Kandidatuur voor de raad van bestuur
Bijzondere algemene vergadering van 28 September 2019
Eén nieuwe kandidaat voor de raad van bestuur van NewB SCE :
Frans Vandekerckhove
Ik ben 62 jaar, woonachtig in Gent, gehuwd en vader van 4 kinderen.
Ik studeerde af als licentiaat in de Rechten aan de Rijksuniversiteit Gent, volgde bijkomende
opleidingen tot licentiaat in het Notariaat aan de Katholieke Universiteit Leuven en tot licentiaat
Algemeen Bedrijfsbeheer aan de Vlerick School voor Management Gent.
In de afgelopen dertig jaar heb ik risk-managementervaring opgebouwd in verschillende bancaire en
financiële organisaties, in binnen- en buitenland. Hierbij heb ik diverse senior managementfuncties
bekleed. In al mijn functies lag de nadruk op het uitbouwen van risk managementstructuren en op het
uittekenen en opvolgen van het risk managementbeleid. Dit stelde me in staat om een ruime visie op
riskmanagement te ontwikkelen.
Het actieterrein van Riskmanagement heb ik zien evolueren: Operational Risk & Compliance eisen een
steeds groter rol in de financiële wereld. De wetgevende ontwikkelingen op nationaal en
internationaal vlak verplichten financiële instellingen om extra aandacht te besteden aan de naleving
van de bestaande regelgeving en om te anticiperen op toekomstige ontwikkelen. Ook voor NewB is
dit een belangrijk aandachtspunt.
Het project NewB biedt een bijzondere gelegenheid om mee te werken aan de oprichting van een
coöperatieve bank waar het ethisch en duurzaam bankieren hoog in het vaandel wordt gedragen. De
gesprekken met Tom Olinger, Koen De Vidts en Jean-Christophe Vanhuysse hebben dit uitvoerig
toegelicht. Ondertussen heb ik reeds enkele weken kunnen meedraaien met het NewB-team en stel
effectief vast dat het ethische en duurzame aspect er een heel belangrijke plaats heeft. Dit alles heeft
mij overtuigd om deze uitdaging aan te gaan en het team te vervoegen.
Graag wil ik als lid van de raad van bestuur deze bank meehelpen uitbouwen volgens de principes die
dit project zo bijzonder maakt.
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