Algemene ledendag 2010 in Brugge op zaterdag 27 maart
Afdeling Brugge van het VVA had de eer u uit te nodigen op
de
algemene ledendag 2010
op zaterdag 27 maart 2010 in Brugge
Programma met foto's:

Deel 1 - Academische zitting “Economie en Ethiek” in het
Provinciaal Hof
13.30 uur :

Ontvangst met koffie

14.00 uur :

Academische zitting

Welkomstwoord door de heer Bruno Comer, voorzitter VVA-Brugge

Moderatoren: Bruno Comer en prof.dr. Hans Verboven (Universiteit Antwerpen)
Sprekers : prof. Boudewijn Bouckaert (UGent) en de heer Ivo Mechels (Test-Aankoop)
Een bij wijlen geanimeerd debat over ethiek en economie luidde de Algemene Ledendag 2010
in.
De rol van de overheid stond centraal in het gesprek. Prof. Boudewijn Bouckaert maakt zich
duidelijk weinig illusies over de rol van de staat in de economie. Veeleer gelooft hij in een
systeem waarin iedere economische speler rechtstreeks verantwoordelijkheid draagt voor zijn
daden en die niet op anderen, of de gemeenschap, kan afwentelen. Op die manier zal iedereen
tot doordacht handelen komen. Ivo Mechels van Test Aankoop daarentegen, denkt dat een
sterke en performante overheid onontbeerlijk is om de economie in goede banen te leiden.

Boudewijn Bouckaert

Ivo Mechels en Hans Verboven

Vanaf 15.45 uur : culturele wandelingen met start op de Markt
A. Hanzewandeling
B. Mensenrechtenwandeling
C. Literaire wandeling

Literaire wandeling met de romanist Jo Berten

D. Bezoek aan de Delacenserie-tentoonstelling (Gruuthuse)
E. Bezoek aan de Jeruzalemkapel

Deel 2 - Vervolg van de academische zitting in de Gotische
Zaal van het stadhuis
17.30 uur :

Uitreiking van de VVA-prijs met laudatio aan prof. dr. Bart Maddens
Toespraak door prof. Frank Fleerackers, algemeen voorzitter

Fierheid van beeldhouwer Kobe, VVA-prijs 2010 voor Bart Maddens

Laudatio VVA-voorzitter Frank Fleerackers

De schepen bewondert het beeldje

De voorzitter feliciteert Bart Maddens

De winnaar tevreden met zijn prijs

Bart Maddens, de laureaat van de VVA-prijs, schetste in zijn dankwoord een beeld van de
problemen die een vorser met een uitgesproken Vlaams profiel ondervindt in de huidige
academische wereld. Nu we duidelijk afstevenen op een nieuwe confrontatie rond BrusselHalle-Vilvoorde, vreest hij voor nieuwe Vlaamse toegevingen in de komende maanden.

Vol aandacht in het prachtige Brugse stadhuis

18.00 uur :

40 jaar VVA Brugge

Sprekers : mevrouw Mercedes Van Volcem, schepen van Brugge en de heer Bob
Vanhaverbeke, oud-vz. van VVA-Brugge

Schepen Mercedes Van Volcem

Bob Vanhaverbeke schetst
de historiek van de afdeling Brugge

18.30 uur:receptie in de salons van de burgemeester

Deel 3 - Feestmaal in de historische kelders van het Crowne
Plaza Hotel
Cryptegewelven van de middeleeuwse Sint-Donatiuskerk in Brugge

