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Verslag van de Rekeningtoezichters van  
ie-net ingenieursvereniging vzw aan de  
Jaarlijkse Algemene Vergadering van 15 juni 2020   
 

Op 28 mei 2020 is Ludo Moons als rekeningtoezichter van ie-net ingenieursvereniging vzw op de 

maatschappelijke zetel geweest voor de audit van de financiën, en dit  in aanwezigheid van 

Tim Snauwaart, algemeen penningmeester, Greet Van Heuckelom, hoofdboekhoudster en Kurt 

Coninx, bedrijfsrevisor. Valérie Tanghe, als tweede rekeningtoezichthouder van ie-net ingeni-

eursvereniging vzw, was weerhouden voor de vergadering, en heeft de audit via email uitwisse-

ling en telefoon gehouden.  

 

Alle documenten waarnaar gevraagd werd, werden ter beschikking gesteld. De controle werd 

uitgevoerd met als concreet hoofddoel dat uitbetalingen altijd voorafgegaan werden door 

controles van de overéénkomstige facturen. Een tiental facturen werden steekproefsgewijs op-

gevraagd en nagekeken. De controle heeft geen non-conformiteit aan het licht gebracht.  

 

Verder werd ook de algemene balans gedetailleerd voorgelegd. Hierbij werd dieper ingegaan 

op de post “bestemde fondsen”, ten bedrage van 55.000 €.  De handtekenbevoegdheid door 

leden zou tot een minimum beperkt moeten blijven, gezien misbruik niet uit te sluiten valt. Daar-

om wordt gesuggereerd om deze post in de algemene boekhouding op te nemen.  

 

Gezien het feit dat het werk van de toezichthouders identiek en in volledige overlap is met de 

opdracht van de bedrijfsrevisor, naast het feit dat een bedrijfsrevisor meer competenties en er-

varing heeft om deze opdracht degelijk uit te voeren, stellen de toezichthouders opnieuw voor 

aan de algemene vergadering om de opdracht van ‘toezichthouders’ in een volgende alge-

mene vergadering te schrappen uit de statuten (art. 30) en uit het huishoudelijk reglement (art 

8).  Het verslag van de revisor aan de algemene vergadering kan dan ook dit huidige verslag 

van de rekening toezichthouders vervangen.  

 

De rekeningtoezichters houden eraan de huidige algemeen penningmeester Tim Snauwaert en 

de vorige alg. penningmeester Didier De Buyst, evenals de hoofdboekhoudster Greet Vanheuc-

kelom geluk te wensen voor de transparante manier waarop de boekhouding gevoerd wordt. 

Dit gebeurde volgens de eigen waarderingsregels van de vereniging: deze werden consequent 

toegepast. 

 

Opgesteld te Antwerpen en Loonbeek op 4 juni 2020. 

De rekeningtoezichters, 

 


