
ADM online Quiz, 20 mei 2020 - Oplossingen  

 

1. Wie is de geestelijke vader van ADM?  

Christian Leysen : tijdens een studiereis van de Kamer van 

Koophandel Antwerpen naar New York in 1997 zagen ze in 

Broadstreet 55 hoe een heleboel kleine (startende) 

internetbedrijven elkaar informeel ontmoetten en inspireerden. Op 

het vliegtuig terug naar België ontstond de idee om ook in het 

Antwerpse een gelijkaardige community te starten waar bedrijven 

hun kennis en ervaring over technologie konden delen. Christian 

Leysen was de eerste voorzitter van ADM. Van de toenmalige oprichters zijn alleen Christian 

Leysen en Ludo Wijckmans nog actief binnen ADM.  

Meer over de geschiedenis van ADM vind je hier  

 

2. Hoeveel partners heeft ADM? 

Op dit ogenblik (20/5/2020) heeft ADM 32 partners. Sommige partners wensen ADM eerder 

discreet te steunen – daarom staat hun logo niet op de website. Je kan wel alle 32 namen op 

de overzichtspagina met de foto’s van leden en ereleden.  

 

3. Wanneer werd ADM opgericht? 

Op 3 juni 1998 werd ADM officieel een feit.  

 

4. Wat is het grootst aantal aanwezigen ooit op een ADM event? 

352 : dat was tijdens de ADM receptie in 2018, naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van 

ADM.  Je kan het nog eens bekijken op de website. 

Jammer genoeg moeten we voor de ADM receptie het aantal deelnemers per bedrijf beperken 

.. anders zouden we als locatie het Heyzelstadion moeten afhuren ! 

 

5. Hoeveel member-bedrijven heeft ADM? 

Op heden (20/5/2020) zijn er ruim 150 organisaties lid van ADM: Een lidmaatschap geldt altijd 

voor alle werknemers van het bedrijf dat lid is. Zo kunnen die mensen deelnemen aan de 

activiteiten voor wie het onderwerp interessant is.  Het profiel van de bedrijven varieert sterk : 

klein & groot, industrie & ICT leveranciers, consultants, start-ups  & gevestigde bedrijven, 

hogescholen .. Iedereen kan van iedereen leren en deze verscheidenheid aan type bedrijven 

en type profielen van de deelnemers werkt alleen maar verrijkend.  

Een volledig overzicht vind je hier . 

 

  

https://adm.be/why-adm#history
https://adm.be/members/board-members
https://adm.be/activities/adm-reception-2018
https://adm.be/members
https://adm.be/members


6. Hoeveel vrouwen telt de ADM Board?  

Onze raad van bestuur telt op dit moment (jammer genoeg) maar 4 vrouwen: 

                                         

Marijke Schroos           Caroline Van Rompuy             Rita Verreydt                Liliane Verreyen  

     Microsoft                                  Agfa        Cronos Group           BOSA 

    Onze Y-Board doet het beter met 3 vrouwen en 2 mannen! 

 

7. Waar stond ADM oorspronkelijk voor?  

Antwerp Digital Mainport :   

a. Antwerp : oorspronkelijk was het de bedoeling vooral bedrijven uit de regio 

Antwerpen bij elkaar te brengen (nu is dat niet meer zo!) 

b. Digital : reeds in 1998 gebruikten wij deze term al! Was dat niet visionair ?  

c. Mainport : de community werd gezien als een “toegangspoort” tot nieuwe technologie 

en kennis.  

 

8. Welk bedrijf heeft de meest actieve ADM members?  

BDO!  BDO (en met name BDO Digital in Mechelen) heeft vele jonge professionals die goede 

ADM ambassadors zijn binnen hun eigen bedrijf en regelmatig aan onze activiteiten 

deelnemen. Volgend jaar tellen we weer … misschien verslaat jouw bedrijf hen ?  

 

9. Wie was het meest aanwezig op ADM events het laatste jaar? 

Ellen de Coster van NTT én lid van onze Y-Board. Wist je trouwens dat er in 

de top 10 van meest aanwezige personen maar liefst 6 jongeren (-35 jaar) 

staan ! Goed bezig! 

 

 

 

 

10. Welke personen blijven het langst plakken op ADM events? 

Met het risico om de GDPR wetgeving te overtreden:  

Christophe Cresens en Peter Timmermans, beide van Worldline. 

Maar de concurrentie is sterk!!  

 

 

 

 

https://adm.be/members/board-members


11. Wat is de gemiddelde leeftijd van alle leden (+ of – 2 jaar)? 

44 jaar … maar met de Y-board werken we er sterk aan om meer jongeren binnen ADM actief 

te krijgen en zo dit cijfer naar beneden te halen. Je hoort zeker nog van hen!  

 

12. Wie is de huidige ADM voorzitter?  

Jan De Schepper : hij werd lid van de raad van bestuur (toen nog als 

vertegenwoordiger van Telindus) in 2001 en volgde in 2008 Ludo 

Wijckmans op als voorzitter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot een volgende keer !  


