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Begroting 2021: voorstelling en goedkeuring

Tim SNAUWAERT – algemeen penningmeester 

ie-net ingenieursvereniging vzw
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1. Aanstelling van 3 rekeningtoezichthouders voor het 
boekjaar 2020: voorstelling van de kandidaten en goedkeuring

👉Op deze AV worden drie rekeningtoezichthouders voor het lopende 
boekjaar aangeduid. Ze worden benoemd voor een periode van één jaar.

Kandidaat-rekeningtoezichthouders:

• ing. Ben Janssen

• ing. Guy Roymans

• ir. Stefan Van den Bossche



• Initieel vooropgesteld door de operationele werking van ie-net IV.

• Nazicht door de Algemeen Penningmeester van ie-net IV.

• Naar het FinCom van ie-net IV, als adviserend orgaan naar het BO.

• Voorgesteld op het BO van nov/2020
• Door de 2de golf van Corona (impact prognose 2020) terug advies gevraagd 

aan het FinCom.

• Bespreking prognose 2020 op het FinCom met als resultaat om 
Bottom line een impact van -50 k€ te voorzien in de begroting van 
2021. 
• Dit in het geval er een lange impact is door de 2de Corona golf of er een 3de

zou volgen.
• De initieel vooropgestelde uitgangspunten blijven behouden

• Vaststelling door het BO van ie-net IV

• Publicatie op de Website van ie-net naar de AV toe.

• Voorstelling Begroting 2021 aan de AV op 9/12/2020 + Stemming
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Time line Begroting 2021

2. Begroting 2021: voorstelling en goedkeuring
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Vragenronde / Stemming

Vragenronde: Q&A

Stemming:
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Personeel:
• FTE 10,8 + Algemeen Directeur
• Naar eind toe 2021 – 2 pensioneringen
• Een personeel behoefte plan is opgenomen als actie punt vanuit het BO 

naar het comité personeel.

Key Remarks
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Anciënniteit
37 0

2016 2017 2018 2019 2020

Personeelskost 831 k€ 802 k€ 738 k€ 723 k€ 680 k€

FTE 14 14 11,8 11,8 11,8
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30-11-2016 30-11-2017 30-11-2018 30-11-2019 30-11-2020

Stand rekening 386 k€ 231 k€ 411 k€ 303 k€ 371 k€

Stand werkrekening ie-net

Bestemde fondsen ie-net 30/11/2020: € 532.625,62

Totaal ie-net 30/11/2020: 905 k€
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2016 2017 2018 2019 2020

Evolutie lidgelden 430 k€ 389 k€ 362 k€ 320 k€ 290 k€
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Evolutie lidgelden

• Campagne “op naar de 10.000” moet als objectief toch een stijging betekenen 
met 30.000 euro

Key Remarks
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2017 2018 2019

ie-net 8 k€ 183 k€ 209 k€

Bestemde fondsen 697 k€ 605 k€ 588 k€

Eigen vermogen 705 k€ 788 k€ 797 k€
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Eigen Vermogen

Bestemde fondsen ie-net Eigen vermogen

Het eigen vermogen is de som van 
het bedrag van de bestemde fondsen 
op 31/12 + startkapitaal van ie-net 
(143598 € euro) + overgedragen 
winsten



Dotaties 2020 – stand van zaken SEP/2020
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Corona / Covid-19:
• Wegens de huidige omstandigheden zijn er heel 

weinig tot geen activiteiten kunnen doorgaan bij de 
deelgroepen →Weinig transacties op de 
werkrekeningen.

• Geen enkele deelgroep heeft op vandaag problemen 
om activiteiten te organiseren wegen te kort aan 
geldelijke middelen.

30% Storting 
15/4/2020

30% Storting 
15/7/2020

40% Storting 
15/10/2020

Vanuit het BestuursOrgaan:
• Vanuit een “goede huisvader mentaliteit” wordt de resterende dotaties 

voor 2020 voorlopig niet uitbetaald. 
Momenteel zit ie-net niet in nood naar de cash positie toe. Echter de 
prognose vooropgesteld door de directie en het FinCom geeft aan dat het 
origineel budget voor 2020 niet haalbaar zal zijn, dit vooral wegens de 
Corona / Covid-19 maatregelen (Kennisdoorstroming + fysieke events).

• Het BO is echter wel van mening dat het verantwoord is om dotaties 
evenredig aan de mate van ingerichte activiteiten uit te betalen, we zien 
daarbij in de stand van de rekeningen van deelgroepen weinig nood aan 
de uitbetaling van de tweede schijf. Kosten die boven de eerste schijf 
uitstijgen worden vergoed (binnen de initieel afgesproken dotatie 
bedragen).

Laat dit geen limiet zijn om activiteiten te organiseren 
naar de leden toe !!! Er is voldoende geldelijke middelen.
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