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Voorwoord          
 
Langs deze weg presenteren wij ons jaarverslag 2019 wederom in een digitaal jasje.   
  
Voor vLm was 2019 een jaar met grote veranderingen. Financiële herstructurering, een uitbreiding van 
het bestuur met nieuwe vLm leden, afscheid nemen van de Evofenedex en het bureau, een nieuwe 
partner MOS die onze activiteiten beheert en vele nieuwe activiteiten. Enerzijds was afscheid nemen van 
het vLm- bureau pijnlijk. Het bureau diende jarenlang als onze backbone.  Anderzijds is er een frisse wind 
met MOS als partner die weer nieuwe energie geeft.   

  
Wij waren als bestuur in 2019 genoodzaakt om ons financiële beleid drastisch om te gooien. De kosten 
van het bureau en de aflossing aan de Evofenedex dwongen ons om een andere weg in te slaan. Al 
jarenlang was het bestuur bezig om hier een oplossing voor te vinden. De besparing zit hem in het 
ontmantelen van het bureau. Inmiddels hebben wij dit traject achter de rug en is de eerste grote aflossing 
richting Evofenedex geweest. Met het vervangen van het eigen vLm bureau door externe 
ondersteuning heeft de vLm een aanzienlijke besparing gerealiseerd. Maar uiteindelijk zijn dit interne 
zaken waar je je eigenlijk als bestuur niet mee wilt bezighouden. Je wilt voor de leden toegevoegde 
waarde bieden. Dit gaan wij ook zeker doen!   
  
In 2019 hebben wij weer onze jaarlijkse evenementen gehad en wederom was het een groot succes. 
Verder hebben wij ingezet op meer regionale activiteiten en zijn onze regionale kartrekkers iedere keer 
weer druk bezig om een mooi programma aan onze leden voor te leggen.   
  
In 2019 hebben wij tevens een start gemaakt met de vernieuwing van de website. In 2020 ronden we dit 
traject af.   
  
Met een bijna voltallig nieuw bestuur gaat vLm ook in 2020 vol vertrouwen de toekomst tegemoet. 
Tijdens de ALV komend najaar zullen wij u meer vertellen over de ontwikkelingen en blijft het vizier 
gericht op de toekomst. Dit najaar vindt natuurlijk nog ons jaarlijks Logistiek Management Congres plaats 
en staat het Captains diner en Gala gepland mits de veiligheidsregels i.v.m. Corona dit toelaten. Verder 
stimuleren en belonen wij innovatie en excellentie in de logistiek door middel van onze logistieke prijzen.   
  
Ik wil langs deze weg alle leden ontzettend bedanken voor het vertrouwen in de vLm. Wij geloven in een 
toekomst samen met jullie! 
 
Peter Oosterbeek  
Vicevoorzitter 
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Financieel Jaarverslag 2019*       
 

Verkorte Balans 2019 

In 2019 is het negatieve Verenigingskapitaal van de vLm verder verlaagd van Eur. 182.984,- naar             

Eur. 175.679,- 

 

* De jaarcijfers over 2019 zullen eind 2020 tijdens de ALV voorgelegd worden t.b.v. verlenen décharge door de leden. 

 

Staat van baten en lasten 2019 

Het positieve resultaat van Eur. 7.305,-, waarmee het eigen vermogen iets is verbeterd, is behaald door 

de uitgaven onder controle te houden. De vLm heeft in 2019 geen expliciete tegemoetkoming/ korting 

gekregen in de kantoorkosten van de Evofenedex. Daarnaast is sinds oktober 2019 het bureau, waar wij 

Evofenedex een vergoeding voor betaalden van 1,7 FTE teruggebracht naar 0 FTE eind december 2019. 

Dit heeft ervoor gezorgd dat de bestaande schuld aan de Evofenedex niet verder is opgelopen in 2019.     

En dat de kosten van 248.307,- (excl. korting) in 2018 zijn teruggebracht naar Eur. 217.102,- in 2019.  

 

 

 

Verkorte balans vLm

Vlottende activa

Vorderingen

Handelsdebiteuren 6,634                    8,455              

Vorderingen op groepsmij 1,956                    26,076           

Overige vorderingen -126                      115,396         

8,464                    149,927              

Liquide middelen

RABO 8,952                    4,155              

8,952                    4,155                   

Totaal Activa 17,416                  154,082              

Eigen Vermogen

Verenigingskapitaal -175,679              -182,984             

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 184,567               325,715         

Belastingen en sociale premies 5,528                    -                  

Overige schulden en overlopende passiva 3,000                    11,351           

193,095                337,066              

Totaal Passiva 17,416                  154,082              

31/12/2019 31/12/2018
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De contributies in 2019 zijn teruggelopen met Eur. 6.653,-, de details volgen verderop in dit jaarverslag. 

Daarnaast hebben wij in 2019 geen TVT georganiseerd en is de subsidie voor het LSCM project vanuit de 

Topsector Logistiek gestopt. Hiermee hebben wij in 2019 in totaal Eur. 55.193,- minder inkomsten 

gegenereerd.  

 

 

Vooruitblik naar 2020 

De vaste kosten van het bureau ad Eur. 208.000,- die wij de afgelopen jaren per jaar betaalden worden 

door het inhuren van een extern bureau MOS teruggebracht naar Eur. 50.000,- per jaar.                               

In 2020 hebben wij afgesproken bij de ontbinding van het contract met de Evofenedex om Eur. 145.000,- 

af te lossen op de schuld van Eur. 182.378,42 die eind 2019 uit stond bij de Evofenedex. Dit betekent dat 

in 2020 er nog steeds goed gelet moet worden op de uitgaven om met de inkomsten uit lidmaatschappen 

en sponsoren geen negatief resultaat te hebben eind 2020. Het restant schuldbedrag ad Eur. 37.378,42 

zal begin 2021 afbetaald worden.  

Daniëlle Pelt 
Penningmeester 
 

 

Staat van Baten en Lasten vLm

Baten

Contributies 202,414               209,067         

Topcoaches voor Toptalent -2,600                  26,000           

LSCM -                        14,720           

Evenementen/Prijzen 10,593                  15,813           

Sponsorbijdragen 14,000                  14,000           

224,407                279,600              

Lasten

Kosten uitbesteed werk e.a. externe kosten 18,364                  34,123           

Personeelskosten 147,000               165,000         

Overige personeelskosten 534                        266                 

Huisvestingskosten 13,125                  14,004           

Verenigingskosten 12,881                  5,317              

Kantoor-administratie- en automatiseringskosten 23,330                  28,472           

Overige directe kosten 1,471                    382                 

Ledendiensten en lidmaatschappen 3,155                    7,394              

Overige baten en lasten -2,758                  -119,295       

Som der bedrijfslasten 217,102                135,663              

Netto resultaat 7,305                    143,937              

2019 2018
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Toelichting Financiële Commissie       
 

De Financiële Commissie bestond in 2019 uit Edgar Peet, Jan-Paul Drenth en ondergetekende Michael van 

Leeuwen. De kerntaken van de financiële commissie zijn het bespreken van de financiële situatie met het 

bestuur, alsook het door haar gevoerde beleid en plannen. 

 

De Financiële Commissie heeft zich in het verleden maar ook in 2019 beziggehouden met de relatie 

tussen vLm en Evofenedex en dan met name de financiële impact van deze relatie. 

In 2019 is de relatie tussen vereniging en de Evofenedex, in overleg tussen beide partijen, beëindigd, 

leidend tot het onderbrengen van de kantoor- en administratie activiteiten bij een nieuwe partij. De 

financiële commissie heeft het bestuur ondersteund bij het afronden van de relatie met Evofenedex incl. 

contractuele vastlegging van de afspraken ter afronding van de relatie tussen beide partijen. 

 

De commissie heeft ook de jaarstukken van de vereniging over 2019 gecontroleerd en haar bevindingen 

met het bestuur besproken. De commissie stelt op basis hiervan aan de ALV voor décharge over het 

boekjaar 2019 te verlenen. 

 

De commissie heeft er vertrouwen in dat met de doorgevoerde wijziging in de ondersteuning van de 

vereniging (incl. de daarmee gepaard gaande kosten) en de volledige vereffening van de financiële positie 

bij Evofenedex begin 2021 een nieuw fundament voor de vereniging is gelegd die haar in staat stelt zich 

weer volledig op haar kerntaken te richten. Met name het organiseren van veel interessante 

bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken zal dan hopelijk ook de in onze ogen zorgwekkende daling in het 

ledenaantal stoppen en uiteindelijk de vereniging weer laten groeien. 

 

Michael van Leeuwen 

Financiële Commissie 
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Ledenontwikkeling 
 

Persoonlijke leden 
 

Datum JLN Student 
JLN Jong 
werkend 

Junior 
Persoonlijk 

lid 
Senior 

Gratis 
leden*) 

Totaal 

1-1-2016 669 108 0 351 8 28 1136 

1-1-2017 638 94 0 301 13 25 1046 

1-1-2018 519 65 17 242 12 25 855 

1-1-2019 261 134 19 207 10 36 631 

1-1-2020 140 105 32 180 16 
30 JLN/       
19 vLm 

522 

  
  *) Gratis leden:  

• JLN hanteert gratis lidmaatschappen voor oud-bestuursleden.  

• vLm hanteert gratis lidmaatschappen voor ereleden en leden van verdienste 

 

       
 

Aantal constateringen persoonlijke lidmaatschappen: 

• Dalende trend van met name in JLN categorieën 

• Lichte stijging van aantal leden in vLm categorie 

• Verhouding “gratis leden” 

• 60% JLN 

• 40% vLm 

• Doorstroom van JLN naar vLm blijft beperkt 
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Zakelijke leden 
 

Datum 
Zakelijk oude 

stijl (met 1 
contactpersoon) 

Zakelijk nieuwe 
stijl (1 of meer 

contactpersonen 
conform staffel) 

Zakelijk 
dedicated 

Zakelijk cadeau Totaal 

1-1-2016 339 28 5 3 375 

1-1-2017 292 44 3 5 344 

1-1-2018 266 50 1 5 322 

1-1-2019 236 51 1 5 293 

1-1-2020 189 62 1 1 253 

 

   

Aantal constateringen zakelijke lidmaatschappen: 

• Dalende trend van afgelopen jaren zet door 

• Daling zit met name in aantal bedrijven die al lange tijd lid zijn (geweest) van vLm 

• Aantal “nieuwe” zakelijke leden is licht gegroeid in 2019 

 

Het aantal individuele leden via zakelijk lidmaatschap is gedaald tot onder de 400 leden. 

In 2020 zullen wij alle bedrijfsleden over gaan zetten naar het nieuwe type lidmaatschap.                             

 

Ledenaantallen per regio 
 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Gratis bedrijfslid

Gratis lid

Bedrijfslid

Student

Jong werkend

Junior

Persoonlijk lid

Senior



vereniging Logistiek management 

7 

 

 

Visie en Missie 
 
Wie zijn wij? 

Wij prikkelen en ondersteunen de Logistiek & Supply Chain professional in iedere stap van zijn/haar 

carrière en dragen zo bij aan de ontwikkeling van het vakgebied en het succes van organisaties. vLm is hét 

vertrekpunt voor logistiek en supply chain professionals die willen excelleren in het vakgebied. 

 

Waar staan wij voor? 

Een onderscheidende, richtinggevende vereniging voor en door logistiek en supply chain professionals.  

Door het bieden van kennis, een verrijkend netwerk, kwalificaties en prijzen stellen wij onze leden in staat 

te excelleren binnen het vakgebied. 

Bestuur 
 

Samenstelling bestuur tot december 2019 

• Voorzitter: vacature 

• Vicevoorzitter: Peter Oosterbeek 

• Penningmeester: Daniëlle Pelt 

• Bestuurslid Communities:  Martin Dröge 

• Bestuurslid Human Capital en Logistieke Tafels: Serge Claesen 

In de Algemene Ledenvergadering van december 2019 zijn teruggetreden als bestuurslid: 

 

 

 

 

 

 

                       Jan Scheffer                     Diana Vink                  Hans ten Hage               Dennis Siliacus  

Michel Geboers, Arno Wijnants en Hans van der Spek zijn toegetreden als bestuurslid 

 

Samenstelling bestuur per december 2019          
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Bureau 
 

Het bureau was in 2019 ondergebracht/uitbesteed bij/aan Evofenedex en bestond uit drie medewerkers    

(1,7 fte) die verantwoordelijk zijn voor alle bureau-activiteiten, zoals de JLN/vLm ledenadministratie, het 

organiseren en coördineren van activiteiten, projecten op het gebied van Human Capital en de verschillende 

logistieke prijzen. Het vLm bestuur heeft in december 2019 afscheid genomen van het bureau. Per 1 januari 

2020 zijn de activiteiten van het bureau ondergebracht bij MOS BV te Nijkerk. 

 

Raad van Advies 
 

Vanaf 2019 is de RvA overgegaan in een klankbordgroep die het bestuur op verzoek ondersteunt en/of 
adviseert. Deze klankbordgroep kent een kleinere samenstelling. 
 

Partners 
 

vLm werkt met een aantal langdurige partnerships waarbij het gezamenlijke belang en de inhoud voorop 
staat. Hierbij is sprake van een duidelijke toegevoegde waarde en “Return on Investment”.  
vLm had in 2018 de ambitie het aantal partners uit te breiden en een aantal doelgroepen en sectoren nog 
beter te bedienen, maar is daar vooralsnog niet in geslaagd.  
Wel zijn nieuwe partner- en sponsorproposities opgesteld, met verschillende niveaus en invalshoeken en 
ter beschikking gesteld van leden en externen. 
 

vLm partners 2019 

 

• Berenschot 

• Evofenedex 

• Jong Logistiek Nederland 

• Logistiek.nl 

• Ministerie van Defensie 

• Tempo-Team 

• YACHT 
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Activiteiten 
 

In 2019 hebben 23*(19) vLm activiteiten plaatsgevonden waarvan 10 (8) landelijk georganiseerd en         
13 (11) door Communities (twee hiervan in samenwerking met JLN).  
In totaal kwamen er 583 (680) bezoekers naar vLm activiteiten.  
Daarnaast zijn er 12 bijeenkomsten geweest van de Logistieke Tafels met gemiddeld ca. 8 bezoekers.  
 
• vLm landelijke activiteiten:     297 (382) deelnemers  
• vLm community-activiteiten:  286 (298) deelnemers  
 
Conclusie: in 2019 hebben we t.o.v. 2018 een lichte stijging in het aantal activiteiten gerealiseerd.  
Het aantal bezoekers per activiteit is hierbij licht gedaald.  
 
* tussen haakjes staat telkens het aantal in 2018 vermeld.  

 
Activiteitenoverzicht 2019  
 
• 15 januari   Nieuwjaarsborrel Logistieke Tafel 010/070       6 deelnemers     
• 25 januari   Nieuwjaarsborrel Logistieke Tafel Oost       5 deelnemers     
• 30 januari   Kick-off 4e Mentor-Mentee programma     18 deelnemers     
• 6 februari   Kick-off Logistieke Tafel Zuid      14 deelnemers     
• 7 maart   Bezoeker Meijer Handling Solutions     15 deelnemers   
• 19 maart    Bezoek PostNL / Bijeenkomst Tafel Zuid     16 deelnemers   
• 22 maart   Bijeenkomst Logistieke Tafel Oost        5 deelnemers   
• 9 april   TvT bezoekt Zeelandia       12 deelnemers   
• 9 april   Succesvol inzetten RPA in Logistiek (West)     21 deelnemers   
• 16 april   Bezoek distributiecentrum Kramp      41 deelnemers   
• 18 april   Succesvol inzetten RPA in Logistiek (Oost)     16 deelnemers   
• 18 april   Bijeenkomst Logistieke Tafel Oost      11 deelnemers   
• 1 mei   Algemene Ledenvergadering      37 deelnemers 
• 7 mei   TvT bezoekt Arrow       
• 16 mei   What’s your smart solution for BAS (JLN)          6 deelnemers  
• 21 mei   De boodschap van de toekomst (Jumbo EDC)    45 deelnemers  
• 6 juni   Techniek en Sociale Innovatie (DSV)     11 deelnemers  
• 12 juni   Bezoek Plantion          16 deelnemers  
• 12 juni   Logistieke Tafel Zuid – Barge Terminal Tilburg    14 deelnemers  
• 14 juni   TvT bezoekt Axell Logistics  
• 15 juni   Tempo Team Captainsdiner      51 deelnemers   
• 19 juni   Jaarcongres vLm      107 deelnemers   
• 21 juni   Bijeenkomst Logistieke Tafel Oost        6 deelnemers   
• 18 september Terugkomavond Mentor-Mentee      11 deelnemers  
• 19 september Bijeenkomst Logistieke Tafel Oost        6 deelnemers   
• 26 september Bezoek VDL Steelweld       27 deelnemers   
• 10 oktober   Cycloon Post en Fietskoeriers        8 deelnemers   
• 15 oktober   Bijeenkomst Logistieke Tafel 010/070       6 deelnemers   
• 16 oktober   Buitengewone ALV       34 deelnemers   
• 17 oktober   XPO Nieuwegein        19 deelnemers   
• 22 oktober   Bijeenkomst Logistieke Tafel Oost        6 deelnemers   
• 23 oktober   Baetsen Recycling       11 deelnemers   
• 15 november Bezoek Prépain            7 deelnemers   
• 11 december Logistiek rondom formule 1 (JLN)        50 deelnemers   
• 12 december ALV en eindejaar borrel         27 deelnemers   
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Communities  
 
Een vLm Community is een groep leden die een gemeenschappelijke interesse heeft en die binnen en/of 
buiten de vereniging met anderen wil delen. Het initiatief voor een Community ligt in de meeste gevallen 
bij de leden zelf. Een groep actieve leden met gemeenschappelijke interesse mag zich een vLm 
Community noemen op het moment dat zij zich conformeren aan de vLm Community richtlijnen. vLm 
kent geografisch georiënteerde communities, doelgroep communities en thema-communities.  
In 2019 hebben de Communities 13 bijeenkomsten georganiseerd. Dit aantal is licht gestegen ten 
opzichte van het jaar 2018. Opvallend is deze lichte stijging in combinatie met een lager bezoekersaantal 
per event. Het totale aantal bezoekers is ongeveer gelijk gebleven.  
 

   

Publiciteit   
 
vLm Nieuwsflits 
  
In 2019 zijn 28*(30) Nieuwsflitsen verzonden via Spotler. Het aantal ontvangers van de vLm Nieuwsflits 
ligt in 2019 rond 2200 en bestaat uit leden en externen (externe bezoekers vLm-activiteiten, voormalig 
cursisten en sLe-/APICS-examenkandidaten).  
 
* tussen haakjes staat telkens het aantal in 2018 vermeld.  

 

Social Media 

 
Aantal updates   Aantal volgers  

Facebook  79    215* (197)  
LinkedIn  54    2048 (1766)  
Twitter  88    4190 (4181) 
 
* tussen haakjes staat telkens het aantal in 2018 vermeld.  
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Human Capital Projecten 2019  
 
Onze leden worden uitgedaagd om met elkaar kennis te delen over logistieke thema’s en bruikbare 
ervaringen uit te wisselen. Daarom hebben wij met onze partners de vLm Logistieke Tafels en het 
Mentor/Mentee programma ontwikkeld. Daarnaast bieden wij het coachprogramma Topcoaches voor 
Toptalent aan, waarbinnen logistieke toptalenten de kans krijgen zich te ontwikkelen.  
 

Logistieke Tafels  
 

Tijdens een Logistieke Tafel bijeenkomst ontmoeten leden vakgenoten die behoefte hebben aan een 
netwerk met meer diepgang om over bepaalde aspecten van de logistieke carrière en andere uitdagingen 
te sparren.  
De vLm Logistieke Tafels komen inmiddels al jaren frequent (ca. 6 x per jaar) samen tijdens een diner of 
borrel om over specifieke logistieke thema’s te praten, een bedrijfsbezoek te organiseren bij één van de 
tafelleden of een (service) project op te zetten.  
Een tafel bestaat uit ongeveer 10 – 15 leden met diverse logistieke disciplines, die op basis van eigen 
behoefte een netwerk vormen binnen een regio waarbinnen ze actief zijn (wonen/werken).  
In 2019 groeiden we van 2 actieve tafels (010/070 en Oost) naar 3 actieve tafels door de heroprichting 
van de tafel Zuid. De plannen om de activiteiten nog verder uit te breiden en een nieuwe tafel 010 op te 
gaan richten zijn door de coronacrisis even in de wacht komen te staan. Wel kijken we in 2020 hoe we in 
de tafels mogelijk anders invulling kunnen geven vanaf Q3.  
 

Topcoaches voor Toptalent  
 

Topcoaches voor Toptalent (TvT) is een uniek coaching programma waarbij logistieke toptalenten de kans 
krijgen zich te ontwikkelen bij Topbedrijven. Het programma draait 12 jaar en heeft inmiddels meer dan 
140+ studenten een succesvolle afstudeerperiode bezorgd met aansprekende opdrachten en extra 
begeleiding door topcoaches. Jaarlijks komt een selecte groep van tien tot twintig ambitieuze studenten 
Logistiek van tien verschillende hogescholen in aanmerking voor dit project. In 2019 heeft dit programma 
niet gedraaid. 

 
 

Mentor-Mentee programma  
 

Het Mentor-/Mentee programma is een belangrijk en effectief middel om logistiek en supply chain 
professionals in verschillende carrièrefases een stap verder te helpen. In het programma wordt een 
logistieke professional (vLm) gekoppeld aan een lid van Jong Logistiek Nederland (JLN). In samenspraak 
wordt besproken wat een koppel de komende tijd wil bereiken en op welke manier zij elkaar daarbij 
willen en kunnen ondersteunen. In 2019 heeft dit programma niet kunnen plaatsvinden. 
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Logistieke Prijzen en Jury’s 
 

vLm reikt een aantal logistieke prijzen uit aan mensen en/of bedrijven die zich bijzonder verdienstelijk 
maken binnen het logistiek vakgebied. Een aantal van deze prijzen worden door vLm zelf uitgereikt en bij 
anderen is vLm zijdelings betrokken. Hieronder vind je een overzicht van de betreffende logistieke prijzen 
en awards.  
 

Logistiek Manager van het Jaar en Jong Talent van het Jaar 
  

Een door vLm samengestelde jury selecteert jaarlijks logistiek managers voor de verkiezing van dé 
Logistiek Manager van het Jaar. Met de verkiezing van deze Logistiek Manager van het Jaar wordt 
gestreefd naar een logistiek prijs voor een persoonlijke prestatie en extra aandacht voor het vakgebied 
Logistiek.  
 
Job Sonke heeft de titel Logistiek Manager het Jaar in de wacht gesleept. Tijdens de veertiende editie van 
de verkiezing liet de Manager European Distribution Center van Hollister, kanshebbers Erik van Wunnik en 
Gerhard Kolk achter zich.  
 
De award voor Jong Logistiek Talent ging naar Nick Vreeswijk. Nick liet Marijn Slabbekoorn (DHL Express) 
en Joris Teurlings (CEVA Logistics) achter zich.  
 
Jury 2019 
Sander de Leeuw (voorzitter)  
Cosmas Hoefnagels  
Myrte Marechal  
Raymond Cools  
Duco Buijze  
 

Nederlandse Logistiek Prijs  
 

vLm beloont elk jaar een logistiek bedrijf dat een uitzonderlijke prestatie in het vakgebied logistiek heeft 
neergezet. De winnaar krijgt de prijs voor een duidelijk innovatief project dat aantoonbaar succesvol is 
uitgevoerd. vLm wil met deze award de innovatie en professionalisering van de logistiek in Nederland 
stimuleren. De gelauwerde onderneming moet een inspiratiebron zijn en een voorbeeldfunctie voor 
andere bedrijven vervullen. In 2018 won Coolblue de prijs. In 2019 is de prijs niet uitgeloofd.  
 
Jury 2019 
Jos van Hillegersberg (voorzitter)  
Wout Dullaert  
Henk van Amstel  
Ben Radstaak 
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Nederlandse Scriptieprijs Logistiek  
 
Jaarlijks looft vLm een prijs uit aan de schrijver van de beste bachelor- en masterscriptie met als 
hoofdonderwerp ‘logistiek’. vLm en Jong Logistiek Nederland hopen met deze prijs studenten en 
leerinstellingen te stimuleren een topprestatie neer te zetten en zo de kloof tussen theorie en praktijk te 
verkleinen. In 2019 is deze prijs niet uitgereikt.  
 

Jo van Nunen Prijs  
 
De Jo van Nunen Prijs is een prijs voor het promotieonderzoek dat de brug weet te slaan tussen theorie 
en praktijk. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt.  
De prijs is vernoemd naar Jo van Nunen (Venlo 23 december 1945 – Vancouver 12 mei 2010). Hij was 
hoogleraar logistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, expert op het gebied van logistiek, Supply 
Chain Management en Operations Research en oud-voorzitter van vLm. In 2018 is de prijs niet uitgereikt 
wegens onvoldoende inschrijvingen. Helaas kon ook in 2019 de prijs niet uitgereikt worden vanwege te 
geringe belangstelling. 
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