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Hoe lid blijven of lid worden van AIG?
Mogelijkheid 1:

KVIV

www.kviv.be
Via lidmaatschap bij KVIV
(bedrag i.f.v. promotiejaar)
			Daar is het lidmaatschap AIG automatisch inbegrepen
(voor wie aan UGent een ingenieursdiploma behaalde)
Mogelijkheid 2:

AIG

Rechtstreeks lidmaatschap
(€ 35 per jaar, promotie 2013 gratis)

www.mijn-aig.be

UITNODIGING

We nodigen onze AIG-leden en de ‘Vrienden van AIG’, samen met partner en (klein)kinderen (van 4 tot 12 jaar) uit op
zondag 19 januari 2014 voor de traditionele KVIV-nieuwjaarsreceptie.
Om 10 u: ‘AIG-Cultureel Aperitief’: een boeiende lezing door Annick De Splenter, brouwer ingenieur, over “het leven
in de Gruut-brouwerij”.
Om 11.15 u: Nieuwjaarsreceptie.
Doorlopend kinderanimatie “de Circusplaneet”, waarbij onze kapoenen zelf eenvoudige circusacts aangeleerd krijgen.
Plaats: Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Coupure Links 653 te Gent.
Gratis voor wie zich tijdig inschrijft (= voor zondag 12 januari) via www.mijn-aig.be

Editoriaal
Dit is de 100ste editie van het AIG-Nieuws! Iets om even bij stil te staan.
De teksten voor deze editie moesten ongeveer een maand voordat deze in uw bus valt, bij de drukker zijn.
Een verslag over ons groots filmevenement “Plateau speelt Vooruit” op 17 december ll. kon er dus niet meer bij. Met meer
dan 650 inschrijvingen waren we zelfs verplicht voortijdig af te sluiten. Met modernere communicatiemiddelen kunnen we
veel sneller op de bal spelen en we zijn dan ook van plan om in 2014 met een elektronische nieuwsflash van start te gaan. Ook
het 3 maandelijkse AIG-Nieuws kan u via e-mail bekomen. Vandaar onze oproep – verder in dit blad – om het secretariaat te
verwittigen indien u bereid bent om de papieren versie door een elektronische te laten vervangen.
Met lede ogen zien wij aan dat het aantal KVIV leden daalt, vooral door de jonge ingenieurs die afhaken van zodra ze lidgeld moeten betalen. AIG heeft daarom besloten om, naast de traditionele combinatie KVIV+AIG-lidmaatschap, ook een
rechtstreeks AIG-lidmaatschap mogelijk te maken (meer info op www.mijn-aig.be / word lid van AIG) om alle afgestudeerden
aan onze Ingenieursfaculteit de mogelijkheid te bieden deel uit te maken van de grote groep alumni, die we ondertussen zijn.
Ook het academisch personeel van de 2 nieuwe campussen heten we hartelijk welkom bij AIG!
Er is weer een heel boeiend jaarprogramma in elkaar gestoken, samen met KVIV-Oost-Vlaanderen, met interessante voordrachten en fabrieksbezoeken, culturele en sportieve activiteiten, kortom, voor elk wat wils en gelegenheid genoeg om vrienden en collega’s te ontmoeten.
Dit jaar wordt de plechtige uitreiking van de vijfjaarlijkse prestigieuze “Gouden Medaille Gustave Magnel” een hoogtepunt,
wellicht in november. Meer hierover in een volgend nummer.
Wij blikken graag samen met u vooruit naar een spetterend en succesvol 2014 en kijken alvast uit naar uw
komst op onze Nieuwjaarsreceptie op 19 januari!
Katrien OSTYN, voorzitter AIG
katrien.ostyn@gmail.com – aig@ugent.be
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VTK
Beste lezer,
De VTK heeft al erg lang een goede band met zijn alumni, en dus bijgevolg ook met AIG. Het doet altijd plezier om u, alumni, in
groten getale aanwezig te zien op onze activiteiten.
Daarom nodigen wij u graag uit op de volgende activiteiten:
VTK Jobfair (18/02/2014)
Naar jaarlijkse traditie organiseert VTK Recruitment in het voorjaar een Jobfair, specifiek gericht op ingenieurs. Voortbouwend op
de goede ervaring van vorige jaren zal deze opnieuw doorgaan in het ICC in Gent. Met meer dan 70 aanwezige bedrijven die zich
focussen op ingenieursprofielen is dit een unieke Jobfair waar ook alumni meer dan welkom zijn. Of u nu op zoek bent naar een
nieuwe uitdaging, gewoon graag alle mogelijkheden openhoudt of simpelweg eens wilt zien waar oude studiegenoten uiteindelijk
beland zijn, noteer dan alvast 18 februari 2014 in uw agenda.
Galabal der Ingenieurs (07/03/2014)
Met fierheid kondigen wij zoals elk jaar opnieuw het hoogtepunt van het VTK feestjaar aan: het Galabal der Ingenieurs. Dit jaar
kiezen wij, op basis van de succeseditie van vorig jaar, opnieuw voor de feeërieke Salons Mantovani te Oudenaarde en dit op vrijdag
7 maart. Het galabal is de gelegenheid bij uitstek om bij te praten met generatiegenoten en om memorabele gebeurtenissen uit jullie
studententijd nog eens boven te halen.Met een glaasje champagne bij de hand en een rustgevende achtergrondmuziek vinden jullie in
de lounge de ideale plaats om dit te doen. Eenmaal de avond wat gevorderd is, kunnen jullie zich volledig laten gaan in de fuifzaal,
waar meerdere hoogstaande dj’s hun beste platen zullen laten klinken. Voor de iets stijlvollere dansers die echt willen uitpakken met
hun beste danspasjes, is er ook de balzaal waar de muziek verzorgd zal worden door live optredens.
VTK Show (02/04-03/04/2014)
De jarenlange traditie van de VTK Show zal dit jaar worden voortgezet. Samen met een geweldig team van gemotiveerde regisseurs,
acteurs, dansers en danseressen en het decor-team, zullen we weer voor een ludiek spektakel zorgen waarbij de studenten hun
podiumtalenten kunnen laten zien. Dit alles zal doorgaan op woensdag 2 en donderdag 3 april 2014.

Geassocieerde leden
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Nieuws van AIG
Verslag Update@Campus 2013 - 7e editie – 21 November
“Coaching – Haal ook in moeilijke tijden het beste uit je medewerkers”
Ergens op een winteravond in november trekken grote hordes
ingenieurs en ‘ingenieurs in wording’ naar hun Alma Mater. In
het beste geval gewapend met pen en papier (en zoniet zorgen
de sponsors daar wel voor) en allemaal vol verwachting en
hongerig naar nieuwe kennis en skills die ze liefst de dag nadien
al kunnen toepassen in hun dagelijkse werkomgeving. Kennis
die hen aan het schoolbord zal worden aangereikt door een
algemeen erkende authoriteit in zijn of haar vakgebied.
Bovenstaand scenario voltrok zich op donderdag 21 november
opnieuw, nu al voor de 7de maal op rij en voor de vierde keer
op de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Het jaarlijks
Update@Campus-evenement brengt steevast veel volk op de
been en met meer dan 300 aanwezigen vormde de 2013-editie
hier geen uitzondering op. Opvallend veel jonge gezichten.
Ingenieurs die binnenkort afstuderen en nu al eens willen
proeven van die managementskills, onontbeerlijk, gelijk waar ze
na hun studies ook terechtkomen. Vele 30’ers en 40’ers alsook
ervaren rotten tot en met ingenieurs op rust. Alle leeftijden ‘in
the mix’ dus, zoals AIG het graag heeft.
Voor het vierde jaar op rij,
putte de AIG in samenwerking
met IVPV uit de quasi
onuitputtelijke ‘talent pool’
van de Vlerick Business
School. Nadat vorig jaar Prof.
dr Herman van den Broeck
ons haarfijn uitlegde hoe een
zogenaamde ‘Beyonder in
leadership’ het verschil maakt,
tekende dit jaar Prof. dr. Dirk
Buyens present. Want hoe word
ik nu zo een Beyonder? Hoe creëer ik ook in moeilijkere tijden
een inspirerende omgeving en houd ik mijn eigen motivatie en
die van mijn medewerkers op peil?
Coaching krijgen en geven is één van de antwoorden op deze
vragen. Daar liet prof. Buyens weinig twijfel over bestaan. Als
bezeten - of moeten we zeggen ‘gepassioneerd’ – kluisterde Dirk
ons bijna twee uur lang aan de studentikoze klapstoeltjes van
zaal Oehoe.

coach geeft en heeft vertrouwen. “Coaches are sensemakers.”
Ze zitten er middenin en kunnen niet tussenkomen noch
ontsnappen. Coach en coachee dragen samen het risico.
En hoe zit dat met managers en coaches? Wel, beste topmanager,
u hebt nood aan een coach. Het is namelijk eenzaam aan de
top en uw medewerkers hebben geleerd u enkel goed nieuws
te brengen. Mogelijks zijn ongemerkt ook wat blinde vlekken
op uw radar verschenen. Uw omgeving verandert razendsnel
(hebt u nog een Alcatel of Siemens GSM of was u die ene met de
Blackberry?).
Er wordt u gevraagd, samen met uw organisatie continu mee te
evolueren. En tegelijk zult u uw medewerkers moeten coachen
(niet dicteren). Zij hebben recht op de juiste feedback (“instant
feedback” zoals bij videogames in geval van GenerationY).
Vertrouw ze, waardeer hun prestaties en behandel ze als
individuen. Spreek minder en luister meer. Geef geen antwoorden
maar stel de juiste vragen. Wees authentiek en bovenal, vind wat
hen drijft. U zult er wel bij varen!
U merkt het. De bijna 2 uren durende wervelende, inspirerende,
vernieuwende en sprankelende les was zo voorbij. Al even
sprankelend was het glaasje cava dat de netwerkingreceptie
inluidde. Business and Pleasure weet je wel. Dit met dank
aan de vele sponsors. De receptie werd verzorgd door de
studentenverenigingen VLK en VTK die op professionele wijze
de aanwezigen van broodjes en streekbieren voorzagen. Zoals
steeds was het de ideale gelegenheid om ‘long time no see’collega’s terug te ontmoeten, bij te praten met vrienden, nieuwe
contacten te leggen en na te kaarten over het thema ‘Coaching’.
Alle foto’s van Update@Campus 2013 zijn beschikbaar via
www.flickr.com/photos/updatecampus2013/
We denken intussen druk na over het volgende Update@Campus
event (editie 2014): indien u een potentieel interessant thema of
interesse van een sponsor wilt aanreiken, stuur gerust een mailtje
naar aig@ugent.be!
We hopen u even talrijk te mogen verwelkomen op de volgende
editie!
De organisatoren editie 2013.

In een veranderende en steeds complexere wereld hebben we nood
aan ‘DATA’-mensen. Mensen die weten wat ze willen (‘Desire’)
en weten wat ze kunnen of willen leren (‘learnAbility’). Mensen
met een realistisch zelfbeeld (‘Temperament’) en zich bewust
van de bagage (‘Assets’) die ze vanuit hun jeugd en ervaring
meekregen maar bovenal de goesting hebben om met dit alles
aan de slag te gaan. En net daar begint coaching. De coachee
gaat op zoek, durft vragen te stellen en is niet bang van negatieve
feedback. Coaching is het creëren van een leeromgeving (“as
attractive as Paris in the spring” dixit Buyens). Positief
aanmoedigen en mensen beter maken in wat ze al goed zijn.
En de coach? Die staat aan de zijlijn en komt niet tussenbeide…
maar vergis u niet! Coaching is als je zoon of dochter leren
autorijden, het liefst met een spiksplinternieuwe wagen… De
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Nieuws van AIG
18 oktober 2013: reüniefeest met jubilarissenviering
AIG verwelkomde op 18 oktober 2013 de vierende promoties eindigend op ‘3 en ‘8 op alweer een spetterend AIG Reüniefeest.
Vooraf werden de jubilarissen, die afstudeerden in 1953, 1958 en 1963 en zich dus al 50, 55 of zelfs 60 jaar ingenieur mogen
noemen, uitgenodigd op een viering waar ze extra in de bloemen gezet werden.
Voor de tweede maal ging het event door in het mooie kader van de Salons Mantovani. Vanaf 16 u werden de jubilarissen ontvangen
en met een drankje verwelkomd. Professor Ronny Verhoeven, tevens ondervoorzitter van AIG, mocht 34 jubilarissen welkom heten
en leidde de viering in goede banen.
Een bijzondere jubilaris, zijnde ere vicerector prof. em. dr. ir. Achiel Van Cauwenberghe luisterde de viering op met herinneringen
van zijn tijd aan “de Plateau” gevuld met leuke anekdotes en humoristische toetsen. Daarna ontvingen alle aanwezige feestvierders
van AIG voorzitster Katrien Ostyn een geschenk en het boekje met alle cv’s.
Ten slotte gaf de decaan van de FEA, Rik Van de Walle een voorstelling van de faculteit anno 2013 met enkele mooie gelijkenissen
en misschien minder verwachte verschillen tussen 50 jaar geleden en nu. De aanwezigen werden eveneens getrakteerd op enkele
scoops, namelijk de laatste weetjes van de faculteit.
Vanaf 19 u ging de Reünieviering dan van start waar alle aanwezigen konden genieten van een receptie met hapjes, een uitgebreid
wandelvoorgerechtenbuffet, een verrukkelijk diner aan tafel en een lekker dessert. Iedereen heeft weer de vriendschapsbanden van
vroeger kunnen aanhalen en kennis mogen maken met een levende alumnivereniging.
Hopelijk mogen we jullie dan ook de volgende editie verwachten voor alweer een geslaagde Jubilaris-en Reünieviering.
Alle foto’s zijn te zien op onze website www.mijn-aig.be/Over AIG/Voorbije activiteiten
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Nieuws van AIG

OPROEP
Het reüniefeest 2014 vindt dit jaar plaats op 10 oktober en is speciaal gericht aan de promoties
1944, 1949, 1954, 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014
Blokkeer alvast deze datum in uw agenda!
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IMFSE-alumnus Brecht Debrouwere wint IFV-VVBA Award
IMFSE-alumnus Brecht Debrouwere heeft de IFV-VVBA Award gewonnen op het 6th National Fire Safety Engineering Congress in
Nederland. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn masterproef “A study on initial fire behaviour in lower energy houses” (promotor:
prof. Bart Merci). Zijn masterproef kadert in de International Master of Science in Fire Safety Engineering (IMFSE).
Onderzoek in Fire Safety Engineering resulteert in 2 FireForum Awards
Op 21 november werden voor de tweede maal de tweejaarlijkse FireForum Awards uitgereikt in Brussel. Het onderzoek in Fire
Safety Engineering, onder leiding van Prof. Bart Merci van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, heeft geleid tot
twee awards.
Een eerste award werd uitgereikt aan Brandweer Gent, die samen met de onderzoeksgroep van Prof. Bart Merci brandweeroefeningen
en brandtesten hebben uitgevoerd op ware grootte in één van de Rabottorens in Gent. De brandproeven kaderen in onderzoek naar
het voorspellen van brand, waarin onderzoekers Tarek Beji (Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding) en Steven
Verstockt (Vakgroep Electronica en Informatiesystemen – iMinds) de krachten bundelen.
De tweede award werd uitgereikt in de categorie “Architecten- en studiebureaus”, aan het studiebureau Fire Engineered Solutions
Ghent, onder leiding van ir. Xavier Deckers. Dit studiebureau is een spin-off uit de onderzoeksgroep van Prof. Merci. De prijs werd
verdiend op basis van een uitdagend project rond brandveiligheid in het kader van de verbouwing van een ondergronds station tot
een discotheek in de stad Luik.
FEA-alumni genomineerd voor masterproefprijzen
De Agoriajury maakte haar shortlist bekend voor de Agoriaprijs 2013. De federatie van de technologische industrie nomineerde
3 scripties die blijk geven van veelbelovend creatief technologisch onderzoek. Bij de genomineerden zit ook een alumnus van
de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent. Lode Daeleman (MSc in de Ingenieurswetenschappen:
materiaalkunde) werd genomineerd voor zijn masterproef “Realistische numerieke modellering van het gedrag van garens in de
productie van gestikte sandwichpanelen”.
Daarnaast maakte ook de jury van de Vlaamse Scriptieprijs de longlist voor de Vlaamse Scriptieprijs 2013 bekend. De juryleden
selecteerden tien scripties uit een totaal van 486 inzendingen.
Onder de genomineerden zijn er twee FEA-studenten:
• Theresa Steurbaut, alumnus van Campus Schoonmeersen in de opleiding Master in de industriële wetenschappen:
elektromechanica, voor haar masterproef “Duurzaamheid in de Vlaamse industrie”.
• Pieter De Backer, alumnus van Campus Plateau in de opleiding Master of Biomedical Engineering, voor zijn masterproef
“Ontwerp en fabricage van een schakelbare artificiële iris”.
Op maandag 3 december wordt, na een tweede jurering, de shortlist en de samenstelling van de jury vrijgegeven.
Zowel de Vlaamse Scriptieprijs 2013, als de Agoriaprijs 2013, worden uitgereikt op 17 december in het Cultuurcentrum Hasselt.
Onderzoekers van MultimediaLab onderscheiden
Op de Internationale Semantisch Web Conferentie (ISWC) 2013 in Sydney, Australië, wonnen UGent-onderzoekers Tom De Nies,
Ruben Verborgh, Sam Coppens, Erik Mannens en Rik Van de Walle samen met Sara Magliacane en Paul Groth van VU Amsterdam
de prestigieuze award voor beste demonstratie met Git2PROV. Git2PROV is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen
UGent, iMinds, Multimedia Lab en het Data2Semantics-project van VU Amsterdam. Voor het eerst wint eenzelfde lab deze award
tweemaal op rij!
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IVPV – Instituut Voor Permanente Vorming
Postacademische opleidingen
Behaal een getuigschrift van de Universiteit Gent!
Geavanceerde statistische methoden
Multivariate methoden
Deze module handelt over de meest gebruikte multivariate statistische analysetechnieken die dicht aanleunen bij datamining
(clustering, classificatie,…), met name principale componentenanalyse, factoranalyse, canonische correlatieanalyse en
discriminantanalyse.
Start 15 januari 2014
Statistische genoomanalyse
In deze module worden de verschillende statistische methoden binnen het moleculair biologisch onderzoek besproken met
toepassing op concrete datasets.
Start 12 maart 2014
Energietechniek in gebouwen
Deze opleiding heeft tot doel de noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen op een geïntegreerde
manier samen te brengen, zodat de deelnemers inzicht verwerven in de verschillende deeldomeinen die een impact
hebben op de energieprestatie van gebouwen.
Start 12 februari 2014
Additive manufacturing
Eén van de belangrijkste technologische evoluties van het moment is Additive Manufacturing (AM). AM omvat een
reeks technieken, waaronder 3D-printing, waarmee op een snelle en nauwkeurige manier 3D-objecten kunnen worden
gemaakt in uiteenlopende materialen. Dankzij deze opleiding
1. krijgt u inzicht in de actuele stand van zaken van de AM technologieën, dit toegepast voor polymeren, metalen en
keramische producten;
2. begrijpt u hoe de verschillende AM technieken werken, wanneer en waar ze in het design - ontwikkeling- en
productieproces ingezet kunnen worden;
3. wordt u gewezen op de beperkingen van elke AM techniek en op de mogelijkheden die de huidige technologie biedt
om tot aan de grenzen van de hoogst mogelijke toepasbaarheid te komen.
Start 18 februari 2014

AIG leden genieten 10% korting op de deelnameprijs.
Instituut voor Permanente Vorming
Technologiepark 904
9052 Zwijnaarde
Tel +32 (0)9 264 55 82
ivpv@ugent.be – www.ivpv.ugent.be
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Activiteiten - volg AIG nu ook op LinkedIn en Facebook
Voor uitgebreide info en inschrijvingen zie www.mijn-aig.be of www.kviv.be/Oost-Vlaanderen
Bank AIG: BE14 2900 2600 2283
Bank KVIV Oost-Vlaanderen: BE40 4470 0630 9163
Voor familie en begeleidende personen van KVIV-leden en vriend AIG geldt het ledentarief.
Nieuwjaarsreceptie
Om 10 u: ‘AIG-Cultureel Aperitief’: Annick De Splenter:
“Het leven in de Gruut-brouwerij”.
Om 11.15 u: Nieuwjaarsreceptie.
Doorlopend: kinderanimatie (4 tot 12 jaar) “de Circusplaneet”.
Zondag 19 januari 2014
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Coupure Links 653 te
Gent.
Gratis voor wie zich tijdig inschrijft (= voor zondag 12 januari)
via www.mijn-aig.be
Voordracht: Big Data
Voordracht door Hans Constandt (Ontoforce) over de
actuele uitdagingen i.v.m. grote hoeveelheden data en
semantische webtechnologieën. Hoe kan bijvoorbeeld
geneesmiddelenontwikkeling hierdoor versneld worden?
Dinsdag 28 januari 2014
Tentoonstelling: Lang leve de tv!
Een interactieve tentoonstelling naar aanleiding van 60 jaar
televisie in Vlaanderen.
Zondag 2 februari 2014
St. Pietersabdij, St-Pietersplein te Gent
Donderdag 20 februari 2014
IBiTech-bioMMeda, 5 Blok B, De Pintelaan 185, Gent
1. Om 18 u – Bezoek aan de technische installaties van het
UZ Gent
Bezoek aan de technische ruimte van een operatiekwartier
en het IBiTech – Institute Biomedical Technology
Om 19.30 u – Lezing door prof. dr. ir. Patrick Segers
“Biomedical engineering meets medicine – De
computermuis, het nieuwe scalpel?ˮ

‘Wetenschap zet de toon’
Op ontdekking naar de theorie en de praktijk van klank en
muziek of hoe de vormgeving van muziekinstrumenten hun
klankgeluid bepaalt, m.m.v. hoboïst Marcel Ponseele.
Woensdag 26 februari 2014
Wetenschapsmuseum UGent en aansluitend Bijloke/St.Pietersabdij
Voordracht: Het geheel is meer dan de som van de delen:
fysica en economie
In het interdisciplinaire vakgebied econofysica probeert men
principes en modellen uit de fysica toe te passen op economische
systemen. Tekst en uitleg door prof. dr. Jan Ryckebusch,
vakgroep Fysica en Sterrenkunde, UGent.
Woensdag 12 maart 2014
Bezoek: Runners Service Lab garandeert loopcomfort door
een wetenschappelijke aanpak te Zwijndrecht
Wellicht hebt u al gehoord van “Footscan”, maar pas wanneer dit
gecombineerd wordt met krachtmeting, rugscans en de analyse
van highspeed camera’s, vindt men de optimale oplossing
Donderdag 20 maart 2014
Tentoonstelling: Oorlog en Trauma
Een gegidste rondleiding in het Guislainmuseum 100 jaar na de
“Groote Oorlog”.
Zaterdag 29 maart 2014
Wijnproeven
Voelt u zich ook soms ongemakkelijk bij de wijnkeuze tijdens
uw business diner? Spijker hier uw kennis bij en kom vanaf nu
zelfverzekerd uit de hoek!
Datum nog vast te leggen

2. Om 20 u - Jaarlijkse Algemene Vergadering
De Raad van Bestuur nodigt alle leden uit tot de Jaarlijkse
Algemene Vergadering.

Beste lezer,

Agenda:
1. Opening van de zitting
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Verslag van de raad van bestuur omtrent de rekeningen
over 2013 en de begroting voor 2014
4. Verslag van de commissarissen
5. Decharge aan de leden van de raad van bestuur en de
commissarissen
6. Aanstelling commissarissen voor nazicht 2014
7. Bepaling van de bijdrage van 2014
8. Aankondiging van de prijzen
9. Statutaire verkiezingen
10. Varia

Informatie via mail versturen is voor ons uiteraard
financieel voordeliger en bespaart ons een hoop werk.
Daarom zouden wij u dankbaar zijn indien u deze optie
zou verkiezen. Een mailtje naar aig@ugent.be met uw
mailadres, naam, promotiejaar, adres en de vermelding
dat u ingaat op het voorstel om het AIG-Nieuws in het
vervolg elektronisch te ontvangen, volstaat. Alvast
bedankt aan allen die hierop ingaan.

Het AIG-Nieuws wordt momenteel zowel in elektronische
vorm als in gedrukte vorm verstuurd.

Het AIG-redactieteam.
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