
FINANCIËN

Afsluiting boekjaar 2020

Tim SNAUWAERT – algemeen penningmeester 

ie-net ingenieursvereniging vzw



1. Verslag van de algemeen penningmeester over de 
jaarrekening 2020 

2. Verslag van de commissaris over de jaarrekening 
2020

3. Verslag door de rekeningtoezichthouders
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2020
5. Kwijting van de bestuurders
6. Kwijting van de commissaris
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Boekjaar: 01/01/2020 – 31/12/2020



• Entiteit: ie-net ingenieursvereniging vzw
• Formeel mandaat van commissaris (RSM): 

• Verderop toelichting van het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2020

• Besproken en voorgesteld op het BO van 19/04/2021
• Is nagezien en gevalideerd door Finance Committee op 10/05/2021 met 

extra advies naar het BO toe i.v.m. historische boekhoudkundige 
bewijsstukken

• Grondig besproken op het BO van ie-net op 15/05/2021 in aanwezigheid van 
de commissaris revisor + beslissing over de historische boekhoudkundige 
bewijsstukken

• Rekeningtoezicht (statutair voorzien) door rekeningtoezichthouders 
aangeduid op 2de JAV van 2020 is gebeurd op 17/05/2021
• ing. Ben Janssen
• ing. Guy Roymans
• ir. Stefan Van den Bossche

• Gepubliceerd op de website ie-net voor deze AV.
• Voorsteling op de AV van 2/06/2021 + Stemming.
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Time line jaarrekening 2020
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Jaarrekening 2020

Daling omzet individuele 
leden (ca 30 k€ < begroot)

Impact Corona t.o.v. het 
budget (Startbaan enquête, week 
van de ingenieur, …)

Door Corona zijn er 
studiedagen niet kunnen 
doorgaan en opleidingen 
zijn verschoven in de tijd.
133k€ omzet KD naar 2021

Omzet: 
• 1 276 k€

Kosten:
• 1 220 k€
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Jaarrekening 2020

Incl. mutatie bestemde fondsen

EBITA ie-net Centraal
• 56 k€

Afschrijvingen:
• 57 k €

EBIT ie-net centraal:
• 850 €

EBIT ie-net groep:
• 74 k€

Netto resultaat: 
• 74 043,82 €

• Desondanks een corona jaar kan positief worden afgesloten.
• Inkomsten van bedrijfsleden zijn verloren 
• Inkomsten van kennisdoorstroming worden voor een groot deel verschoven. 

(opleidingen die in de tijd worden verschoven)

• Op naar de 10 000 moet dalende lidgelden individuele leden ombuigen

Key Learnings
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Jaarrekening 2020

• Door de vele vragen over “Grote Events” binnen het penningmeesteroverleg zijn er vragen gekomen 
vanuit de andere deelgroepen ivm organisatie “Nacht van de Ingenieur”

• Sommigen stelden zich de vraag: is ie-net de organisator, eigenaar van dit event? Of is dit Conrad 
Consulting? Of …

• Op basis hiervan heeft ie-net een aantal aspecten in kaart gebrach:
• Transacties vanuit de ie-net VIK Limburg werkrekening (binnen ie-net) , waarvan geen 

boekhoudkundige bewijsstukken zijn binnengebracht.
• Op 23/03/2021 gesignaleerd binnen de monitoring groep.
• De Voorzitter en Ondervoorzitter hebben dit meegenomen binnen de gesprekken met de deelgroep 

ie-net VIK Limburg.
• Op 14/04 Boekhoudkundige bewijsstukken ontvangen van ie-net VIK Limburg voor 2020.

• Woensdag 21/04/2021 zat de penningmeester samen met Nancy en Greet om nadien advies te 
vragen aan de Revisor, hoe we dit verder kunnen oplossen.

• 5/05/2021: Meeting met de Revisor, samen met de Voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, 
algemeen directeur en de boekhoudster.
• Schetsen van de verschillende opties waarover het BO een beslissing moet nemen.

• Beslissing: Het bestuursorgaan beslist voor optie3 als oplossing : een terugvordering van 48.125 euro (totale 
bedrag van de financiële transacties) gericht aan de feitelijke vereniging Nacht van de Ingenieur. Daarbij zal een 
waardevermindering op de jaarrekening uitgevoerd worden van 46 000€ gezien daar dit bedrag niet op de 
rekening van NVDI staat en dus ook niet betaald kan worden. De optie om eventueel de rekening van de Nacht van 
de Ingenieur binnen ie-net binnen te brengen dient verder onderzocht te worden.

Historische boekhoudkundige bewijsstukken – Case VIK Limburg – Vordering/Waardevermindering



Verslag van de commissaris (RSM) 
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Jaarrekening 2020
Verslag Commissaris



Verslag door de rekeningtoezichthouders
• Beschikbaar op de

website van ie-net.
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Jaarrekening 2020
Verslag rekeningtoezichthouders
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Vragenronde / Stemming

Vragenronde: Q&A

Stemming:
1. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 van de vzw 

ie-net ingenieursvereniging
2. Kwijting van de bestuurders van de vzw ie-net 

ingenieursvereniging
3. Kwijting van de commissaris van de vzw ie-net 

ingenieursvereniging



Werkjaar 2021 
• Kennis doorstroming OK

• Digitaal aanbod

• Opleidingskalander 1 maand 
vervroegd

• Jobportaal is gelanceerd

• Najaar heeft signalen dat post-
corona week van de ingenieur 
terug kan “normaal” doorgaan

Kaspositie:
• Worst Case scenario in april 

opgemaakt, met MAX aan 
kosten en minimaal aan 
inkomsten. 
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Varia


