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Leuven, 16 januari 2017.  

Geachte Mevrouw,  
Geachte Heer, 
 
 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en Voordrachten van ATIC van 
dinsdag 21 maart 2017 
Op dinsdag 21 maart 2017 zal de Algemene vergadering van ATIC doorgaan in 'den 
Boomgaard' in Meise. Deze vergadering wordt gevolgd door een paar voordrachten.  Het 
programma voor de namiddag ziet er als volgt uit : 
 
13u30 : Ontvangst ATIC leden met walking lunch (alleen voor ATIC leden) 
14u30 : Algemene Vergadering (alleen voor ATIC leden)* 
VANAF HIER: TOEGANG VOOR ALLE HVAC GEINTERESSEERDEN 
15u30 : Koffiepauze en Ontvangst deelnemers voordracht Prijs Marcel Herman 2016 
16u00 : Voordrachten door de laureaten Prijs Marcel Herman 2016: 

 Annelies Vandermeulen en Luckas Vandeplas – KU Leuven – meter: Lieve Helsen : Floor heating in 
residential buildings – optimization towards different objectives - categorie MASTER 

 Wesley Schatteman : HoGent – peter : Patrick Depreter : Berekenen van een koelinstallatie met ammoniak, 
vergeleken met een CO2-installatie - categorie BACHELOR 

17u00: Selection and sizing of energy storage technologies in low energy buildings: an 
update. Michel De Paepe - UGent - Burnay Commission 
17u30: Aperitief en proclamatie cyclus 2 (najaar 2016)  
18u30: Diner 'Den Boomgaard' (apart in te schrijven en betalend) 

Hiervoor dient u afzonderlijk in te schrijven.  De deelname in de kosten hiervan is 52€, te storten op rekening 
nr. IBAN :  BE96 2300 1003 8005 – BIC : GEBABEBB van ATIC met vermelding "Diner A.V. 2017".  U kan ook cash 
betalen aan onze operating manager op 21 maart a.s., u krijgt hiervan een ontvangstbewijs. 

Waar?  
Den Boomgaard 
Driesstraat 136 
B-1861 Meise 
 
 
Als gast kan u gratis gebruikmaken van de ruime parking van den Boomgaard. 
Openbaar vervoer? U kan de bus 250/251 nemen: deze komt vanuit Brussel Noord en gaat tot en met Londerzeel of 
Puurs en omgekeerd (stopt op enkele meters van het restaurant). Dan hebt u ook nog de 821 Vilvoorde-Merchtem. 
Deze stopt ietsje verder van het restaurant (5-10 minuten stappen). 
 
 
In de hoop u te mogen verwelkomen op 21 maart a.s. tekenen wij, met vriendelijke groeten. 
 
 
Veronique Matthys 
Operating Manager 
 
PS:�*Indien de leden inzicht willen krijgen in de rekeningen en verslagen van de vereniging ATIC, dienen zij zich naar 
de ledenpagina te begeven in DOWNLOADS op onze site (bovenaan, rechts) . De documenten zijn www.atic.be
beschikbaar vanaf 1 maart 2017!  Indien het onze leden niet lukt om de documenten te downloaden, kunnen ze 
een mail sturen via de contactpagina ( ), wij sturen u uw login en paswoord door of desnoods sturen we info@atic.be
alle documenten aangaande de Algemene Vergadering per mail door. 
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ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 21 MAART 2017 

 
DAGORDE 
 

 Notulen van de Algemene Vergadering van 22 maart 2016 - Goedkeuring 
 Verslag van de Raad van Bestuur 
 Verslagen van de commissies 
 Financiën 

o Toestand op 31 december 2016 - Rapport van de Penningmeester 
o Begrotingsvoorstel en vaststelling van bijdragen voor 2017 
o Verslag van de Rekeningtoezichters 

 
 Ontheffing van de Bestuurders 
 Ontheffing van de Rekeningtoezichters 
 Verkiezingen 

 
Zijn uittredend en terug verkiesbaar : 
Jean Nouwynck 
Michel De Paepe 
Niko Raes 
 

De lijst van de kandidaten zal 8 dagen voor de Algemene Vergadering worden 
afgesloten.  De aandacht van de leden wordt gevestigd op art.2 van het 
Huishoudelijk Reglement dat luidt : 'De kandidaturen voor de benoeming tot raadslid 
moeten uiterlijk 8 dagen voor de verkiezing door 10 effectieve leden van de 
Vereniging worden ingediend'. 
 

 Benoeming van twee Rekeningtoezichters voor 2016 
 Varia 
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ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 21 MAART 2017 
 
 
INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 
terug te mailen/zenden naar ATIC  
BC Leuven – Interleuvenlaan 62 – 3001 Leuven 
fax (016) 39 48 01 

 
Ik ondergetekende ……………………………………………………… 

 
neem deel aan (1) 

 
14u30 : Algemene Vergadering (alleen voor ATIC leden)* 
16u00 : Voordrachten door de laureaten Prijs Marcel Herman 2016: 
•Annelies Vandermeulen en Luckas Vandeplas – KU Leuven – meter: Lieve Helsen : Floor heating in residential 
buildings – optimization towards different objectives - categorie MASTER 
•Wesley Schatteman : HoGent – peter : Patrick Depreter : Berekenen van een koelinstallatie met ammoniak, 
vergeleken met een CO2-installatie - categorie BACHELOR 
17u00: Selection and sizing of energy storage technologies in low energy buildings: an 
update. Michel De Paepe - UGent - Burnay Commission 
17u30: Aperitief en proclamatie cyclus 2 (najaar 2016)  
18u30: Diner 'Den Boomgaard' (apart in te schrijven en betalend 
Hiervoor dient u afzonderlijk in te schrijven.  De deelname in de kosten hiervan is 52€, te storten op rekening nr. IBAN :  
BE96 2300 1003 8005 – BIC : GEBABEBB van ATIC met vermelding "Diner A.V. 2017".  U kan ook cash betalen aan onze 
operating manager op 21 maart a.s., u krijgt hiervan een ontvangstbewijs. 
 
Voor deelname aan het diner: omcirkel uw menukeuze, de menu’s worden ter beschikking gesteld op de algemene 
vergadering en u kan eventueel nog veranderen van keuze. 
Menuvoorstel 1(vis)  – menuvoorstel 2 (vlees) – menuvoorstel 3 (vegetarisch) 
 

 
Opgemaakt te …………………………… 

 
op …………………………………………… 

 
 

Handtekening : …………………………… 
 

(1) uw keuze aanduiden 
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VOLMACHT 
 

Ik ondergetekende ………………………………………………………lid van ATIC  
 
verklaar bij deze volmacht te verlenen aan de heer/mevrouw………………………… 
 
teneinde mij te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van dinsdag 21 maart 2017 en in 
mijn plaats te beraadslagen over: 
 
 
ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 21 MAART 2017 

DAGORDE 
�

 Notulen van de Algemene Vergadering van 22 maart 2016 - Goedkeuring 
 Verslag van de Raad van Bestuur 
 Verslagen van de commissies 
 Financiën 

o Toestand op 31 december 2016 - Rapport van de Penningmeester 
o Begrotingsvoorstel en vaststelling van bijdragen voor 2017 
o Verslag van de Rekeningtoezichters 

 Ontheffing van de Bestuurders 
 Ontheffing van de Rekeningtoezichters 
 Verkiezingen en Benoeming van de Bestuurders 
 Benoeming van twee Rekeningtoezichters voor 2017 
 Varia 

 
en deel te nemen aan de verkiezingen voorzien voor de benoeming van bestuurders. 
 
 
Opgemaakt te …………………………… 
 
op ………………………………………… 
 
  
 
 
Handtekening : …………………………… 
 
(de handtekening laten voorafgaan met de handgeschreven vermelding  
“Goed voor volmacht”) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


