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Vergaderplaats: Online vergadering 

Verslaggever: Delphine Goesaert 

Vergaderdatum: 15 juli 2021 

Begin – Eind uur 19h00 – 21u00  

Aanwezigheidslijst  
Voornaam Achternaam Voornaam Achternaam 

Karel Berkers Frederik Looten 

Kris Beterams Egbert Lox 

Jaak Blocken Jan Pals 

Bart Cauwenbergh Robrecht Paternoster 

Fred Ceusters Wim Petrus 

Walter Dams Lieven Ponet 

Gunter De Bie Jacques Robberechts 

Erwin Debutte Dirk Roelens 

Didier De Buyst Frank Roos 

Peter Deman Reimond Rooyackers 

Bart Demol Roel Segers 

Luc Depotter Tim Snauwaert 

André De 

Vleeschouwer 

Guido Terrie 

Niek Dobbels Joris Thybaut 

Kurt Dupon Gert Van der Sypt 

Peter Erauw José Van de Vyvere 

Ludo Gelders Anne-
Marie 

Vangeenberghe 

Freddy Ghys Patrick Vanhollebeke 

Lucien Goossens Louis van Hoye 

Thomas Haerick Hilbert Van Muylem 

Thierry Heirbrant Edwin Van Raemdonck 

Jan.J. Holvoet Gert Verheyden 

Jeroen Jaspers Frans Verstraete 

Frank Koninckx 
  

Genodigden:  
- Nancy Vercammen, Algemeen Directeur 
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1. Agenda  

1. Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter 
2. Statutenwijziging

 

2. Vergadering  

Online vergadering 

Deze Bijzondere Algemene Vergadering van ie-net ingenieursvereniging vindt online plaats omwille van 
de COVID-19-pandemie.  

Er zal na elk punt de mogelijkheid tot vraagstelling zijn – mits opsteken van het virtuele handje - en ook 
de stemming gebeurt digitaal, waarbij de volmachten correct gebruikt kunnen worden. 

Algemeen Directeur Nancy Vercammen licht bij aanvang de spelregels toe voor een ordentelijk 
verloop van deze online vergadering, waarbij ook de functionaliteiten van het gebruikte online 
vergaderplatform overlopen worden. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de 
schermen die gebruikt zullen worden voor het online digitaal stemmen. 

Na deze praktische richtlijnen start de behandeling van de eigenlijke agenda van deze Algemene 
Vergadering (AV). 

1.  Verwelkoming door de Algemeen Voorzitter 

Algemeen Voorzitter Egbert Lox heet alle deelnemer van harte welkom op de tweede BAV van dit jaar.  

2. Statutenwijziging 

De algemene vergadering stelt vragen bij de gevolgde procedure. Deze gevolgde procedure wordt als 
volgt toegelicht: 

De statuten werden gepubliceerd op de site op 2/6/2021, de amendementen werden op de site 
gepubliceerd op 28/6/2021. De statuten werden reeds voorgesteld op de algemene vergadering van 
2/6/2021. Op de bijzondere algemene vergadering van 28/6/2021 werden de statuten en de 
amendementen gezamenlijk voorgelegd. Deze amendementen waren een gevolg van ontvangen 
opmerkingen na de algemene vergadering van 2/6/2021. Op beide vergaderingen was het quorum 
van 2/3 van de leden niet bereikt. De bijzondere algemene vergadering van vandaag is voor de 
stemming van de voorliggende statuten en amendementen die reeds zijn voorgelegd op 28/6/2021. 
Hier is geen quorum meer van kracht. 
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Er worden vragen gesteld of het voorleggen van de amendementen wel op deze manier kan en de 
algemene vergadering vraagt aan het bestuursorgaan om dit eerst te onderzoeken waarna de 
statuten eventueel gestemd kunnen worden. De voorzitter besluit dat de procedure voor het 
voorleggen van amendementen bekeken zal worden en dat hierop terug gekomen zal worden.  

Daarnaast wordt er de melding gemaakt dat de verwoording van het agendapunt onvolledig is. De 
suggestie voor de verwoording is de herziening van de statuten. 

Tot slot wordt de bedenking gemaakt dat er geen huishoudelijk regelement bestaat. Er wordt op 
gewezen dat deze wel degelijk bestaat en terug te vinden is op de site: https://www.ie-
net.be/huishoudelijk-reglement . 

De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering hier af. De mogelijkheid 
wordt geboden om nog na te praten over de voorliggende amendementen en statuten in informele 
context 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemeen Voorzitter Algemeen Ondervoorzitter Algemeen Penningmeester Algemeen Secretaris 
Egbert Lox Peter Deman Tim Snauwaert Delphine Goesaert 
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