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Woordje van de voorzitter

Nog enkele nieuwtjes,

Dat dit jaar u, beste leden en sympathisanten, vreugde, vrede en voorspoed moge
brengen. Dat ze een goede gezondheid en vertrouwen in de toekomst voor u moge
bewaren! Dat u, omringd door uw naaste familie, collega’s en vrienden, momenten van
waarachtige vreugde en persoonlijke ontplooiing moge vinden!

De ABAV ledenbijdragen zullen met
ingang van 2011 – de deelnemers aan
de AG hebben het al vernomen –
verhoogd worden ten gevolge van de
gewijzigde lidmaatschapsvoorwaarden
tussen de EAA en haar diverse
nationale lidverenigingen.
Inderdaad, de verenigingen zijn een
verhoogde bijdrage per lid aan de EAA
verschuldigd, echter vanaf heden met
in begrip van het online abonnement
op de publicatie Acta Acustica united
with Acustica.
Effectieve en geassocieerde leden (+
€10) alsook steunende leden (+ €15)
zijn onderworpen aan deze nieuwe
regeling die de Raad heeft doen
beslissen om de reële kostprijs toe te
passen. De leden (in regel) zullen dan
ook binnenkort een persoonlijke
activatiecode ontvangen om in te
loggen op de site van deze publicatie.

Het ABAV jaar 2010 kende verkiezingen in het kader van de gedeeltelijke
vernieuwing van de Beheerraad tijdens onze jaarlijkse statutaire vergadering –
verkiezingen die zich per slot van rekening slechts zelden voordoen gezien het
aantal kandidaten het aantal te bezette plaatsen veelal niet overschrijdt. Het was
tegelijk de gelegenheid om ons huishoudelijk reglement, aangepast in 2003 en tot op
heden ongebruikelijk, ‘live’ te testen.
Niettemin werd in 2010 van start gegaan met een themadag “Akoestiek en
Ventilatie”. De studiedag ging door op 10 maart te Heverlee in auditorium “De
Molen”. De ventilatie in lokalen met hoge akoestische eisen, de akoestische sanering
van woningen in luchthavengebieden alsook de interactie tussen thermisch comfort,
akoestisch comfort en luchtkwaliteit kwamen er aan bod.
Onze jaarlijkse AV werd gehouden op 9 juni in Louvain-la-Neuve, gebouw Carnoy. De
vrije mededelingen hadden betrekking op: trillingsisolatie, akoestische modellering
van diffuse velden, de voorspelling (SEA) van de geluidsverzwakkingsindex van
dubbele systemen met een grote spouw en de geluidisolatie van scheidingswanden.
Het diner ter afsluiting vond plaats in de château-ferme de Profondval in CourtSaint-Etienne.
Op 22 september laatstleden organiseerden de firma’s Dox Acoustics en AlaraLukagro voor ABAV leden een bezoek van de installaties te Groot-Amers (NL) met
een voorstelling van de bedrijven en specifieke projecten.
Laat ons eveneens het gezamenlijke “ABAV-IoA” met als thema “Noise in the built
environment” niet vergeten te citeren; deze werd gehouden in Gent in het
prestigieuse kader van “Het Pand” op 29 en 30 april 2010 en kende een aanzienlijk
aantal Belgische deelnemers.
Wat heeft het eerste semester 2011 voor ons in petto?
Wij hebben het genoegen u aan te kondigen dat op 23 februari eerstkomende een
volledige studiedag zal gewijd worden aan de jonge doctorandi van onze
universiteiten die de gelegenheid krijgen de stand van hun onderzoekswerk toe te
lichten: “Wie doet wat in het Belgisch akoestisch onderzoek?” 16 onderzoekers
figureren in het programma van deze studiedag die zal ingericht worden in het
Militair Hospitaal Koningin Astrid te Neder-over-Heembeek.
Wat onze statutaire vergadering betreft, deze zal doorgaan op 1 juni 2011 en een
traditionale oproep aan onze leden voor “Vrije mededelingen” zal ten gepaste tijde
gelanceerd worden; noteer alvast de datum in jullie agenda’s. Rest ons nog twee
activiteiten te programmeren voor de laatste 4 maanden van 2011 !
Laat niet na geregeld een bezoekje te brengen aan onze website www.abav.be; deze
site wordt trouwens binnenkort in een gloednieuw kleedje gestoken en zal een
essentieel onderdeel worden van de communcatie onder de leden van de vereniging.
Van zodra hij operationeel is, geven wij u een seintje.
Bedankt aan onze plaatselijke organisatoren en coördinatoren. Bedankt aan onze
sprekers. Bedankt aan hen die ons onthaald hebben tijdens één van onze
vergaderingen. Bedankt ook aan allen voor uw vertrouwen en steun aan het ABAV.
Daniel Soubrier
ABAV is lid van:

http://www.i-ince.org/
European Acoustics Association
http://www.eaa-fenestra.org/
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In memoriam
Wij hebben vernomen en de droeve
plicht u te informeren over :
het onverwacht overlijden, op
23 september 2010, van professor
Walter Lauriks van de Faculteit
Wetenschappen aan de Katholieke
Universiteit Leuven. Naast lid van de
Beheerraad van het ABAV was hij
eveneens raadslid van de NAG. Als
gepassioneerd wetenschapper en
gewaardeerd professor, werd hij
gehonoreerd door het SFA tijdens
het congres Acoustics ’08 te Parijs;
het
overlijden
van
ons
lid
Jan Mathys op 11 december 2010.
Naast directeur-zaakvoerder van de
firma MAA, was Jan Mathys ook
professor aan de architectuurschool
La Cambre en aan INSAS te Brussel.
Walter Lauriks en Jan Mathys zullen
een grote leegte nalaten voor hun
talrijke vrienden en collega’s.

Te consulteren websites
Voor de Belgische wetgeving “geluid”,
o.m. :
http://www.lne.be/themas/hinder-enrisicos/geluidshinder/regelgeving
http://wallex.wallonie.be/index.php?mo
d=themes
http://www.acnaw.be
http://www.ibgebim.be
Voor … het downloaden van het “Livre
blanc de l’acoustique en France en
2010”:
https://intranet.sfa.asso.fr/archives/LIV
RE_BLANC/livreblanc.pdf

