Ecofin Club
De Ecofin Club, onstaan in het begin van 2014, concentreert zich op economische en
financiële domeinen.
De club werd opgericht door Didier Roelands, zaakvoerder van Flexi-Time, in
samenwerking met Marc Lambrechts, economische en financiële journalist van de
krant L'Echo en gespreksleider van debatten.
De zomer is nog maar net achter de rug en Ecofin breidt haar club uit met de
oprichting van twee nieuwe afdelingen: de Ecofin Immo Club, die zich richt op
vastgoed, en de Ecofin Women Club, die zich voornamelijk focust op vrouwen maar
ook open staat voor mannen.

Doelstellingen

In tegenstelling tot andere zakelijke netwerken is de Ecofin Club niet enkel gericht op CEO's
en bestuurders van ondernemingen maar op iedereen die interesse heeft in economische en
financiële vraagstukken.
Het doel is een echte gemeenschap te creëren en een debat te doen ontstaan rond de
meest prangende actuele vragen. Hiertoe nodigt de Ecofin Club maandelijks een
gerenommeerd spreker uit, die vanuit zijn specialisatie in een bepaalde sector het debat op
een diepgaande manier kan voeden en leiden. Eerder in 2014 passeerden vooraanstaande
personen zoals Roland Gillet, Etienne de Callataÿ en Vincent van Dessel reeds de
revue.
De Club wordt gesteund door Bruno Colmant, partner bij Roland Berger, en Sylviane
Delcuve, 'senior economist' van BNP Paribas Fortis.
Ecofin Club wil het verschil maken door een hechte gemeenschap te vormen en de leden
deelgenoot te maken bij alle activiteiten, om op die manier een constante uitwisseling
tussen de leden mogelijk te maken (internetsite, nieuwsbrieven, sociale netwerken, etc.).
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Ecofin Women Club

De Ecofin Women Club heeft als doel tijdens de debatten vrouwen en hun
verwezenlijkingen in de spotlight te zetten (oprichting van een onderneming, schrijfster,
CEO, etc.), en dit vanzelfsprekend met bijzondere aandacht voor de economische en/of
financiële aspecten verbonden aan deze verwezenlijkingen.
De Ecofin Women Club wil eveneens de plaats zijn om debatten te houden over het thema
van diversiteit. Vrouwen zijn beter dan vroeger vertegenwoordigd in de economische en
financiële wereld, maar ze blijven weinig talrijk in overheidsinstellingen. Zijn quota's een
oplossing? Wat zijn de specifieke eigenschappen van vrouwelijk leiderschap? Welke zijn de
economische en sociale implicaties van de vervrouwelijking van bepaalde beroepen? Hoe
kan een vrouw haar carrière versnellen? Allemaal vragen die aangekaart zullen worden
tijdens verscheidene seminaries en ontmoetingen.
Kortom, en bovenal, wil de Ecofin Women Club een verzamelplaats zijn voor vrouwen en
mannen actief in de economische en financiële wereld die banden willen smeden met
mensen die dezelfde interesse delen. De bijzonderheid van de Ecofin Women Club is dat de
evenementen en debatten niet uitsluitend zijn voorbehouden voor vrouwen. Wij zijn van
mening dat diversiteit en de uitwisseling van ideeën de debatten zullen verrijken. Door elkaar
regelmatig te ontmoeten kunnen wij bovendien een (h)echt netwerk creëren dat als
voedingsbodem kan dienen voor de ontwikkeling van professionele opportuniteiten.
De Ecofin Women Club wordt voorgezeten door Anne Tilleux, Associate Partner van het
advokatenkantoor Nautadutilh. Anne is gespecialiseerd in bedrijfstransacties, voornamelijk in
fusies en overnames (M&A) en corporate governance. Ze adviseert regelmatig cliënten in
het domein van het effectenrecht, het financieel recht en het vastgoedrecht. In 1995
studeerde ze met grote onderscheiding af aan de universiteit van Louvain-La-Neuve
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(Université Catholique de Louvain, UCL). In 1996 behaalde ze aan dezelfde universiteit ook met grote onderscheiding - een postgraduaatsdiploma Bedrijfsrecht. In 1997 haalde ze
een Masters (LL.M) aan de Louisiana State University en datzelfde jaar nog trad ze toe tot
de Balie van Brussel. Voor ze in 2003 bij NautaDutilh aan de slag ging, werkte ze vijf jaar
voor een Amerikaans advocatenkantoor in Brussel en Minneapolis. Anne publiceert
regelmatig

artikels

en

geeft

vaak

lezingen

over

diverse

aspecten

van

het

vennootschapsrecht en corporate governance. Anne is eveneens lid van diverse
verenigingen, waaronder VVB (Vereniging Vrouwelijke Bedrijfsleiders), ECGI (European
Corporate Governance Institute) en Guberna (Instituut voor Bestuurders).

De Ecofin Women Club organiseert zes debatten per jaar. Deze debatten worden geleid
door Martine Maelschalck, hoofdredacteur van L'Echo. De eerste ontmoeting van de Ecofin
Women Club is gepland op dinsdag 14 oktober om 8h30 aan de Beurs van Brussel voor een
speciaal 'Ring The Bell' Ontbijt! Dominique Leroy, gedelegeerd bestuurder van Belgacom
en eregast van de eerste ontmoeting, zal op die dag begin van de beursactiviteiten inluiden.
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Ecofin Immo Club

De Ecofin Immo Club mikt op het samenbrengen van geïnteresseerden in de
vastgoedsector: zowel de residentiële- als de professionele markt van kantoorgebouwen,
commerciële terreinen, industriële en logistieke terreinen. Bijzondere aandacht gaat uit naar
de beslissingsorganen en de investeerders in de sector, en naar de Bevak.

Het objectief blijft hetzelfde: het faciliteren van de uitwisseling van mening en gedachten in
een gezellige sfeer. Iedereen is welkom en wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de
debatten die volgen op de uiteenzetting van een gereputeerde, bekwame en impactvolle
spreker.

Net zoals bij de Ecofin Club, is ook hier de doelstelling mannen en vrouwen uit de
economische en financiële wereld te verenigen rond diverse thema's die tijdens de
ontmoetingen aangesneden worden.

Er worden zes debatten per jaar gepland, voorgezeten door Jean Blavier, journalist
gespecialiseerd in het vastgoed. Het eerste debat vindt plaats op 7 oktober met als spreker
Stéphan Sonneville over het onderwerp 'Hoe is het, leven in een toren?'. Stéphan
Sonneville is de CEO van de Atenor Group, projectontwikkelaar van de Up-Site, de hoogste
woontoren van het land, aan de oever van het kanaal van Brussel tegenover Tour & Taxis.
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