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Aanwezigheidslijst 
 
Stemgerechtigd:  zie aanwezigheidslijst hieronder 
Genodigd:  Nancy Vercammen, directeur ie-net ingenieursvereniging vzw 
 
(*) niet stemgerechtigd 

   

 
  

Naam volmacht van Naam volmacht van

1 Sonja Berghman 31  Mertens

2 Karel Beuckelaers Melotte Joseph 32 Ludo Moons

3 Sam Boeykens Cooman Tavi 33 Jan Pals

4 Ivan  Born 34 Robrecht Paternoster Van den Broeck Annelies

5 Bart Cauwenbergh Poels Kris 35 Wim Petrus

6 Fred Ceusters 36 Mattijs Plettinx Vienne Sofie

7 Christiaan Claessens 37 Hans Romaen Romaen Geert

8 Jacques Clerinx 38 Guy Roymans

9 Louis Cooreman 39 Serge Schroef

10 Alexander Damen (*) 40 Roel Segers

11 Dirk De Backer Pensis Jean 41 Joseph Serneels (*)

12 Erwin Debutte Blocken Jaak 42 Emile Siaens

13 Didier De Buyst 43 Tim Snauwaert Nelissen Michaël

14 Antoon De Geyter 44 Yuki Suzuki Loux Lisa

15 Laurens De Ketelaere Corens Michael 45 Luc Taerwe

16 Peter Deman Claes Hugo 46 Valerie Tanghe

17 Niek Dobbels 47 Katleen Teck

18 Kurt Dupon Phlippo Guy 48 Bart Van Bockstal Mertens Thomas

19 Rit Elst Heylen Jozef 49 Gert Van der Sypt

20 Tim Engels Schoenmakers Luc 50 Jan Vandervieren

21 Edmond Gifford 51 Koen Van Hecke Vleurinck Ruben

22 Delphine Goesaert Maesen Anneleen 52 Louis van Hoye

23 Lucien Goossens 53 Wilfried Van Lokeren

24 Thomas Haerick 54 Edwin Van Raemdonck

25 Herman Henskens 55 Nancy Vercammen (*)

26 Jan J. Holvoet 56 Mathieu Verheecke Van Mullem Tim

27 Ivan Born 57 Ludo Verhegghe

28 Mathias Leman Lenaerts Lien 58 Frans Verstraete

29 Steyn Lommelen 59 Filip Verstraeten

30 Wouter Lowet Daenen Alexander

Vergaderplaats: Het Ingenieurshuis, Antwerpen 

Verslaggever:  Erwin Debutte 

Vergaderdatum:  13 december 2018 

Begin – Eind uur 19h30 – 22h00 
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1. Agenda 

 
19u00  Aanvang AV voorjaar 2018 
 
1) Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter 
2) Toelichting werking door de Algemeen Directeur 
3) Stemming aanpassing huishoudelijk reglement: art. 18 Comités van de Raad van Bestuur 
4) Aanstelling van 3 rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2019: voorstelling van de 

kandidaten en goedkeuring 
5) Begroting 2019: voorstelling en goedkeuring 
6) Beëindiging van het mandaat van alle bestuurders (overeenkomstig art. 16.4 Benoeming en 

beëindiging mandaat bestuurder en art. 26 Rotatiesysteem bestuurders van het 
Huishoudelijk Reglement) 

7) Verkiezing van bestuurders (overeenkomstig art. 16 Verkiezing van de bestuurders, art. 26 
Rotatiesysteem bestuurders en art. 28 Kandidaat-bestuurders van het Huishoudelijk 
Reglement) 

8) Vragenronde 
 
22.00 uur: receptie 
 

2. Vergadering 
 

De vergadering start met 59 aanwezigen, waarvan 56 stemgerechtigden. Er zijn 21 volmachten, 
bijgevolg gaat deze Algemene Vergadering door met 77 geldige stemmen. 
 
In het vervolg van dit verslag wordt verwezen naar de syllabus zoals hij ook aan alle aanwezigen 
overhandigd werd, en als bijlage 1 aan dit verslag gevoegd. 
 
 

1. Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter 
 
Na een korte, boeiende voordracht door dr.ir. Jan Van Steirteghem, Director Engineering Besix 
over "No risk, no fun – een marktperspectief over de kracht van co-creatie", opent de Algemeen 
Voorzitter de vergadering met de verwelkoming van alle aanwezigen en het hartelijk bedanken van 
dr. ir. Van Steirteghem voor het aanreiken van enkele pertinente reflecties op hoe ook de 
bouwwereld, mede door de mogelijkheden van digitalisering o.a. BIM, voor fundamentele evoluties 
staat. 
 
Ter inleiding van deze Algemene Vergadering introduceert de Algemeen Voorzitter vervolgens de 
agenda, met verwijzing naar de syllabus, en geeft het woord aan de Algemeen Directeur voor de 
voorstelling van het werkingsverslag 2018. 
 
De Algemeen Voorzitter deelt mee dat het verslag van de vergadering zal opgemaakt worden door 
Algemeen Secretaris Erwin Debutte. 
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2. Werkingsverslag 2018 
Zie bijlage 1. 
 

De Algemeen Directeur stelt aan de hand van de aan alle aanwezigen bezorgde syllabus het 
werkingsverslag voor. 
 
In een analyse van het ledenaantal worden o.a. de aantallen en diverse verdelingen toegelicht (naar 
profiel, naar geslacht, volgens met alumniverenigingen gecombineerde lidmaatschappen, naar 
leeftijd, naar promotiejaar). Het ledenaantal is gedaald ten opzichte van vorig jaar, echter is dit 
volledig toe te schrijven aan een daling van het aantal leden met promotiejaar 2016 (die in 2018 
voor het eerst een betalend lidmaatschap aangeboden kregen). Het effect hiervan wordt deels 
gecompenseerd door nieuwe (gratis) leden met promotiejaren 2019 en 2020. De daling in het 
aantal betalende leden is meer beperkt. 
 
Aan een vlot tempo worden vervolgens de vele activiteiten van het voorbije jaar in herinnering 
gebracht, deze zijn gedocumenteerd in de syllabus. Het overzicht beperkt zich tot de activiteiten die 
centraal vanuit de staf georganiseerd worden. De talrijke activiteiten die door de Deelgroepen 
georganiseerd worden, zijn niet opgenomen in dit overzicht. 
Het voorbije jaar zagen we de samenvoeging van de vroegere lokale Deelgroepen in één Deelgroep 
ie-net Oost-Vlaanderen, de start van het comité Belangenbehartiging en de start van de nieuwe 
Expertgroep Industriële visie en robotica. 
Op het vlak van Kennisdoorstroming werd ie-net de eerste officieel erkende verstrekker van de 
verplichte juridische opleiding voor gerechtsdeskundigen. 
 
Het jaar werd gekenmerkt door de start van de nieuwe website en het daaraan gekoppeld 
ledenregister, waarin het overgrote deel van de leden zich ondertussen registreerden. 
 
Afrondend - bovenstaande opsomming is verre van volledig, zie de syllabus – valt in dit verslag nog 
te vermelden dat de Week van de ingenieur een groot succes is geworden. 
 
De personeelssituatie en -evoluties worden gerapporteerd. 
 
Afrondend wordt een vooruitblik gegeven op de werking die reeds gepland is voor 2019. 

 
Er volgt een spontaan applaus voor dit indrukwekkend overzicht. De Algemeen Voorzitter dankt de 
staf en directie voor het gerealiseerde, en voor hun dagdagelijkse inzet. 
 

3. Stemming aanpassing huishoudelijk reglement: art. 18 Comités van de Raad van Bestuur 
Zie bijlage 1. 

 
De Algemeen Secretaris stelt de voorgestelde aanpassingen voor, aan de hand van de betreffende 
teksten zoals ook in de syllabus te vinden. Hij motiveert deze voorgestelde aanpassing vanuit de wil 
van de Raad van Bestuur om de actieve deelname van vrijwilligers, uit Deelgroepen en 
Expertgroepen, in de overkoepelende werking van ie-net extra te bewerkstelligen. Een goede 
vertegenwoordigen in de diverse comités kan daartoe bijdragen, en dat is hetgeen deze aanpassing 
in art. 18 van het HR verwoordt. Gelijktijdig voorzien de aanpassingen erin dat het voorzitterschap 
van elk comité aan een bestuurder uit de Raad van Bestuur toegewezen wordt. 
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Er wordt per handopsteken gestemd: de Algemene Vergadering stemt unaniem in met de 
voorgestelde aanpassing van art. 18 van het huishoudelijk reglement. 
 

4. Aanstelling van 3 rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2019: voorstelling van de 
kandidaten en goedkeuring 

 
Er dienden zich twee kandidaten aan, namelijk de heer Dirk Meire en mevrouw Valérie Tanghe. 
Valérie Tanghe motiveert haar kandidatuur vanuit het belang om het financiële luik van onze 
vereniging mede namens en voor de Algemene Vergadering te kunnen controleren. De Algemeen 
Voorzitter stelt voor beide kandidaten unaniem te aanvaarden.  
 
Er wordt per handopsteken gestemd: de Algemene Vergadering keurt unaniem de aanstelling goed 
van Dirk Meire en Valérie Tanghe als rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2019. 
 

5. Begroting 2019: voorstelling en goedkeuring 
 
De Algemeen Penningmeester krijgt het woord voor de voorstelling van de financiële 
agendapunten. 
 
Inleidend wordt een niet officiële prognose getoond van het te verwachten eindresultaat voor dit 
nog lopende werkjaar 2018. De Algemeen Penningmeester hoopt met een break even resultaat te 
kunnen eindigen. 
 
De begroting 2019 wordt voorgesteld, waarbij de omzet eerder conservatief gebudgetteerd is. De 
variabele kosten zijn weliswaar zoals steeds iets moeilijker in te schatten, echter laat de historiek 
toe een betrouwbare budgettering hiervan op te stellen. De vaste kosten zijn goed gekend en met 
grote graad van zekerheid te budgetteren. Extra afschrijvingen worden toegelicht, zijnde  
voorgenomen investeringen in het vernieuwen van IT materiaal. Voor de dotaties aan Deelgroepen 
wordt ei zo na het voorbije jaar bestede bedrag gebudgetteerd voor 2019, opgesplitst in een 
regulier deel (volgens een nog vast te leggen verdeelsleutel) en een enveloppe voor initiatieven op 
basis van projectfiches, samen 55.000,00 €. 
 
Er wordt gevraagd waarvoor de post Communicatie staat. De Algemeen Penningmeester noemt 
onder andere ILYA, CRITTO en advertenties. 
 
Er wordt gevraagd welke acties gebudgetteerd zijn voor ledenwerving. De Algemeen 
Penningmeester  noemt een voorziene incentive voor call back acties door Deelgroepen. De 
Algemeen Voorzitter voegt daar nog aan toe (niet limitatief): de Week van de Ingenieur, de werking 
van ie-net Jongeren, de acties naar studenten en pas afgestudeerden toe (o.a. de 
startbaanenquête) in samenspraak met de faculteiten en de alumniverenigingen. 
 
Robrecht Paternoster (Voorzitter Deelgroep Brabant-Brussel, Voorzitter Motards) krijgt het woord. 
Met verwijzing naar slides 86 en 87 wijst hij op de dotaties in 2017 ten bedrage van 31 k€, en 
dotaties in 2018 ten bedrage van 74,4 k€ voorzien in de begroting, waarvan 56,7 k€ betaald tot op 
heden. Volgens Robrecht Paternoster is de 56,7 k€ onvoldoende voor de normale werking van de 
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Deelgroepen. Bovendien worden volgens hem de budgetten voorzien voor de Deelgroepen gebruikt 
om de ie-net jaarrekening te doen kloppen, iets waar hij niet akkoord kan mee gaan. 
Vervolgens brengt hij de gevraagde terugroepactie in herinnering en stelt hij vast dat in de 
begroting 2019 niets opgenomen is qua ledenwerving. Hij doet een oproep om expliciet in de 
begroting een post van 20 k€ te voorzien voor ‘call back acties’. 
 
De Algemeen Penningmeester verduidelijkt dat de dotatie aan de Deelgroepen het gebudgetteerde 
netto resultaat niet beïnvloedt, gezien er 300k inkomsten (incl. dotaties) én 300k uitgaven 
gebudgetteerd worden. Hij brengt de krappe situatie aan werkingsmiddelen in herinnering, waarbij 
de bij de fusie aanwezige, zij het beperkte reserve nog niet terug opgebouwd kon worden. Slechts 
één maal zijn de reserves van de fondsen aangesproken, namelijk voor het deels financieren van het 
IT project in 2018. De inschatting op basis van de historische cijfers is dat met 55 k€ de normale 
werking van Deelgroepen gerealiseerd kan worden. Hij geeft nog aan dat het budget marge inhoudt 
om eventuele call back acties extra te financieren, binnen de perken van de redelijkheid. 
 
Valérie Tanghe is het er mee eens dat dit een zeer conservatieve begroting is, en brengt daarbij de 
vroegere budgettering van 900 k€ voor Kennisdoorstroming in herinnering. Ze pleit voor een 
mandaat om bij beter dan voorziene inkomsten extra uitgaven te kunnen doen. 
 
Algemeen Voorzitter Luc Taerwe situeert de begroting binnen de trend van dalende ledenaantallen, 
waarbij het de Raad van Bestuur logisch toelijkt om ook het bedrag van de gebudgetteerde dotaties 
proportioneel bij te sturen. Hij brengt ook de opmerking van de commissaris in herinnering, 
stellende dat het mechanisme van de dotaties de reserves niet kunnen blijven doen stijgen en aldus 
de werkingsmiddelen van de vereniging verder onder druk zetten. Tot slot stelt de Algemeen 
Voorzitter dat alle ingediende projectfiches tot op heden goedgekeurd werden. 
 
Algemeen Ondervoorzitter Kurt Dupon verduidelijkt dat de Raad van Bestuur de voorbije jaren veel 
tijd diende te spenderen aan het opvangen van de financiële gevolgen van contracten met vroegere 
leveranciers. 
 
Louis Van Hoye stelt dat het verminderen van de dotaties in de begroting niet in overeenstemming 
is met het streven naar een actieve werking van de Deelgroepen. Ook de verdeelsleutel naar de 
Deelgroepen toe dient bekeken te worden.  Sommige Deelgroepen blijven immers met een dotatie 
zitten die een normale werking quasi onmogelijk maakt. 
 
Algemeen Voorzitter Luc Taerwe brengt de historische basis voor de verdeelsleutels in herinnering, 
en wijst erop dat de Deelgroepen tot op heden zelf, in onderling overleg, niet met een alternatief 
afgekomen zijn. 
 
Katleen Teck informeert de Algemene Vergadering dat er Deelgroepen zijn, zoals Vrouw en 
Ingenieur, die bewust en uit eigen wil zonder dotatie werken en die er in slagen budgetneutraal te  
functioneren. 
 
Tim Snauwaert wenst in herinnering te brengen dat er nog een behoorlijke bedrag in de Bestemde 
Fondsen zit, en dat ook die voor de ledenwerking bestemd zijn. 
 



 
 

Ie -ne t  20181213 Verslag AV ie-net ingenieursvereniging Pagina 6  van 9  

Peter Deman vraagt aan de Algemeen Penningmeester hoe de reguliere dotatie 2019 tot stand 
kwam. Algemeen Penningmeester Didier De Buyst licht toe dat de dotaties en hun verdeelsleutel 
een historisch gegeven zijn, dat doorgetrokken werd in de budgetten van de voorbije jaren, bij 
ontstentenis van enig andere verklaring voor de verdeelsleutels. Voor 2018 en 2019 blijft het 
totaalbedrag ongeveer gelijk, waarbij wel een deel regulier en een deel op basis van projectfiches 
wordt gebudgetteerd. 
 
Robrecht Paternoster roept de volgende Algemeen Secretaris op om in januari met de Deelgroepen 
samen te zitten hierover, teneinde de verdeelsleutels onderling te bespreken. Steyn Lommelen licht 
toe dat het comité Ledenwerking hierin reeds een initiatief genomen heeft, ter gelegenheid van een 
overleg met vertegenwoordigers van de Deelgroepen. 
 
Tim Engels schetst dat de Deelgroepen in 2018 30% meer ontvingen ten opzichte van 2017. Dit 
wordt door Robrecht Paternoster sterk gerelativeerd omwille van de zeer gunstige werking in 2017. 
 
Algemeen Penningmeester Didier De Buyst stelt de dynamiek in de Deelgroepen sterk te 
waarderen, waarbij echter 2019 nog een jaar wordt waar het huidige systeem van dotaties 
noodgedwongen blijft bestaan. Vanaf 2020 zou een meer geobjectiveerd systeem gebruikt moeten 
kunnen worden. 
 
Louis Van Hoye stelt dat de situatie van dalende ledenaantallen op zichzelf niet zo nieuw is, en dat 
al meerdere jaren gepleit wordt om op een andere manier met Ledenwerving om te gaan, teneinde  
meer ingenieurs te kunnen bereiken. Hij doet een oproep aan de Raad van Bestuur om werk te 
maken van ledenwervingsacties. 
 
Algemeen Voorzitter Luc Taerwe herinnert de Algemene Vergadering aan zijn oproep aan alle 
Deelgroepen om ook op hun niveau aan actieve ledenwerving te doen. De voorbije jaren waren 
soms zwak qua instroom van afstuderende ingenieurs, onder andere door gebrek aan concrete 
contactgegevens om die ingenieurs te kunnen bereiken. Contacten met de faculteiten en de 
alumniverenigingen kunnen hier een belangrijke faciliterende factor zijn. Ook actieve promotie in de 
eigen werkkring is een concrete mogelijkheid die in het bereik van elkeen van ons ligt. 
 
Louis Van Hoye stelt de eerder plotse toename van het lidgeld voor afgestudeerden in vraag na de 
periode van gratis lidmaatschap, terwijl voor concrete activiteiten wel meer dan behoorlijke 
bedragen betaald worden. 
 
Algemeen Penningmeester Didier De Buyst stelt dat de voorbij Week van de Ingenieur een groot 
financieel succes was. Het totaal bedrag aan individuele lidgelden neemt weliswaar af, maar de 
inkomsten uit dergelijke activiteiten zijn meer dan behoorlijk door de inzet van onze staf. 
 
Algemeen Voorzitter Luc Taerwe wijst op de Nieuwsbrieven die ruimer dan enkel aan leden 
gestuurd worden; dat op zich is een vorm van doorlopende ledenwervingsactie. Hij vult aan dat het 
bruusk doorvoeren van andere lidgeldformules niet te voorziene effecten kan hebben. 
 
Valérie Tanghe stelt de vraag naar voorbeelden van de post Maatschappij (Projecten). Algemeen 
Penningmeester Didier De Buyst licht toe dat in deze documenten van de Algemene Vergadering  
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moeilijk tot op dat niveau van detail kan gegaan worden. Algemeen Directeur Nancy Vercammen  
geeft enkele voorbeelden van maatschappelijke projecten die onder deze post ressorteren. 
 
Er zal in februari een nieuw Deelgroepenoverleg georganiseerd worden vanuit comité 
Ledenwerking. Inbreng vooraf, met betrekking tot dotaties en verdeelsleutels, kan aan 
comitévoorzitter Steyn Lommelen bezorgd worden. 
 
Er wordt met handopsteking gestemd: de Algemene Vergadering keurt met 4 tegenstemmen en 1 
onthouding de begroting 2019 goed. 
 
 

6. Beëindiging van het mandaat van alle bestuurders (overeenkomstig art. 16.4 Benoeming 
en beëindiging mandaat bestuurder en art. 26 Rotatiesysteem bestuurders van het 
Huishoudelijk Reglement) 
 

De Algemeen Voorzitter situeert dit punt als stap in het rotatiemechanisme. Hierover moet niet 
gestemd worden, dit is vorig jaar vastgelegd met het goedkeuren van de wijzigingen in de statuten 
en het Huishoudelijk Reglement hieromtrent (het zogenaamde “rotatiemechanisme”). 
 

7. Verkiezing van bestuurders (overeenkomstig art. 16 Verkiezing van de bestuurders, art. 26 
Rotatiesysteem bestuurders en art. 28 Kandidaat-bestuurders van het Huishoudelijk 
Reglement) 
 

De Algemeen Voorzitter toont eerst de namen van de bestuurders die te kennen gegeven hebben 
zich nog te willen engageren als bestuurder voor een periode van 1 of 2 jaar. Hij verduidelijkt de 
volgorde van de namen in toepassing van de bepalingen hierover in het Huishoudelijk Reglement 
(zijnde alfabetisch op familienaam en startend vanaf een binnen de Raad van Bestuur door het lot 
bepaalde letter en die op de voorbije Raad van Bestuur op ‘M’ bepaald werd). 
 
De kandidaten stellen zich elk kort voor. 
 
Ludo Verhegghe merkt op dat de huidige voorzitter, secretaris, ondervoorzitter en penningmeester 
binnen 2 jaar samen ‘wegvallen’. Hij vindt dit toch wel problematisch voor de continuïteit van het 
bestuur van de vereniging. De Algemeen Voorzitter antwoordt dat deze functies nog kunnen 
wisselen in de loop van de volgende twee jaar. 
 
Er zijn 8 mandaten, met twee lijsten omwille van de pariteit ing/ir. De kiesprocedure wordt kort 
verduidelijkt. Er zijn meerdere vragen, die punt per punt toegelicht en geargumenteerd worden. De 
belangrijkste vraag gaat over het exact aantal van 4 aan te kruisen vakjes. Er wordt vastgesteld dat 
de Algemene Vergadering de facto accepteert dat de verdeling van 1 en 2 jaar overgelaten wordt 
aan deze kandidaten, indien ze allen verkozen worden. 
 
Er wordt vanuit de Algemene Vergadering voorgesteld de 8 kandidaten met handengeklap te 
verkiezen. Er volgt spontaan applaus, waaruit de voorzitter besluit dat unaniem ingestemd wordt 
met de voorgestelde kandidatenlijst. 
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Er wordt formeel gestemd over lijst 1 (ing. mandaten 2 en 1 jaar) en lijst 2 (ir. mandaten 2 en 1 jaar). 
Alle kandidaten zoals op lijst 1, Katleen Teck (1), Erwin Debutte (2), Kurt Dupon (2) en Wouter Lowet 
(1), en lijst 2,  Luc Taerwe (2), Didier De Buyst (2), Niek Dobbels (1)en Steyn Lommelen (1) worden 
verkozen door de Algemene Vergadering, met één onthouding van Valérie Tanghe. 
 
Vervolgens vraagt de Algemeen Voorzitter aan de kandidaten voor de lijsten 3 (ing. mandaten 3 
jaar) en 4 (ir. mandaten 3 jaar) om zichzelf voor te stellen. In de syllabus is een beknopt curriculum 
en de motivatie van elke kandidaat te vinden. 
 
De kandidaten stellen zich één voor één voor, te beginnen met Mattijs Plettinx, vervolgens Bart 
Cauwenbergh, Thomas Haerick en Delphine Goesaert. Anne-Marie Vangeenberghe is 
verontschuldigd. 
 
Voor lijst 4 (ir. mandaten 3 jaar) zijn er twee kandidaten voor 2 in te vullen bestuurdersmandaten. 
De Algemeen Voorzitter roept tot stemming: de Algemene Vergadering aanvaardt unaniem de 
kandidaturen van Delphine Goesaert en Anne-Marie Vangeenberghe zoals op lijst 4. 
Voor lijst 3 zijn er drie kandidaten voor twee in te vullen bestuurdersmandaten. Er wordt op papier 
gestemd. Na het ophalen van de stemformulieren voeren 4 vrijwillige stemopnemers (geen 
kandidaten, geen huidige bestuurders) de telling uit onder begeleiding van de staf. 
 
Er wordt gestemd. 
 
De telling start, in afwachting van het resultaat bedankt Algemeen Voorzitter Luc Taerwe  
ondertussen de vier afscheid nemende bestuurders namelijk Marc Demolder, Tim Engels, Hendrik 
Goossen en Stefan Van den Bossche voor hun inzet gedurende 3 jaar. Er is voor elk een attentie 
voorzien. Enkel Tim Engels is aanwezig en de voorzitter bedankt hem expliciet om het 
voorzitterschap van de Comités Bedrijfsleden en Belangenbehartiging gedurende bepaalde periodes 
opgenomen te hebben. 
 
In afwachting van de kiesuitslag opent de Algemeen Voorzitter de vragenronde, zie agendapunt 8. 
 
Na de vragenronde - ondertussen is het resultaat van de stemming binnengekomen – wordt door 
de Algemeen Voorzitter Luc Taerwe bekend gemaakt dat Bart Cauwenbergh en Mattijs Plettinx voor 
de 2 mandaten van lijst 3 (ing. mandaten 3 jaar) verkozen zijn. 
 

8. Vragenronde 
 

Louis Cooreman deelt met de Algemene Vergadering zijn bezorgdheid met betrekking tot de twee 
profielen verenigd in ie-net. Het samengaan van beide profielen in ie-net ingenieursvereniging heeft 
tot doel versterkend te werken, maar als mensen zich onvoldoende herkennen in ie-net is Louis 
ervan overtuigd dat dit tot verlies aan leden zal leiden. Daarnaast stelt Louis vast dat nergens in 
onze documenten en communicaties ir. of Ing. vermeld wordt bij personen, hij vraagt dat in 
overweging te nemen. Profielen zijn een deel van onze ingenieurscultuur, en Louis vraagt dat dit 
aspect en bovenstaande vraag binnen de Raad van Bestuur behandeld worden. De Algemeen 
Voorzitter deelt mee dat deze problematiek wellicht best in de Comités Ledenwerking en 
Communicatie zal behandeld worden. 
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Mattijs Plettinx wijst op de enorme diversiteit aan specialismes aanwezig in ie-net, en de grote 
kansen die dit biedt. 
 
Ivan Born roept op om samen te werken om meerwaarde te brengen, waarbij profielen weliswaar 
onderscheiden worden maar waarbij vooral de complementariteit benadrukt moet worden. 
 
Edwin Van Raemdonck stelt vast dat de benamingen VIK en KVIV op meerdere plaatsen nog in 
Deelgroepen terug te vinden zijn. Hij roept op om dit af te bouwen. De Algemeen Voorzitter licht 
toe dat dit proces van samengaan bewust niet opgelegd werd vanuit de Raad van Bestuur. Het is 
immers een proces dat moet groeien tussen de respectieve Deelgroepen (cf. Oost-Vlaanderen). 
Bovendien is er niet steeds een geografische “match” tussen de voormalige VIK Deelgroepen en 
KVIV Deelgroepen (o.a. in de provincie Antwerpen). 
 
Delphine Goessaert geeft mee dat binnen de Jongeren bij haar weten dit hele debat nog op geen 
enkele manier ter sprake gekomen is. Binnen de groep Jongeren gaat elke ingenieur voor elke 
ingenieur. 
 
 
Aan het einde van deze vragenronde bedankt Algemeen Voorzitter Luc Taerwe alle aanwezigen, en 
nodigt iedereen uit voor de receptie. 
 
 
Einde van het verslag 
 
 
 

Algemeen Voorzitter Algemeen Ondervoorzitter Algemeen Penningmeester Algemeen Secretaris 

Luc Taerwe  Kurt Dupon   Didier De Buyst  Erwin Debutte 
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