Meeting:

WRF Association Board Meeting and General Assembly, 2016 June 4th

Reisgegevens
Heen:
3 juli 2016, KL 1969, Taxi van airport naar Sorell Hotel Zurich Duebendorf
Retour:
4 juli 2016, KL 1964, Tram van EMPA naar airport
Board meeting
 Verslagen van laatste MB (12/10/15) en BC (22/02/16) zijn vastgesteld.
 Jaarverslag 2015 vastgesteld onder waardering voor vele activiteiten. WRF is zeer actief
geweest in capacity building van wetenschappelijke netwerken, onderzoek naar
grondstofschaarste, -sourcing en -hergebruik, het organiseren en bezoeken van conferenties,
het ontwikkelen van een index voor bedrijfsleven en een voor landen en het stimuleren van
grondstoffenbewustzijn in de samenleving.
 Evaluatie van WRF 2015 Davos, 11-14 oktober 2015: geslaagd event, vol programma,
betrokkenheid bedrijfsleven neemt toe maar kan nog beter door innovatie meer centraal te
stellen, workshops en expert meetings mogen interactiever. Voor volgende keer (2017)
wordt overwogen locatie te verplaatsen naar Geneve of Lausanne.
 WRF LAC 2016, St José Costa Rica is goed verlopen. Inhoudelijk goed vervolg op Arequipa,
qua financiën geen kosten, maar ook geen extra opbrengsten.
 Op de rol staan: ERF in Berlijn in november 2016 (back to back met volgende WRF Board
Meeting), SRF Zurich Duebendorf in december 2016, World Cicular Economy Forum 2017 in
Helsinki en WRF 2017 in Zwitserland.
 In 2018 is er ruimte voor een nieuw event. NL is duidelijk in beeld, ihb Den Haag vanwege de
link met het FORAM-initiatief (H2020), met Rockefeller (resilience), het Nederlandse smart
city-beleid, SpringTij en de innovatie-estafette. Gaat Den Haag samen met WRF uitwerken.
 WRF-indexes: werk tav bedrijven loopt goed en werpt z’n vruchten af. Methodologie wordt
inmiddels breed aanvaard. Heeft effect in beslissingen bedrijfsleven en geeft WRF positie. Dit
geldt niet voor de index voor landen. Voorstel is verworpen. Index en deliverables
consortium zijn vnl wetenschappelijk van aard en leveren geen incentivestructuur voor
overheen op. Bovendien klassieke RMC/DMC-discussie.
 De evaluatie van het WRF door Econcepts is uitgebreid besproken. Alle aanbevelingen zullen
door de directeur van een vervolg worden voorzien. Dit komt op de volgende MB terug.
 FORAM initiatief: brede steun vanuit kennisinstellingen en EU voor verkenning. WRF neemt
hiertoe initiatief. NL-instellingen als CML, TNO, PBL en RIVM zijn uitgenodigd om mee te
denken. In 2018 moet besloten worden over vervolg. Gemeente Den Haag zal dit intensief
volgen mhoo de selectie van een vestigingsplaats.
 Jaarrekening 2015 en accountantsrapport zijn vastgesteld, decharge is verleend. Voortaan
moet in de presentatie naast een geaggregeerd totaalbeeld ook een uitsplitsing worden
gemaakt naar projecten en going concern. Bovendien moet extra aandacht worden besteed
aan projecten die door meerdere partners worden gefinancierd.
 Statutenwijziging is vastgesteld, alsook de doorwerking in overige regelingen en de
(gewijzigde) samenstelling van de Board is vastgesteld.
 Alle besluiten zijn door de Assembly overgenomen.
En marge
 Op korte termijn volgt overleg tussen pGS Den Haag en Executive Director WRF inzake WRF
2018 in Den Haag, gecombineerd met Innovatie-estafette, Rockefeller-bijeenkomst, IRP,
Global Leadership Challenge, SpringTij, Handelsmissie, Call for Ecocide Tribunaal, EU Green
Week, enz.
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