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Goede VIRA-vrienden,
Het is al enkele maanden geleden dat de VIRA-Algemene Vergadering me verkoos tot haar nieuwe
voorzitter.
Het is dus hoog tijd dat ik “iets van mij laat weten” en enkele overwegingen met u deel over de
verdere werking van VIRA.
VIRA, “Vereniging voor Internationale Relaties/International Relations Association”, is een prachtige
vereniging die al vijftig jaar bestaat en de laatste jaren, op initiatief van mijn voorganger Willy
Stevens, een nieuwe vitaliteit heeft ontwikkeld.
Ik treed dus aan op een ogenblik dat er vaart en dynamiek zit in de vereniging en dat de ambitie niet
is verzwakt. Vele leden, die van het dagelijks bestuur in het bijzonder, geven blijk van sterke
motivering om het rijke potentieel adequaat te benutten. Ik heb dan ook met veel dankbaarheid
deze opdracht aanvaard.
Nog voor de opening van het nieuwe werkjaar op 21 september zal het Uitvoerend Comité/dagelijks
bestuur drie maal zijn samengekomen. In de schoot van het comité maar ook daarbuiten werden er
al heel wat ideeën en voorstellen geventileerd, besproken en getoetst.
Ze hebben betrekking op de organisatie, de werkmethode, de geopolitieke thematiek en het
programma, het doelpubliek, de samenwerking met andere verenigingen en stichtingen, en nog zo
vele andere aspecten zoals bijvoorbeeld de voorbereiding van de viering volgend jaar van de 50ste
verjaardag.
Deze ideeën, die al circuleerden voor ik het voorzitterschap overnam, moeten verder rijpen. Het is
evenwel niet voorbarig te stellen dat de consensus groeit om het doelpubliek te verruimen en te
diversifiëren naar meerdere beroepscategoriën, ook buiten Vlaanderen en Nederland, en natuurlijk
naar jongere mensen. Ook thematisch mogen we niet struikelen over een rigiede interpretatie van
de “geopolitiek”. Een goed begrip van culturele en sociëtale ontwikkelingen zijn van belang bij de
analyse van geopolitieke constellaties.
Deze open benadering komt al tot uiting in de selectie van de activiteiten van de komende maanden.
Ambassadeur Rudy Huygelen, permanent vertegenwoordiger van België bij de NAVO, komt ons, als
bevoorrechte waarnemer én actor, op 21 september onderhouden over de NAVO en zijn actuele
betekenis en nut.
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Op 6 november zal David Van Reybrouck, verdienstelijke initiator en animator van de G1000, ons
uitleggen naar welke conclusies zijn initiatief evolueert. Een kring voor internationale betrekkingen
doet er inderdaad goed aan om ook de “hygiene” van onze democratie eens onder de loep te
nemen.
Cultuur is een voorname vector en hefboom voor internationale relaties. Iemand die daar zeer sterk
van overtuigd is, is Gerard Mortier, momenteel artistiek directeur van de Teatro Real in Madrid. Hij
zal ons toespreken op de nieuwjaarsconferentie die ook volgend jaar weer wordt aangeboden door
GDF Suez, waarschijnlijk op maandag 21 januari.
Nog voor het eind van het jaar zou Europa aan bod moeten komen, dat zijn we aan ons zelf verplicht.
Ik hoop snel een akkoord te bereiken met de gecontacteerde personaliteit.
Om juridische en organisatorische redenen zal er nog dit jaar een nieuwe Raad van Bestuur moeten
samengeroepen worden. De voornaamste reden is er echter een van opportuniteit. Inderdaad, de
Raad van Bestuur zal zich actiever moeten mengen in de verkenning van ons potentieel. Deze Raad
van Bestuur, hopelijk in october, zal vooraf worden uitgenodigd voor een debat over Syrië met
gewezen ambassadeur Joris Couvreur en Professor Dirk Rochtus.
Een statutenwijziging dringt zich bovendien op en zal het voorwerp uitmaken van een Algemene
Vergadering die ook nog deze herfst zal worden samengeroepen.
We moeten bovendien niet bevreesd zijn om naast beproefde formules nieuwe “formats” voor
vergaderingen toe te passen. Zo zou de klassieke lunch af en toe eens moeten kunnen plaats maken
voor een “broodjeslunch” of voor een middag-of avondreceptie met spreker. Of sprekers in het
meervoud. Een debat met diverse panelleden, geleid door een bekwame moderator, is een
aantrekkelijke formule.
Dit zijn maar enkele van de reeds aangekaarte mogelijkheden.
Maar first things first.
Het uitvoerend comité mocht een nieuwe penningmeester in de persoon van Roelof Plijter
verwelkomen. Zijn zeer verdienstelijke voorganger Lieven Vermote blijft lid van het comité, samen
met Paul Baes.
Robert Vandemeulebroucke zal de taak van secretaris van het Uitvoerend Comité, de Raad van
Bestuur en de Algemene Vergadering waarnemen.
We zoeken nog naar een administratief secretaris, bij voorkeur iemand die daarvoor ook een
logistieke uitrusting en omgeving kan verzekeren. Hij of zij zal verder gesecondeerd worden door An
Hofkens en Hélène Nysen.
Beide ondervoorzitters Neri Sybesma-Knol en Laurent Van Depoele blijven in functie maar zullen
gaarne de plaats ruimen voor nieuw bloed, zodra het zich aanmeldt.
Carl Peeters zal zijn medewerking verlenen aan de voorbereiding en de organisatie van de viering van
de vijftigste verjaardag. .
Ik ben veel dank verschuldigd aan de nieuwe en oude leden van het uitvoerend comité met wie ik
reeds een aangename samenwerking heb kunnen aanvatten.
Er zijn nog zo veel andere zaken die ik al meteen bij het begin van mijn mandaat zou willen
aansnijden en voorstellen. Ik denk dat het voorzichtig is pragmatisch te werk te gaan en vooral op
het huidig elan voort te werken en al gaande aan de weg te timmeren, zonder ronkende
“beleidsverklaringen” in mekaar te steken.
Tenslotte nog dit, en nog wel een oproep.
Onze vereniging telt meer dan tweehonderd leden, een zeer respectabel aantal. Maar te vele
“leden”, ja zelfs leden van de Raad van Bestuur hebben hun lidgeld voor 2012 niet betaald.
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Dergelijke toestanden kunnen niet geduld worden. Vandaar mijn oproep aan alle leden zich
vooralsnog van hun VIRA-civisme te kwijten. Zij zullen daarvoor afzonderlijk worden aangeschreven.
Waarde VIRA-vrienden,
mag ik jullie allen danken voor het vetrouwen dat u mij geschonken heeft. Ik zal mijn best doen om
dit vertrouwen niet te beschamen en ijveren voor de promotie van onze grote vereniging , samen
met jullie en de sterke ploeg die me omringt, geïnspireerd door de realisaties van het verleden en
gedreven door gezonde ambitie om het momentum van de 50 ste verjaardag en de troeven van de
Europese hoofdstad optimaal te benutten.
Van harte,
Johan Swinnen
Voorzitter VIRA
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