
IVAAN (West Vlaanderen) is een interprofessionele vereniging die de Advocaten, Notarissen en Economische beroepen 
groepeert om ze samen te brengen en hun belangen te behartigen. Wij proberen dit te realiseren door het organiseren van 
diverse seminaries en contactmomenten.

Het bestuur van IVAAN nodigt u graag uit op donderdag 12 mei 2022 in de 
SKYLOUNGE van Skyline Park te Izegem voor haar jaarlijkse studieavond én 
netwerkmoment. Het wordt dit jaar een debat met als boeiend onderwerp:

“INTERPROFESSIONELE SAMENWERKING TUSSEN 
ONZE BEROEPSGROEPEN. STRUCTUREEL OF EERDER “AD HOC” 

Het debat wordt gevoerd door:

Katrin Roggeman

Voorzitter van de Koninklijke Federatie van 
het Belgisch Notariaat (FedNot) 

Peter Callens

Voorzitter van de Orde van de Vlaamse Balies (OVB) 

Hein Vandelanotte

Raadslid ITAA – Accountant – Belastingconsulent en 
vennoot bij Vandelanotte 

Moderator is Ellen Cleeren

Freelance redacteur voor onder meer FedNot, gewezen 
advocaat aan de balie Gent en gewezen journalist 
De Tijd

Programma:

 › Ontvangst vanaf 18.45u, aanvang debat 
om 19u en einde debat met aansluitend 
vraagstelling om 21u

 › Uitgebreide receptie aangeboden ter 
bevordering van de interprofessionele 
contacten. 

Inschrijving:

U dient zich vooraf in te schrijven via het 
inschrijvingsformulier op www.ivaan.be 
uiterlijk vrijdag 6 mei 2022.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 95 EUR, 
over te schrijven naar rekening 
BE19 3631 4443 9912 van de vzw IVAAN.

Uw inschrijving geldt als een verplichte 
betaling tenzij annulatie 1 week voordien.

Wij hopen op uw talrijke aanwezigheid in een inspirerende omgeving.

Wanneer:  
Donderdagavond 12 mei 2022

Waar: 
SKYLOUNGE - Skyline Park 
Ambachtenstraat 33   
8870 Izegem 

Timing:  
Ontvangst vanaf 18.45u, aanvang debat om 19u en einde debat 
met aansluitend vraagstelling om 21u.

Doelgroep:  
Economische beroepsbeoefenaars, advocaten, notarissen, 
en hun medewerkers. Deze opleiding wordt erkend door het 
ITAA, orde van advocaten en notarissen.



Parking

Skyline Park is makkelijk te bereiken via het op- en afrittencomplex van de E403 en de N36.  
Er is een ruime en verlichte parking die bovendien gratis is. Naast de 400 parkeerplaatsen zijn er 
ook een aantal oplaadpunten voor elektrische wagens.


