Mechelen, 30/1/2019

Geachte Dames en Heren,
Beste vrienden,

Van harte welkom op deze feestelijke Nieuwjaars drink van Energik hier op deze bijzondere locatie,
het gloednieuwe ziekenhuis St Maarten.
Ik kan u meteen geruststellen dat 35 jaar Energik vieren in een ziekenhuis, een louter toevallige
associatie is… anderzijds is 35 jaar de leeftijd waarop de Y generatie koppels pas aan kinderen
beginnen….
Sta mij toe jullie in een notendop even de geschiedenis te recapituleren, zoals dit bij een ‘Jubilee’
past:
Energik is opgericht in 1983 door het VEV, in het kader van de toenmalige DIRV – actie van Gaston
Geens (toenmalige Minister President van de Vlaamse regering). De oorspronkelijke omschrijving
luidde ‘Vlaamse vereniging voor Rationeel Energie Verbruik en Alternatie energie.
Aan de wieg stonden René De Feyter (Afgevaardigd Beheerder van het VEV) en Staf Spaepen (SCK en
energie adviseur op het kabinet Geens). Vermeldingswaardig is ook de persoon van Carl van
Genechten (als afgevaardigd beheerder) die, uitgestuurd door de Kredietbank en tevens onze eerste
structurele sponsor, die de visie en strategie van deze prille technologie groep ontwikkelde.
In de oprichtingsstatuten van 29/3/1983 vindt u devolgende doelstellingen:


Bijdrage leveren tot verbetering van het leefmilieu en rationeel energiebeheer.



Verzamelen, verwerken en verspreiden van alle info m.b.t energie en milieu.



Een overlegplatform vormen tussen deskundigen uit deze sectoren.



Commerciële en economische belangen behartigen van de leden door onder meer promotie
van innovatie.

Energik loopt hard van stapel en start met een prominente aanwezigheid op de Flanders Technology
beurs en de technologie dag.
In datzelfde jaar start Flageos, een initiatief dat aardwarmte in de Kempen aanwendt voor
verwarming van gebouwen en serres.
Vervolgens staat ook WKK op de agenda, alsook de inrichting van een Energik Trofee voor projecten
met een hoog REG gehalte.
De energieschaarste woedt alom en op 4/12/1984 schakelen we de terminologie om van Energie
Verbruik naar Energie Gebruik.
Een ander vermeldingswaardigheid is onze medewerking aan de Computerwedstrijd voor
Energiebesparing (nav FTI ’85), een initiatief van de Dienst Natuurlijke Rijkdommen van de Vlaamse
Gemeenschap ingericht door Wilfried Bieseman. Deze programma’s waren bestemd voor de Personal
Computer (in ’85 !) en geschreven in de PC taal BASIC !

In de loop der jaren passeerden prominente personen onze revue:


Willy Declercq

REG Commissaris



Gaston Geens

Minister-President van de Vlaamse Gemeenschap



Theo Kelchtermans

Minister van Leefmilieu



Norbert De Batselier

Minister van Energie & Economie



Mieke Vogels

Agalev fractieleider in de Kamer



Philip Muyters

Lid van de Raad van Bestuur



Jos Delbeke

Klimaat ambassadeur


Wij prijzen ons ook gelukkig met een schare aan talentvolle mensen in de Raden van Bestuur die zich
onbaatzuchtig inzette de voorbije 35 jaar. De volgende personen namen het voorzitterschap op:


Jos van de Vijvere in ’87



Luc Beernaert in ’90



Willy Somers in ’95



Rik Verheyden in ’99

Uw gastheer heeft sinds 2013 de eer en het genoegen om samen met de leden van de Raad van
Bestuur het beleid en de organisatie te sturen.
De structurele sponsoring van Eandis, Engie, en de overheid (VEA, onder de vorm van project
subsidie), is een zeer waardevolle en levens belangrijke inbreng.
Tal van andere mensen zoals Paul Dirven, Guido Taymans, Ingrid Leyen, Paul Vanderstraeten,
Kathleen Markey en Rik Verheyden (en ik realiseer me de ‘onbeleefdheid’ anderen over het hoofd te
zien….) brachten Energik naar waar we nu staan in 2019.
Jozef De Borger (sinds ’99 aan boord) is stilaan ook het ‘vertrouwde’ gezicht, sterkhouder,
organisator van al onze events de voorbije 20 jaar.
Het leidt geen twijfel dat een tijdspanne van 35 jaar heel wat verandering met zich heeft
meegebracht:


De samenwerking met WEL van ’99 tot 2003 (verhuis naar Hoboken).



De setteling van Energik in het Bedrijvenpark in Mechelen van 2003 tot 2017.



De succesvolle samenwerking met Groen Licht Vlaanderen rond Duurzame Verlichting



De administratieve ondersteuning van Tina Uyttendael van 2003 tot 2016.



De freelance samenwerking met Jozef vanaf dit jaar.

Wat brengt de toekomst…

In de archieven vind ik de inhuldigingsspeech van R. Verheyden (1999) terug en lees hierin :


Belang van CO2 reductie.



Uitdaging van de liberalisering van de energiemarkt in België.



De rol van VITO als Research & Technologie centrum.



En met trots de aankondiging naar een heuse Energik website.

13 jaar later in mijn nieuwjaarstoespraak onthouden de aandachtige aanwezigen van toen:


Druk op bedrijfswagens en groene mobiliteit



De politieke instabiliteit rond energie mix en -beleid



De multimedia technologie en het ONLINE concept.

Of hoe consistentie toch bewust of onbewust (!) doorheen 35 jaar aanwezig is en blijft.

Maar of het landschap rondom ons eenzelfde voortschrijdend perspectief vertoont is twijfelachtiger.
De maatschappelijke veranderingen en trends vertonen een eclectisch patroon en vertroebelen
steeds meer het beleid en maken dat strategie en visie een meer korte termijn gebeuren wordt :
 Wat te verwachten van Eco realisme?
 Gele hesjes ‘aan de macht’ ?!
 Bosbrossen en de wekelijkse klimaat marsen


‘zure regen’ in sociale media

 Kernenergie: van taboe naar stabiele energie mix?
Daarom pleit ik voor een breed overleg in het debat van morgen, waarin schone
electriciteitsproductie, opvang van uitstoot, betere en efficiënte opslag, performantere netwerken,
e.a bij voorbaat niet uitgesloten en met open geest worden onthaald.
Maar tot dusver is niet gebleken dat pure marktkrachten of het “sturend” politiek beleid in staat zijn
die ontwikkelingen richting te geven. En dat is zorgwekkend en tegelijk de grootste uitdaging voor
ons Energik om in dit debat prominent aanwezig zijn.

Hoe?


Samenwerkingen met huidige partners rond technologie en sensibilisering verder te zetten:
o

Stoomplatform met U Gent en de sector

o

Koude en industriële koeling met de sector

o

Energie Manager van het jaar i.s.m. ondernemingen en industrie (AP en Howest).



Samenwerking en/of alliantie met Cogen, Flux50, ODE, en anderen.



Gezonde financiële structuur met structurele sponsors voor een duurzaam beleid.



Aanspreekpunt voor en overleg met overheidsinstanties zowel op lokaal als federaal niveau.



Een dynamisch beleid ism onze leden en leden van de Raad van Bestuur waar inspiratie en
creativiteit stuwkracht zijn voor verandering

Conclusie :
Een welgemeend woord van dank voor ieder van jullie hier aanwezig, jullie sympathie en geloof in de
doelstellingen van onze VZW Energik, het warme hart en de “energie” die jullie blijvend geven en
Energik levendig houden!
Ook mijn biezondere dank voor Ziekenhuis Sint Maarten, de Emmaüs groep en Siemens die het
mogelijk maakten hier samen te komen op deze unieke “high tech” plek en met de “landmark” van
kortbij (op een gezonde en comfortabele !!) manier kennis te maken
Beste aanwezigen, Energik moet een referentie in Vlaanderen zijn voor elk bedrijf en individu dat zich
bekommert om haar of zijn energie huishouden. Een platform waar kennis, regelgeving en
ervaringen worden aangeboden in en professionele hedendaagse context.
Waar bewustmaking verandering brengt.

Beste vrienden,
Laat ons het glas heffen op deze toekomstvisie en gedachtengoed en elkaar nog vele jaren wensen
waar inspiratie en creativiteit en samenwerking de sleutelwoorden vormen van een duurzame
maatschappelijke ontwikkeling!

