
De alumniverenigingen richten zich tot alle ingenieurs die hun diploma behaald hebben aan een Vlaamse universiteit, industriële 
hogeschool of Bijzondere School voor Technisch Ingenieur of Koninklijke Militaire School.

De alumniverenigingen organiseren eigen activiteiten die specifiek gericht zijn op de afgestudeerden en masterstudenten van 
de faculteit (of gelijkgestelde onderwijsinrichting) die ze vertegenwoordigen. Elke alumnivereniging bepaalt zelf de jaarlijkse bij-
drage voor haar lidmaatschap. Er gelden dus verschillende tarieven voor de verschillende alumniverenigingen.

ie-net en de alumniverenigingen hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. ie-net biedt u een gecombineerd lid-
maatschap aan. Met de betaling van dit gecombineerd lidmaatschap geniet u van de voordelen van beide verenigingen, 
waaronder publicaties die u op de hoogte houden, deelname aan activiteiten, korting op opleidingen en verdediging van 
beroepsbelangen.

Alumniverenigingen voor ingenieurs

De alumniverenigingen stellen zich voor:

AIG
AIG verenigt alle ingenieurs (burgerlijk en industrieel) afgestudeerd aan de faculteit ingenieursweten-
schappen en architectuur van de UGent. Jong afgestudeerde ingenieurs worden volwaardig AIG-lid 
via AIG-Engage die jonge alumni verenigt en een geleidelijke overgang van de vertrouwde studenten-
kringen naar de alumnivereniging waarborgt. Via de elektronische nieuwsbrief ‘AIG-update’ worden 

alle alumni-leden op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Leden ontvangen ook elk kwartaal het vernieuwde ledenblad 
met info over AIG en de faculteit.

Voor het lidgeld van 35 euro kunnen de leden gratis deelnemen aan grote en druk bijgewoonde evenementen (nieuwjaarshap-
pening t.w.v. €35, TechBoost t.w.v. €35, Update@Campus t.w.v. €30), genieten zij korting op alle betalende culturele en ontspan-
nende activiteiten. Ze worden tevens gratis lid van de grote Ugent alumnivereniging die hen tal van voordelen biedt.

Lidmaatschapsbijdrage: 35 euro
Meer info

AIA
Alumnivereniging voor ingenieurs afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School.
Lidmaatschapsbijdrage: 15 euro
Meer info

VBI  
VBI is de vereniging van en voor alumni van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KU-
Leuven en sinds kort ook van en voor de alumni van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschap-
pen met “bio” affiniteit… Biowetenschappers, Industrieel ingenieurs Biochemie en chemie, Agro- en 
Biotechnologie, Milieutechnologie, Bio-informatica,… 

Overal waar ‘leven’ is (ir. of ing. doet  niet ter zake), is VBI actief – en bloeit de alumnibedrijvigheid weelderig op: kleurrijk en 
divers zoals het VBI-logo: een korenbloem in een wijds gouden graanveld. VBI bewerkt vruchtbare gronden: alumniwerking in de 
vorm van vriendenkringen, deel- en werkgroepen: van de oevers van de Maas (vriendenkring Limburg) tot de oevers van de Leie 
(VBI.Widder), van denkers (VBI.Science) tot doeners, van ervaren ingenieurs tot jongeren (jong.VBI).

Elk initiatief dat onze alumni samenbrengt en de banden met de moederfaculteiten aanhaalt, krijgt aandacht. En – zoals bekend 
– wat aandacht krijgt, groeit. VBI is meer dan een gewone alumnivereniging: het is een voedingsbodem, een kweekvijver, een 
biotoop waarin kiemen ontspruiten. Organisch, spontaan. En éénmaal tot wasdom gekomen, zorgt VBI voor verdere ondersteu-
ning, ontwikkeling, kruisbestuiving.

Lidmaatschapsbijdrage: 25 euro
Meer info

https://aig.ugent.be/
http://www.rma.ac.be/alumni/nl/
http://www.vbi-kuleuven.be/


Alumni Ingenieurs KU Leuven
Wat kunnen de burgerlijk en industrieel ingenieurs, afgestudeerd aan de KU Leuven zoal van ons verwach-
ten? In de allereerste plaats: informatie. We proberen onze leden zoveel mogelijk op de hoogte te houden 
van het reilen en zeilen aan de faculteit waar ze ooit studeerden. We doen dit op verschillende manieren. 

Allereerste is er regelmatig een nieuwsbrief die per email wordt verzonden. Deze nieuwsbrief kondigt activi-
teiten van de alumnivereniging en de faculteit aan, maar ook andere relevante informatie wordt via die weg verspreid. Daarnaast 
is er een tijdschrift dat 4x per jaar verschijnt, waarin we op een mooie manier veel meer diepgang kunnen bieden en allerlei 
interessante verhalen kunnen brengen. Dit blad wordt in samenwerking met de faculteiten opgesteld en wordt enkel verstuurd 
naar de betalende leden.

Een tweede groep van activiteiten draait meer rond netwerking. We organiseren regelmatig Forumavonden: lezingen rond een 
bepaald thema, waarbij we meestal uitgaan van een kerncompetentie van een van de onderzoekers aan de faculteit, en we dan 
een aantal interessante sprekers vragen om het thema verder uit te werken en erover te debatteren. We kunnen regelmatig 
rekenen op heel interessante sprekers, CEO’s, ministers, ... noem maar op. Eenmaal per jaar organiseren we ook een echte net-
werkactiviteit – “Dag van de ingenieur” – waarbij we een interessant programma proberen aan te bieden, maar nog belangrijker 
dan dat, waar we proberen dit event aan te bieden als een ideale gelegenheid voor alle afgestudeerde ingenieurs om hun studie-
genoten van weleer nog eens te zien en spreken. Wij zorgen voor de organisatie, jullie voor de ambiance!

Naast deze activiteiten is het ook nog zo dat betalende leden van onze vereniging een hele lijst aan extra voordelen genieten die 
via de overkoepelende vereniging Alumni Lovanienses van de KU Leuven worden aangeboden. Allerlei kortingen op sport- en 
cultuuractiviteiten alsook andere interessante aanbieden maken daar deel van uit. 

Lidmaatschapsbijdrage: 25 euro
Meer info

Het Verbond - VBIG
VBIG is de alumnivereniging van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van 
UGent.

‘Blijf verbonden’ is de slogan van onze alumnivereniging. Verbonden met de faculteit 
en met oud-studiegenoten. De activiteitenkalender van Het Verbond kan in drie groepen worden ingedeeld:
- Activiteiten die onze leden helpen bij hun professionele uitdagingen en het vinden van interessante vacatures.
- Activiteiten die het contact met eigen studiegenoten in stand houdt.
- Activiteiten die de expertise en de diensten van de Fin de verf zetten.

Onze vereniging is actief aanwezig op de 3 campussen van de Faculteit:
- Op de Campus Coupure, het “Gentse boerekot”, springen de jaarlijkse Reünieavond en de jobbeurs Bio-ingenieurbedrijvendag  
   het meest in het oog op de uitgebreide kalender.
- Ook op campus Schoonmeersen worden onder de vlag van i-Biot eveneens een Reünieavond en een jobbeurs georganiseerd,  
   maar nog veel meer …
- Het Verbond @ Kortrijk is de actieve cel van Het Verbond op de Kortrijk campus en brengt de alumni regelmatig bij elkaar op  
   bijvoorbeeld een gezellige streekbierenavond.

Voor de recent afgestudeerde alumni staat het jong VBIG klaar om de overgang naar het professionele leven te vergemakke-
lijken en aangenaam te maken. Wij communiceren met onze 800 leden via ons 2-maandelijks magazine Het Verbondsnieuws, 
E-newsletters, LinkedIn en Facebook.

Lidmaatschapsbijdrage: 25 euro 
Meer info

https://alum.kuleuven.be/alumni-ingenieurs/
http://www.vbig.be/


BrEA
BrEA - Brussels Engineering Alumni vzw – is de alumnivereniging voor alle ingenieurs afge-
studeerd aan de Vrije Universiteit Brussel. Tot voor kort kende je ons misschien onder de 
naam V.Ir.Br.

Wij engageren ons om onze doelgroep bij te staan. Dit doen we door informatie te verstrekken via onze nieuwsbrieven en 
online publicaties. Door onze betrokkenheid bij doorlichtingen van visitatiecommissies en PR-activiteiten van de gerelateerde 
vakgroepen of faculteit. Ook studenten rekenen we tot onze community: we reiken de BrEA studentenprijzen uit, ondersteunen 
bepaalde projecten (Edukado, CERN-bezoek, Shell Ecomarathon,...) en voorzien lezingen en workshops in de begeleiding naar 
de eerste job.

Bovendien organiseren we activiteiten die een informatief karakter kunnen hebben zoals het jaarlijkse symposium of bedrijfs-
bezoeken. Andere activiteiten draaien eerder rond networking: after-work apéro’s, galabal, meshoui, kaas- en wijnavond en 
verscheidene culturele activiteiten.

Onze betalende leden krijgen steeds stevige kortingen op deze evenementen! Bovendien kunnen leden eenmaal gratis naar ons 
BrEA @ the movies evenement, krijgen ze driemaandelijks het BrEA Magazine thuis opgestuurd en worden hun deelnames aan 
reünies gesponsord. Aangezien we een gekoppeld lidmaatschap met OSB (Oudstudentenbond VUB) hebben, geniet je ook mee 
van de voordelen van dat lidmaatschap: o.a. goedkopere toegang tot het studentenrestaurant, de universiteitsbibliotheek, de 
sportinfrastructuur en kortingen op alle OSB activiteiten.

Lidmaatschapsbijdrage: 35 euro 
Meer info

http://www.brea.be/



