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Aanwezigheidslijst 
 
Stemgerechtigd:  zie aanwezigheidslijst hieronder 
Genodigd:  Nancy Vercammen, directeur ie-net ingenieursvereniging vzw 
 

  

Naam volmacht van Naam volmacht van

1 Eric Antoons 49 Inge Loosvelt

2 Kris Beckstedde 50 Wouter Lowet

3 Karel Berkers 51 André Luypaert

4 Krist Blomme 52 Michiel Maertens

5 Pierre-Joseph Bouquet 53 Dirk Meire

6 Jo Byttebier 54 Harold Modde

7 Roel Callebaut Braeckmans Frank 55 Luc Monserez

8 Bart Cauwenbergh 56 Ludo Moons

9 Fred Ceusters 57 Joseph Neyens

10 Hugo Claes 58 Willy Ooms

11 Louis Cooreman 59 Jan Pals

12 Alexander Daenen 60 Robrecht Paternoster Elst Rit

13 Dirk De Backer 61 René Peeters Blocken Jaak

14 Roland Debruyne 62 Jean Pensis

15 Erwin Debutte 63 Wim Petrus

16 Didier De Buyst 64 Mattijs Plettinx

17 Paul Decraemer 65 Gabriel Roegiers

18 Hilde Decuyper 66 Hans Romaen

19 Jean-Paul De Feyter 67 Marc Ryckeboer

20 Antoon De Geyter 68 Serge Schroef

21 Frank Delaere 69 Roel Segers

22 Peter Deman Schoenmakers Luc 70 Tim Snauwaert

23 walter Demey 71 Paul Stevens

24 Marc De Niel 72 Luc Taerwe

25 Eddy Derijcke 73 Valerie Tanghe

26 Tom De Rudder 74 Katleen Teck

27 Ward Deryckere 75 Carl Tiebos (*)

28 Jean-Marie De Schrijver 76 Luc Truyens

29 Jan Desmet 77 Norbert Van Daele

30 Geert De Winne 78 Stefan Van den Bossche

31 Leon De Wit 79 Etienne Vandeputte

32 Isabel Dobbelaere 80 Joris Vandeputte

33 Niek Dobbels 81 Peter Vanderbiesen

34 Kurt Dupon 82 Jan Vandervieren

35 Peter Erauw 83 Ghislain Van de Velde

36 Leo Gijsels 84 Anne-Marie Vangeenberghe

37 Delphine Goesaert Corens Michael 85 Rudi Vanlangendonck

38 Hendrik Goossen 86 Wilfried Van Lokeren

39 Lucien Goossens 87 Jonas Van Moorter

40 Hans Grootaerd 88 Hilbert Van Muylem

41 Thomas Haerick Van Raemdonck Edwin 89 Bob Van Puyenbroeck

42 Laurence Heyblom 90 Marc Vanslambrouck

43 Jan  Holvoet 91 Jelle Verdoodt

44 Jeroen Jaspers 92 Lode Vermeersch

45 Elisabeth Kuys 93 Frans Verstraete

46 Patrick Lehoucq 94 Peter Welvaert

47 Mathias Leman Van Mullem Tim 95 Roger Wolfcarius

48 Steyn Lommelen De Mondt Luc (*) steunend lid, niet stemgerechtigd

Vergaderplaats: Luminus, Ham - Gent 

Verslaggever:  Erwin Debutte 

Vergaderdatum:  11 december 2019 

Begin – Eind uur 20h30 – 22h00 
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1. Agenda 

 
1. Verwelkoming door de algemeen voorzitter 
2. Toelichting werking door de algemeen directeur 
3. Aanstelling van 3 rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2020: voorstelling van de 

kandidaten en goedkeuring 
4. Begroting 2020: voorstelling en goedkeuring 
5. Verkiezing van 4 nieuwe bestuurders 
6. Vragenronde 

2. Vergadering 
 

De vergadering start met 95 aanwezigen, waarvan 94 stemgerechtigden. Er zijn 8 volmachten, 
bijgevolg gaat deze Algemene Vergadering door met 102 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 boeiende voordracht door ir. Chris Peeters, CEO van Elia, over "Energie en klimaat: een visie 
van een ingenieur voor een ingenieurspubliek”, opent Algemeen Voorzitter, Luc Taerwe, de 
vergadering met de verwelkoming van alle aanwezigen en het hartelijk bedanken van ir. Peeters. 
 
Ter inleiding van deze Algemene Vergadering introduceert de Algemeen Voorzitter vervolgens de 
agenda, met verwijzing naar de syllabus, en geeft het woord aan Algemeen Directeur, Nancy 
Vercammen, voor de voorstelling van het werkingsverslag 2019. 
 
Het verslag van de vergadering zal opgemaakt worden door Algemeen Secretaris, Erwin Debutte. 
 
2. Werkingsverslag 2019 

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). Aan een vlot tempo worden vervolgens de vele activiteiten van het 
voorbije jaar in herinnering gebracht. Deze zijn gedocumenteerd in de syllabus. 

 
De Algemeen Voorzitter dankt de staf en directie voor het gerealiseerde en voor hun dagdagelijkse 
inzet. 
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3. Aanstelling van 3 rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2020: voorstelling van de 
kandidaten en goedkeuring 

 
Er dienden zich twee kandidaten aan, namelijk mevrouw Valérie Tanghe en de heer Ludo Moons. 
De Algemeen Voorzitter stelt voor beide kandidaten unaniem te aanvaarden.  
 
Er wordt per handopsteken gestemd: de Algemene Vergadering keurt unaniem de aanstelling van 
Valérie Tanghe en Ludo Moons als rekeningtoezichthouders voor het boekjaar 2020 goed. 
 

4. Begroting 2020: voorstelling en goedkeuring 
 
Algemeen Penningmeester, Didier De Buyst, krijgt het woord voor de voorstelling van de begroting 
van het komende boekjaar.  
 
Dit gebeurt aan de hand van de aan alle aanwezigen bezorgde syllabus, waarbij tijdens de 
presentatie het accent gelegd wordt op de volatiliteit van inkomsten uit kennisdoorstroming, de 
afschrijvingen van de investering in het jobportaal (over drie jaar) en de website (over vijf jaar) 
toegelicht worden, en gepleit wordt voor het goedkeuren door de Algemene Vergadering van dit 
budgetvoorstel waarin voorzien wordt in de aanwerving van een business developer, mits daarvoor 
financiering gevonden wordt bij Bestemde Fondsen en/of de patrimoniumverenigingen voor de 
twee eerste jaren, waarna ie-net de kosten zelf zal dragen. 
 
Robrecht Paternoster vraagt naar de raming voor het lopende boekjaar. Didier toont een niet in de 
syllabus opgenomen prognose, die naar verwachting beter zal uitvallen dan hetgeen op de website 
te lezen was bij de voorbereidende documenten van deze Algemene Vergadering. De prognose van 
minus 36 kEUR met een neutrale EBITDA vindt zijn verklaring in minder inkomsten uit 
kennisdoorstroming tijdens dit boekjaar, voor een belangrijk deel wegens vertragingen in de 
lancering van de langlopende opleidingen ‘bruggenbouw’ en ‘bouwmanager’. De inkomsten uit  
bedrijfsleden zijn groter dan voorzien, de individuele lidgelden lager, de vaste kosten op budget en 
de variabele kosten lager en proportioneel met de mindere omzet uit kennisdoorstroming. 
 
Robrecht vraagt dat de Algemeen Penningmeester toekomstig een kolom met de prognose 
opneemt naast het budget van het lopende boekjaar. Didier De Buyst antwoordt dat dit reeds zo is, 
doch dat de meest recente prognose gebaseerd op 11 van de 12 maanden niet tijdig klaar was om 
op voorhand te worden meegedeeld. 
 
Willy Ooms vraagt naar de mate waarin er gezocht wordt naar nieuwe inkomsten. Didier stelt dat 
de 11,8 voltijdse equivalenten in de staf (inclusief de Algemeen Directeur en de conciërge) 
onvoldoende zijn om alle ideeën te realiseren. Nancy getuigt dat projecten geïdentificeerd zijn maar 
de mankracht ontbreekt; er zijn op dit moment twee projecten in voorbereiding, met Agoria (rond 
werkzoekende ingenieurs) en met de VUB (rond transitietrajecten voor oudere ingenieurs), met 
bijhorende, betaalde dienstverlening door ie-net. 
 
Didier verduidelijkt nog, op aangeven van een gestelde vraag, het aandeel vaste personeelskosten 
en de overwegingen bij een mogelijke ventilatie daarvan. 
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Robrecht Paternoster deelt – namens de Deelgroep Vlaams-Brabant - mee dat de vraag naar 
financiering van de business developer door de Bestemde Fondsen grondig besproken werd in de 
Deelgroep Vlaams-Brabant, waarbij uit deze bespreking verwondering blijkt over de voorstelling van 
deze kost als een investering in plaats van als een operationele kost. Didier wijst op de benadering 
als zijnde ‘inbreng door aandeelhouders in geval van nood’: ie-net is vanuit een situatie van extreme 
onderkapitalisatie gestart, en is tot op heden afhankelijk van ‘externe’ investering, zoals daar al was 
voor de website en het jobportaal. ie-net ontbeert in het werkkapitaal nog steeds de financiële 
reserve om bijkomende investeringen te kunnen doen, bijgevolg wordt de vraag gesteld aan  de 
Patrimoniumverenigingen en aan de Bestemde Fondsen, al hebben deze laatste reeds een 
belangrijke bijdrage voor de webstek/ledendatabase en voor het nieuwe jobportaal geleverd. 
 
De Algemeen Voorzitter gaat over tot de stemming over het voorstel van budget 2020. Er wordt 
met handopsteking gestemd: de Algemene Vergadering keurt met 2 tegenstemmen en 7 
onthoudingen de begroting 2020 goed. 
 

5. Verkiezing van 4 nieuwe bestuurders 
 
De Algemeen Voorzitter verduidelijkt, aan de hand van de presentatie zoals in de syllabus, de stand 
van zaken in de uitvoering van de overgangsbepalingen naar het rotatiemechanisme, zoals statutair 
vastgelegd. Daarbij wordt eveneens toegelicht hoe in 2020 met een Raad van Bestuur van 10 
bestuurders zal gewerkt worden, waarna automatisch en ten gevolge van het uitvoeren van de 
overgangsbepalingen, in 2021 terug met 12 bestuurders zal bestuurd worden (op voorwaarde dat 
de 4 mandaten, die eind 2020 opgesteld zullen worden, ingevuld worden). 
 
Vervolgens stellen de 4 kandidaat-bestuurders zich kort voor aan de Algemene Vergadering. 
Danielle Baetens (dr.ir. scheikunde) brengt haar vroegere rol als bestuurder van het vroegere ie-net 
vzw (eind 2015 samen met VIK vzw en KVIV vzw gefuseerd in ie-net ingenieursvereniging vzw) in 
herinnering, om nu terug het engagement als bestuurder op te nemen. Hilbert Van Muylem (ir. VUB 
1990) ziet zichzelf in eerste instantie als liaison met de VUB, met zes jaar actieve 
bestuurderservaring in BreA, de alumnivereniging voor aan de VUB afgestudeerde ingenieurs. 
Thomas Haerick (ing. automatisering) brengt zijn actieve werking in het comité Ledenwerking en in 
de Deelgroep Senioren onder de aandacht, en ziet zich als bestuurder vooral bijdragen tot het 
realiseren van de ie-net-strategie, met bijzondere aandacht voor de leden en voor 
procesverbetering. Tim Snauwaert (ing. Oostende KHBO, elektromechanica) brengt zijn actieve rol 
in het vroegere ie-net vzw in herinnering, evenals zijn inbreng in diverse stuurgroepen die de fusie 
voorafgingen, om zich nu terug als bestuurder te engageren. 
 
De Algemeen Voorzitter gaat over tot de stemming per handopsteking: de Algemene Vergadering 
keurt unaniem Danielle Baetens, Hilbert Van Muylem, Thomas Haerick en Tim Snauwaert als 
bestuurders (met een mandaat van 3 jaar) goed. 
 

6. Vragenronde 
 

Op de gestelde vraag wie de volgende Algemeen Penningmeester wordt, verduidelijkt Luc dat dit zal 
volgen uit de verkiezing in de schoot van de Raad van Bestuur komende januari. 
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Deze Algemene Vergadering afrondend, bedankt Luc gastheer Luminus voor de uiterst verzorgde 
ontvangst en aangeboden receptie, evenals collega-bestuurder Mattijs Plettinx als initiatief nemend 
organisator hiervan.  
 
Luc bedankt hartelijk de afscheidnemende bestuurders: Niek Dobbels (tijdens en sedert de fusie 
heel betrokken, en voordien als KVIV-bestuurder, tevens ook actief bij de Jongeren), Steyn 
Lommelen (met een gelijkaardig vroeger KVIV-traject, in de fusievereniging in comité Ledenwerking, 
en in Deelgroep Vlaams-Brabant), Wouter Lowet (trouw aanwezig bestuurder ondanks de verre 
afstand vanuit Limburg, startend bestuurder van de fusievereniging, en Limburg 
vertegenwoordigend), en Katleen Teck (de eerste vrouwelijke bestuurder in de fusievereniging, 
actief  in Vrouw en Ingenieur). Luc bedankt ook Didier De Buyst, algemeen penningmeester, voor de 
gedetailleerde opvolging van de financiële situatie, het evenwichtig financieel parcours in de 
opstartjaren, en Kurt Dupon (mede drijvende kracht in het ganse fusietraject, ondervoorzitter en als 
bestuurder actief in het comité Personeel en het comité Financiën).  
Nancy bedankt Luc in de uitvoering van zijn rol als Algemeen Voorzitter. 
 
Aan het einde van deze vragenronde bedankt Algemeen Voorzitter, Luc Taerwe, alle aanwezigen en 
nodigt iedereen uit voor de receptie. 
 

3. Bijlagen 
 

Bijlage 1: 20191211 ie-net  jav boekje def.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemeen Voorzitter Algemeen Ondervoorzitter Algemeen Penningmeester Algemeen Secretaris 
Luc Taerwe  Kurt Dupon   Didier De Buyst   Erwin Debutte 
 
 
 


