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Beste leden en sympathisanten van VIRA,
Namens het VIRA-bestuur nodig ik u en uw partner heel gaarne uit op onze
wegens de coronapandemie uitgestelde jaarlijkse Nieuwjaars- of

LENTE-RECEPTIE
op dinsdag 19 april 2022 om 18u00
in de hoofdzetel van de KBC,
Havenlaan 2, 1080 Brussel

voorafgegaan door een debat tussen

Prof. dr. Marc DE VOS
en

Rik VAN CAUWELAERT
over

“Woelige tijden, nieuwe tijden”
Dirk VAN DAMME, Business Development Manager Private Banking, verwelkomt ons in naam van de KBC
Hoe sterk of hoe kwetsbaar staan we te midden de stortvlaag van covid-crisis, klimaatstoringen,
migratiestromen, terreuraanslagen, europessimisme, nieuwe koude oorlog, nucleaire en cybertechnologische
dreigingen, en nog zo vele andere uitdagingen?
Werken deze turbulenties ontwrichtend of dragen ze kiemen met nieuwe creativiteit? Krijgt de globalisering
een nieuwe invulling, zal de democratie zich vermannen tegen erosie, zal ondernemerschap de weg vinden
naar duurzame ontwikkeling, krijgen mensenrechten vernieuwde aandacht, kan de diplomatie zich
heropladen met multilaterale energie, luidt de Oekraïne tragedie een nieuw tijdperk in?
Rik VAN CAUWELAERT peilt met Marc DE VOS naar signalen die onze samenleving prijsgeeft of capteert. Of
en hoe Europa en de trans-Atlantische relatie hun plaats en rol in een wisselende planetaire context zullen
kunnen waarmaken zal niet aan hun aandacht ontsnappen...
Opening der deuren om 17u15, conferentie om 18u00, receptie om 19u30, sluiting om 21u30.
De deelname is gratis. De receptie wordt ons aangeboden door de KBC-Groep.
De deelname is onderworpen aan de geldende anti-COVID-19 maatregelen.
U gelieve uw aanwezigheid aan te melden voor vrijdagmiddag 8 april 2022 via :
de website van de VIRA : http://www.vira-org.be/inschrijving-vira-nieuwjaarsreceptie-2022/ of
emailbericht naar vira@mail.org, of
telefoon naar VIRA-secretaris Lieven VERMOTE (02 672 92 49 of 0498 22 02 75)
Bij gebruik van de KBC-parking gelieve u de nummerplaat van uw wagen op te geven.
Met vriendelijke VIRA-groeten,
Johan SWINNEN, Voorzitter
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Marc DE VOS
Marc De Vos is stichtend CEO en fellow bij denktank Itinera. Tot voor kort was hij decaan van de
Macquarie University in Sydney. Hij heeft een wekelijkse column in het magazine Trends en wordt
regelmatig gevraagd om commentaar te geven op de sociaaleconomische actualiteit en de evolutie
van de globalisering.
Marc is doctor in de rechten (UGent), licencié en droit social (ULB) en Master of Laws (Harvard
University). Hij doceerde arbeidsrecht, Europees recht en inleiding tot de rechtsstaat aan de UGent,
de VUB en als gastdocent aan buitenlandse universiteiten voor hij verhuisde naar Australië.
Marc De Vos is auteur van verschillende boeken, waaronder Beter is niet genoeg (2020), Ongelijk
maar fair (2015) en coauteur van Basisinkomen tussen droom en werkelijkheid (2017). Hij is
regelmatig te zien en/of te horen in podcasts, YouTube’s, Terzake, De Afspraak….

Hendrik (Rik) VAN CAUWELAERT
Rik Van Cauwelaert bleef aan het begin van de jaren 1970 van school weg en ging aan de slag als
persfotograaf bij een Belgisch bureau en bij Associated Press. Eind jaren 1970 werkte hij voor het
weekblad De Post. In 1980 werd hij journalist bij Sportmagazine, een uitgave van Roularta.
Na een zestal jaren werd hij opgenomen in de politieke redactie van het weekblad Knack. In 2002 werd
hij directeur-hoofdredacteur van Knack en in 2011 directeur strategie voor de magazines van Roularta.
Inmiddels bleef hij politiek commentator van Knack, met wekelijkse hoofdartikels, hoofdzakelijk gewijd
aan de Belgische politiek. Sedert eind 2012 verzorgt Rik Van Cauwelaert een wekelijkse column in het
dagblad De Tijd. Daarnaast is hij een regelmatige gast in diverse media, o.m. de VRT, Kanaal Z en Actua
TV. In 2015 ontving hij het ereteken van de Orde van de Vlaamse Leeuw.
Hij is de zoon van Emiel Van Cauwelaert, voormalig hoofdredacteur van de krant Het Volk.

De route naar de KBC-hoofdzetel, Havenlaan 2, 1080 Brussel
De KBC-hoofdzetel ligt aan de brug
over het kanaal Brussel-Charleroi,
vlakbij Kanal (vml. Citroën)
Ingang voetgangers : Havenlaan 2,
1080 Brussel - Sint-Jans Molenbeek;
Ingang voertuigen : tegenover de
Opzichterstraat 24 (rue de
l’Intendant 24), 1080 Brussel.
Metro : halte IJzer/Yser.

VIRA DANKT DE GROEP

VOOR HAAR GASTVRIJHEID

Komende activiteiten van VIRA
Nu het met de strijd tegen de coronapandemie de goede kant opgaat koestert VIRA de verwachting
dat het weldra zijn gewone conferenties in de Universitaire Stichting zal kunnen hernemen.
Het bestuur volgt op de voet de ontwikkelingen in Oekraïne. Het ligt voor de hand dat snel beslist zal
worden over een activiteit die daaraan gewijd zal worden.
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Wij vestigen ook uw aandacht op de volgende activiteiten :
•

Op woensdag 23 maart 2022 om 18u00 organiseert de Universitaire Stichting een “Speaker’s
Corner”-debat met als onderwerp " What the past tells us about the future: UK - EU relations”,
Sprekers zijn Stephen WALL, Martin WESTLAKE en Mr. Didier SEEUWS. Moderator van het debat:
Jim CLOOS Meer informatie: https://www.universitairestichting.be/nl/content/speakers-corner
Deelname: 25 € p.p. Inschrijven voor 15 maart 2022 via Inschijvingsformulier .(website van
Universitaire Stichting)

•

Donderdag 28 april 2022: Voorstelling bij de Uitgeverij Ertsberg (Aalter) van het nieuwe boek
“Tussen demagogie en hypocrisie” van prof em. Marc BOSSUYT, ere-voorzitter van het
Grondwettelijk Hof. Locatie en andere bijzonderheden volgen. Zie
https://ertsberg.be/boek/tussen-demagogie-en-hypocrisie/

Lidgeld 2022
Gezien de herneming van de gewone activiteiten zal VIRA u weldra een uitnodiging toesturen tot
betaling van uw lidgeld voor 2022 (35€).
Talrijke leden zijn hiertoe spontaan overgegaan, waarvoor dank.

Lid worden van VIRA
U vult het lidmaatschapsformulier in op http://www.vira-org.be/lidmaatschap/ en schrijft 35 € over
op VIRA-bankrekening BE87 4300 7406 0194. Jongeren onder de 30 j geen lidgeld.

_____________

3

