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Gent 17 maart 2022

Beste vrienden,
De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben het genoegen u uit te nodigen op:
DINSDAG 26 APRIL 2022
EEN VOORDRACHT MET ALS THEMA”ELEKTRICITEITSVOORZIENING
VOOR DE VOLGENDE DECENNIA”

Voorafgaande opmerking :
Het betreft hier een bijeenkomst waar mogelijks foto’s zullen genomen worden die kunnen
gepubliceerd worden. Gelieve bij het begin van de voordracht de fotograaf te verwittigen
indien u NIET op de foto’s wenst te staan.
Deze zeer interessante voordracht wordt gegeven door niemand minder dan Professor
GEERT DECONINCK verbonden aan de Katholieke Universiteit van Leuven – faculteit
ingenieurswetenschappen. Hij doceert verschillende vakken die in het ruime kader van de
elektrische energie passen, van smart grids tot verlichting en robuuste regeltechnieken tot
hoogspanning. Prof DECONINCK is diensthoofd van de afdeling ELECTRA, waarbinnen
meer dan 60 onderzoekers hierover wetenschappelijk hoogstaand en industrieel relevant
onderzoek verrichten. Hij is eveneens actief betrokken bij EnergyVille, het
onderzoekscentrum rond intelligente energietoepassingen in de bebouwde omgeving.
Deze zeer boeiende voordracht mag u zeker niet missen !!!
De leden van de bevriende verenigingen (M&M, KKROG, KVOA) zijn welkom op deze
activiteit.
Plaats: Salons ROSKAM – Roskamstraat 38 – 9820 Merelbeke
Programma en timing:
09u30 – 10u00
10u00 :
10u00 – 10u50 :
10u50 – 11u10 :
11u10 – 12u00 :
12u15 – 12u45 :
12u45 :

Ontvangst met koffie,
Voorstellen van de spreker,
Eerste deel van de voordracht
Koffiepauze
Tweede deel van de voordracht, gevolgd door vragen en antwoord.
Aperitief (met hapjes)
Maaltijd

Menu:
Huisbereide “Gravad Lax” met z’n garnituur,
Varkensrugstuk op de wijze “Zwarte Woud”
Samen met lentegroentjes en gratin aardappeltjes
Bavarois van platte kaas en konfijt van citrusvruchten
Waters en aangepaste wijnen
Mokka en versnaperingen

Deelname enkel voordracht + koffie = 10 Euro pp
Deelname ALL-IN voor leden bevriende verenigingen = 63 Euro pp
Deelname ALL-IN leden KVOO O-Vl : 60 Euro pp (Kas komt tussen voor
€3pp)

Inschrijven : Door overschrijving op bankrekening Nr. BE29 0682 0350 0064 – BIC GKCC
BE BB ten laatste op dinsdag 12 april 2022.

Roger Maselis
Voorzitter KVOO-O.Vl

“Wij vragen u kennis te willen nemen van onze privacyverklaring die gepubliceerd werd op onze
website”

