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nieuwsbrief IZZE mei 2014

Donderdag 22 mei 2014: Algemene Ledenvergadering

(individuele uitnodiging volgt)
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Op 14 november organiseerde IZZE voor zijn leden een energieseminarie ism de stad Gent. 
Waar kon deze sessie beter doorgaan dan bij IVAGO ? IVAGO die zelf energieleverancier is.

Er werden die middag een 2 –tal presentaties gegeven met nuttige informatie 
rond mogelijke energiebesparingen en energiesubsidies.

De eerste spreker was Dhr Joost Verschuere van het studiebureau ‘EMAZE’ die ons enkele quick wins meegaf 
rond energiebesparing. Zowel op het vlak van verlichting, verwarming als binnen enkele industriële toepassingen.

Aansluitend sprak Dhr. Joachim Castelain van het ‘agentschap ondernemen‘ over mogelijke Steun voor energie-
zuinige investeringen. Tijdens deze presentatie werd de horizon van de vele subsidiemogelijkheden verkend welke
 ter beschikking worden gesteld door enerzijds de netbeheerders, de Vlaamse en de federale overheid.

Beide sessies gaven aan de talrijk opgekomen aanwezigen 
(een 30-tal personen) heel wat stof tot nadenken over het topic energie.

Tot slot gaf de manager van de Afvalenergiecentrale van IVAGO, Mvr. Joke Bobelyn een 
toelichting bij de werking van de installatie en meer bepaald over de levering van energie 
aan het UZ Gent onder de vorm van stoom en over de productie van elektriciteit voor 
levering aan het net. Aansluitend werd er een rondleiding doorheen de installatie gegeven.

Na de rondleiding konden de aanwezigen bij een hapje en drankje kennismaken met elkaar 
en reeds enkele concrete ideeën uitwisselen.

Energieseminarie op 14 november 2013 bij IVAGO
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.... actueel

R4 verbindt

Scan uw bedrijf op materialen- & energieverbruik

• In onze vorige nieuwsbrief gaven wij reeds aan dat de werken goed opschieten. Van het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) 

vernamen wij dat het R4 Zuid project eind april 2014 zal klaar zijn ; dus ruim 6 maanden vroeger dan voorzien. 

De laatste schakel van de R4 buitenring, het traject van Zwijnaarde tot Merelbeke zal dan “eindelijk” een feit zijn.

• Op vrijdag 28 februari werd in aanwezigheid van de Ministers Crevits en Schauvliege de tuibrug over de ringvaart geopend. 

Eveneens werd de buitenring van de R4 tussen de technische controle in Zwijnaarde en de tuibrug in gebruik genomen. 

Het is dus nu al mogelijk om de tuibrug te gebruiken vanaf de buitenring in de richting van de Ottergemsesteenweg Zuid. 

Het traject vanaf de tuibrug tot in Merelbeke zal eind april klaar zijn.

Tijdens de openingsplechtigheid sprak het AWV haar dank uit aan het adres van 

IZZE voor de manier waarop wij als communicatieplatform geholpen hebben.

Bij de POM Oost-Vlaanderen (Provenciale OntwikkelingsMaatschappij) kan u 

terecht voor o.a.:

- een gratis materiaal- en/of energiescan,

- een thermografi sche scan.

Alle informatie hierover is te vinden op www.samenwerkenloont@be/scans 
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.... actueel

Online bestelservice voor lunches:

 Nieuw Kinderdagverblijf in de Ghelamco Arena:

Lunch.be is een bestelservice voor lunches & catering voor zowel bedrijven als de individuele medewerkers.

Gedaan met tijdsverlies om achter de bestellingen van collega’s aan te gaan. Geen problemen meer met de individuele 

betalingen aan de receptie of de broodjeszaak.  Lunch.be doet dit in uw plaats . Interesse om deze service ook aan uw 

medewerkers aan te bieden (individueel of met enkele bedrijven samen)?  Voor alle info surf naar www.lunch.be  

(Lunch at Work BVBA).

Vanaf 1 september 2014 opent Partena met een gloednieuw kinderdagverblijf van 

56 plaatsen in de Ghelamco Arena.  Goed nieuws voor ouders die werkzaam zijn 

in de buurt en op zoek naar kinderopvang. Vlug inschrijven is de boodschap . 

Dit kan op www.partena-kinderopvang.be

nieuwe leden: 

HANGAR BIZARE ( Nieuwescheldestraat 1 – Zwijnaarde)

PARTENA ZIEKENFONDS & PARTNERS ( Sluisweg 2 – Gent)

agenda: 

donderdag 22 mei 2014 : 16.00u: Algemene Ledenvergadering

donderdag 25 september 2014: Eastman nodigt de IZZE-leden 

uit voor een bedrijfsbezoek ( programma en uitnodiging volgt)

nieuwe contactpersoon : 

Patricia VERCRUYSSE (Alinso-Group) vervangt Caroline Colman als centraal aanspreekpunt voor IZZE



Marco BVBA, Proeftuinstraat 28, 9000 Gent

VERPAKKINGEN VOOR DOOPSUIKER, CHOCOLADE, 
SNOEPGOED EN WIJN, IN ALLE

MATEN, KLEUREN EN GEWICHTEN.

 

Marco Import-Export BVBA is gespecialiseerd in doop-, 

communie-, huwelijks- en seizoensgebonden verpakkingen.

Het bedrijf richt zich vooral naar groot- en kleinhandels in 

chocolaterie en confi serie, doopsuikerwinkels, brood- en 

banketbakkers, bloemenzaken, wijnhuizen en drankenhandels.

 

Marco werd in 1978 opgericht en groeide uit tot een 
volwassen KMO met 17 werknemers.

Na enkele uitbreidingen beschikt de onderneming over een 

magazijn van 4500m². Hierdoor slaagt het bedrijf erin om de 

ongeveer 15000 artikelen uit voorraad te leveren.

Dat maakt Marco tot één van de marktleiders in de sector.

Ongeveer 30% van de omzet van Marco wordt in het buitenland 

gerealiseerd. De Benelux en Frankrijk zijn de belangrijkste 

exportgebieden, maar ook landen buiten Europa en zelfs 

Overzeese gebieden vormen geen uitzondering.

 A New Style For A New Season

De artikelen in de showroom staan op een sfeervolle wijze 

gepresenteerd in verschillende kleuren, gebaseerd op de 

seizoensgebonden modetrends.

 

Packaging can make the difference!

De verpakkingen kunnen ook gepersonaliseerd worden met 

een logo/bedrijfsslogan of zelfs volledig op maat worden 

gemaakt en dit tegen concurrentiële prijzen.

 

tNaast het algemene assortiment heeft Marco ook een nieuw 

merk gelanceerd: M Design.

Een eigen lijn met unieke ontwerpen waardoor de 

onderneming zich kan differentiëren in deze specifi eke sector.

 

Sinds enkele jaren kan Marco 

zich ook een ‘groen’ bedrijf 

noemen, na een investering 

in zonne-energie.

Z
bedrijf in de kijker
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U wenst meer te weten over IZZE of lid te worden !

v.u. : Luc Hermans, IZZE vzw , Nederzwijnaarde 2; 9052 ZWIJNAARDE

Neem dan met ons contact op met :

• Patricia VERCRUYSSE  : centrale aanspreekpunt  Patricia.Vercruysse@alinso.eu

    info@izze.be 

Lidgeld 2014 blijft ongewijzigd en bedraagt  € 200 (exclusief BTW).

onze partners:

Aan alle IZZE-leden:

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  zal doorgaan op donderdag 22 mei 2014 om 16u00 ( individuele uitnodigingen volgen).

De mandaten van alle bestuurders vervallen.

Leden die een mandaat als bestuurder wensen op te nemen kunnen dit melden voor 1 mei 2014 aan de voorzitter     
Luc HERMANS (hermansservices@gmail.com).


