
Algemene  Vergadering van F.E.E 2020 

 
Door de huidige omstandigheden als gevolg van COVID-19 kon de Algemene Vergadering dit jaar niet eerder 
plaatsvinden dan op 23 oktober 2020. 
 
Zoals altijd zijn onze Algemene Vergaderingen altijd gekoppeld aan een bezoek of een spreker, gevolgd door 
een moment van netwerken. Deze keer was het moeilijk onze traditie voort te zetten met inachtneming van 
de maatregelen genomen door de regering om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Het fysieke 
bezoek voorzien in de UGent Technology Park kon dus niet doorgaan en daarom organiseerden we de 
Algemene Vergadering in digitale vorm met aansluitend een leerrijk moment onder vorm van een webinar. 
 
De Algemene Vergadering begon officieel om 11.05 uur met een inleiding door de  voorzitter Alexander 
Dewulf. Eric Piers, de Gedelegeerd Bestuurder zat vervolgens de vergadering voor. 
 
Na de bespreking van de agendapunten bracht Eric Piers verslag uit over de activiteiten en de beslissingen 
van de Raad van Bestuur in 2019, alsook over de activiteiten van de verschillende groepen binnen F.E.E. 
Alexander De Wulf schetste de strategie en de visie van de F.E.E. en benadrukte onze belangrijke rol in het 
ecosysteem dat gevormd wordt door de keten van fabrikanten, importeurs, groothandelaars, installateurs en 
bedrijven voor technisch onderhoud en energiebeheer. In het kader van het strategische proces werden 
verschillende scenario's ontwikkeld en werd finaal beslist dat F.E.E. zich zal focussen op het ecosysteem voor 
multifunctionele gebouwinstallaties die bijdragen aan comfort, veiligheid en energieneutraliteit. Hierbij zullen 
we de ontbrekende elementen van dit Ecosysteem trachten in te vullen en daartoe samenwerkingsverbanden 
ontwikkelen. Ook is besloten om de belangen van de fabrikanten van elektrohuishoudtoestellen en van 
batterijen als service te blijven ondersteunen. 
 
Eric Piers heeft vervolgens de jaarrekening 2019 gepresenteerd en de resultaten van F.E.E. over het 
afgelopen jaar nader toegelicht. De juiste weergave van de resultaten en de balans werd bevestigd door de 
revisor Bart Roose en vervolgens goedgekeurd door de deelnemers. 
 
Ook heeft de Algemene Vergadering de begroting voor het jaar 2020, de lidgelden, de kwijtingen aan de 
bestuurders en de benoeming van de mandaten goedgekeurd. 
 
De Raad van Bestuur voor het jaar 2020 bestaat uit 10 leden : 
 

1. Wim Willems 
2. Christophe Depuydt 
3. Dirk Van Assche 
4. Sven Machielsen 
5. Derek McMilan 
6. Alexander Dewulf 
7. Eric Piers 
8. Jean-Marie Doolaege 
9. Alain De Vos 
10. Michele Geoffroy 

 
Om de traditie toch deels verder te zetten konden de deelnemers een Webinar bijwonen met professor 

Sofie Van Hoecke, Associate Professor aan de Universiteit Gent, IDLab - Data Science Lab.  

De presentatie, getiteld "Artificial Intelligence for Predictive Maintenance and Improvement of Building 

Management", vond plaats in het Engels.  

Deze Algemene Vergadering werd afgesloten door de voorzitter met een woord van dank aan de 

deelnemende leden en aan professor Van Hoecke voor haar boeiende toespraak. 


