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Prachtig geslaagde VVA-ledendag in Gent 

Zaterdag 21 april 2018 is weer een memorabele dag geweest voor de VVA. De Gentse afdeling 

heeft heel geëngageerd en met veel nauwkeurigheid en zorgvuldigheid de jaarlijkse algemene 

ledendag van de VVA georganiseerd. 

 

De ontvangst met de receptie was al een goed begin. Hoogtepunt was evenwel de 

academische zitting met de toespraak van professor Koenraad Debackere en de uitreiking van 

de VVA-prijs 2018. Academica van dit jaar en laureate is de advocate Claire 

Tillekaerts.  Daarna volgde in het hotel NH Gent Belfort een uitstekend gezamenlijk 

vriendenmaal. Alle deelnemers vanuit de respectieve afdelingen Oost-Vlaanderen, Brugge, 

Oostende, Brussel en Limburg genoten van het gebodene. 

 

Daarbij kwamen in de namiddag de verschillende culturele activiteiten in de Stad Gent. 

Bijzonder veel belangstelling genoot het bezoek aan de heerlijke nieuwe stadsbibliotheek De 

Krook in Gent. Daar werden we rondgeleid in twee groepen door de architect van De Krook 

Klaas Goris en door de architect-ingenieur Ralf Coussée die voor de stevigheid van het gebouw 

instond.  

 

Ook de afsluitende receptie met de twee drankbonnetjes in het hotel gaf de gelegenheid om de 

gesprekken tussen de VVA-leden van de afdelingen op vriendschappelijke wijze voort te 

zetten.   

 

Het was kortom voor alle deelnemers een groot feest. 

 

De Limburgse afdeling werd door VVA-voorzitter Paul Becue speciaal bedankt voor haar talrijke 

aanwezigheid. Zij waren met een autobus gekomen met een 44-tal deelnemers. Ook zij 

genoten van de Algemene Ledendag, maar zij maakten er een driedaagse uitstap van:  de dag 

voordien naar de Leiestreek, de dag nadien nog in Gent waar zij het Museum voor Schone 

Kunsten bezochten en de tentoonstelling van Medardo Rosso en een overheerlijke boottocht 

beleefden over de Leie, de Schelde en de Lieve in Gent. 

 

Een welgemeende en hartelijke proficiat aan de organiserende VVA-afdeling Gent, die voluit 

beloond werden voor hun inzet en hun inspanningen voor deze bijzonder geslaagde Algemene 

Ledendag 2018 in de stroppenstad Gent.  

PPP -Lezing Academische Zitting Prof. dr. Koenraad Debackere: 

'De Universiteit in 2040?' 

http://www.vvacademici.org/Lezing%20Debackere%20VVA%2020180421.pptx


 

G.D. 

 

Uitgebreide fotoreportage 

Academische zitting 

  

Het programma op het scherm 
Eric Vandenbroelle, vz. VVA-Oost-Vlaanderen 

verwelkomt 

 

 

Prof. dr. Jos Uyttenhove leidt de spreker in 
Prof. dr. baron Koenraad Debackere over de 

Universiteit in 2040 

http://www.vvacademici.org/algemene_ledendag.html#FOTOS


 

 

Paul Becue, algemene VVA-voorzitter, spreekt 

de laudatio uit voor de Academica van het 

Jaar 2018 

Claire Tillekaerts, de laureate, is blij met de 

VVA-prijs 2018 

 

Receptie en vriendenmaal 

  

Receptie op het binnenplein van het hotel Met zes aan tafel 

 

Culturele activiteiten 



  

Eric Vandenbroelle leidt de beide architecten 

van De Krook in, die ons zullen gidsen in de 

nieuwe Gentse Stadsbibliotheek 

De architecten-gidsen vestigen alle aandacht 

op het concept en de constructie van De 

Krook 

Klik door naar de pagina Algemene Ledendag voor nog meer informatie 
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