
 

Zilverstraat 69 Zoetermeer | Postbus 340, 2700AH Zoetermeer | 088 - 5678820 | info@vlakglasrecycling.nl 
Deze e-mail is verzonden door een automatische mailbox, Vragen die u naar deze mailbox stuurt worden niet 
beantwoord. 

 

 

  

Nieuwsbrief 11 februari 2020 

 

 

 

 

Nationaal Recycling Congres 2020 

 

Het Nationaal Recycling Congres is een gezamenlijk initiatief van de brancheorganisaties FNOI, MRF en VHT. 

Het congres wordt gehouden op woensdag 18 maart 2020 in de Fokker Terminal te Den Haag. Deze datum valt 

samen met Global Recycling Day 2020, de dag waarop sinds enkele jaren wereldwijd de aandacht wordt 

gevestigd op het belang van recycling in een duurzame samenleving. 

 

Gedurende drie parallelrondes kunnen deelnemers kiezen uit een negental praktijkcases met voorbeelden van 

succesvolle recyclingprojecten. Vlakglas Recycling Nederland verzorgt een van de sessies. 

 

 

Inzamelpunt van het jaar 2019 

 

inzamelpunt dat gedurende een jaar de meest ideale vulgraad liet zien, belonen we met een schitterende 

glazen award. Maandelijks reiken we hiervoor al een heerlijke taart uit, maar er zijn bedrijven die het altijd 

goed doen en die willen wij extra in het zonnetje zetten.  

Een optimale vulgraad draagt immers bij aan een beter milieu. Een te volle container mag en kan niet vervoerd 

worden waardoor de transporteur nog een keertje terug moet komen. Een te lege container betekent vaker 

rijden dan noodzakelijk. Beiden leveren onnodig transport op en dus een belasting voor het milieu 

 

Nominaties Inzamelpunt 2019! 

De volgende bedrijven zijn genomineerd voor de Award (in willekeurige volgorde): 

 

Venlose Glasindustrie Belfeld 

Scheurwater Kunststofkozijnen Culemborg 

Glaszetterij Wolf Emmeloord 

Glas & Schilderwerken Dijkwaard Haaften 

Gebr. Dijkhoff & Zn. bv Heeswijk-Dinther 

Service Glasherstel Overgelder Hoogeveen 

Ploeg Kunststof Kozijnen BV Nieuw Vennep 

Glason Nunspeet Nunspeet 

Glaszetterij de Gast Vollenhove 

Stylish Glass Van Veggel BV Waalwijk 

 

De drie inzamelpunten die gedurende 2019 de meest ideale vulgraad lieten zien belonen we met een 

schitterende glazen award. Naast de Award ontvangt de winnaar een cheque voor een feestpakket, bedoeld 

voor de medewerkers van het bedrijf. De winnaars worden binnenkort bekend gemaakt.  
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