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Nieuwsbrief juli 2019
Beste IZZE-lid,
In de vorige nieuwsbrief ( april 2019) deed ik
een oproep naar nieuwe bestuursleden voor
onze vereniging. De Algemene Vergadering van
23 mei 2019 moet beslissen over de
(her)benoeming van de nieuwe Raad van
Bestuur. Ik gaf toen al aan dat er aantal
bestuurders hun kandidatuur voor een nieuw
mandaat niet zouden stellen.
En ja, een van deze bestuurders ben ik.
Na ruim 8 jaar voorzitterschap is het tijd voor
verandering.
Opgericht eind 2010, is IZZE ondertussen een
begrip geworden rond de verkeerswisselaar
van Zwijnaarde.
Bedankt leden van de Raad van Bestuur om dit
samen met jullie te kunnen realiseren.
Bedankt IZZE-leden voor jullie vertrouwen en
steun.
Bedankt Ivan om vanaf 1 augustus 2019 het
voorzitterschap te willen overnemen.
Vriendelijke groeten en, nogmaals, bedankt
voor de samenwerking.

Luc HERMANS
Uittredend voorzitter IZZE.

Alle mandaten verlopen op 31
augustus 2019 en de AV neemt
kennis van de beslissing van MARCO
BVBA ( Luc De Smet) en Luc
Hermans om zich geen kandidaat
meet te stellen voor een
herbenoeming.
De vergadering dankt de
ontslagnemende voorzitter en de
bestuurder voor hun bijdrage en
inzet.
ALINSO, IVAGO, EASTMAN en
PUBLIGANGA worden herbenoemt
voor een periode van 5 jaar.
Veder worden twee nieuwe
bedrijven benoemd tot bestuurder
voor een periode van 5 jaar:
AAtechnics NV , vertegenwoordigd
door Jan D’hont, en,
SLIGRO-ISPC NV, vertegenwoordigd
door Björn Van Driessche

Raad van Bestuur IZZE
3 juli 2019
-De Raad beslist dat de nieuwe
voorzitter zijn mandaat zal opnemen
vanaf 1 augustus 2019.
-De Raad verleent de titel van erebestuurder aan Luc De Smet en die
van ere-voorzitter aan Luc Hermans.
-Samenstelling Raad van Bestuur
(2019-2024)
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