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Een verslag

De eerste Oostendse Compagnie sedert februari! Met respect voor de 
veiligheid van onze leden was het een aangenaam weerzien op deze eerste 

causerie na de lockdown.



Covid 19
Een Causerie COVID proof organiseren was geen sinecure. Alle deelnemers 

werden bij aankomst een tafel toegewezen en werden gevraagd zoveel 
mogelijk te blijven zitten en de gekende covid maatregelen in acht te nemen.

Wij danken hierbij alle deelnemers voor hun medewerking en begrip!



Onze structuursponsors



Onze structuursponsors



Onze eventsponsor



Onze eventsponsor



De Grote Post

We waren te gast in de Panoramazaal van De Grote Post. We werden heel hartelijk en 
professioneel ontvangen. De tafels waren aantrekkelijk gedekt. Een speciale dank aan de 

catering die ons een uitstekende lunch voorschotelde!



De Causerie

Na de lunch was het eindelijk tijd om te luisteren naar de boeiende uiteenzetting van deze 
sprekers:



De Causerie

Dhr Stefan Tanghe, directeur van De Grote Post, gaf ons een korte voorstelling over De 
Grote Post en zijn werking



De Causerie

Daarna kwam onze 1ste spreker, dhr Mathias Verkest, CEO van  Otary (Rentel – SeaMade) 
aan het woord met: 

“Seamade”  het 8ste en grootste offshore windpark voor de Belgische kust.



“Seamade”  het 8ste en grootste offshore windpark
voor de Belgische kust.

Het was een zeer boeiende uiteenzetting over Otary, wie de drijvende krachten zijn en 
welke  evolutie zij tot nu toe meegemaakt hebben. Wij konden kennismaken met hun 

projecten, en in het bijzonder met “Seamade” het tweede offshore windpark gerealiseerd 
door Otary.



De Causerie

Als volgende hadden we de eer en het genoegen om mevr Annemie Vermeylen,

Secretaris-Generaal van BOP (Belgian Offshore Platform) te verwelkomen met: 

België offshore wind – “Van pionier tot koploper  … 10 jaar later”.



België offshore wind – “Van pionier tot koploper  …
10 jaar later”.

Deze uiteenzetting sloot perfect aan bij het vorig thema. Een boeiende kennismaking met 
BOP, haar leden en haar missie, met de offshore windenergie in het algemeen, en de 

positie van België binnen Europa en wereldwijd wat betreft windparken. Eveneens kregen 
we een beeld van de impact van windenergie voor de Belgische gezinnen.



België offshore wind – “Van pionier tot koploper  …
10 jaar later”.

Hierna volgde een uitgebreide vraag-en-antwoord sessie.



Receptie en lunch

Een fotoverslag

Wij willen u willekeurig nog enkele sfeerbeelden meegeven.











Onze Bel

Ook onze bel mocht niet ontbreken…



De volgende Causerieën zijn gepland op 13 november en 11 december 2020 
onder voorbehoud van de situatie rond Covid 19


