in memoriam
ANDRE PRINZ
AFSCHEID VAN EEN VRIEND
EN CONFRATER
Sommigen onder u zullen ervan al op de hoogte zijn dat
een eminente confrater, André PRINZ, ons enkele maanden
geleden heeft verlaten. Ter nagedachtenis van deze grote accountant en belastingconsulent, die voortdurend in dienst
stond van ons Instituut en ons beroep, schetsen we een portret van hij die sinds lang ook een vriend was. We drukken
ook ons medeleven uit aan zijn familie
André PRINZ werd geboren op 20 april 1921 in de Duitstalige streek van ons land. Hij studeert Grieks-Latijn aan het
college van EUPEN, van 1933 tot 1940. In Brussel schrijft
hij zich bij de bevrijding in aan de Belgische Kamer van
Accountants, waar hij het diploma van accountant behaalt.
Later zal hij in hetzelfde instituut lessen geven, die zijn studenten weten te waarderen. Hij wordt er professor in de industriële boekhouding en in de boekhoudwetgeving, en
geeft bovendien management accounting aan het INFAC in
Brussel.
Onze vriend André PRINZ was een onvermoeibaar werker,
die zich ten volle inzette voor het Instituut. Hij werd lid
van de Raad van het I.A.B. in 1985, het jaar van zijn oprichting en werd benoemd tot Secretaris-penningmeester in
1992. André PRINZ wijdde al zijn energie en deskundigheid aan de organisatie en de uitstraling van het beroep en
vervulde zijn belangrijke verantwoordelijkheid tot aan zijn
dood.
Al wie hem heeft ontmoet, heeft zijn dynamisme kunnen
waarderen. André hield van gezelschap, samenhorigheid en
vergaderingen. Zijn naaste familieleden en vrienden wisten
dat onder zijn soms harde bolster een gouden hart schuilging en dat hij boven alles graag mensen hielp.
Gedurende drie lange jaren heeft hij zich met de grootste
moed verzet tegen de meedogenloze ziekte die hem uiteindelijk heeft geveld. Op 21 april 2001, enkele weken voor
zijn overlijden, heeft hij nog de kracht gehad om zijn verslag als penningmeester zelf voor de algemene vergadering
van de leden van het Instituut voor te stellen.
De oudere confraters zullen zich herinneren dat André
PRINZ ook eminente functies in het Nationaal College van
Belgische Accountants heeft uitgeoefend. Overigens was hij
vervolgens voorzitter van de Stichting van datzelfde Nationale College.

Ik kreeg vaak de gelegenheid om ideeën uit te wisselen met
André PRINZ. Het is allicht overbodig te vertellen dat tijdens onze gesprekken zijn pertinente denken voortdurend
werd afgewisseld met scherpe humor. We missen hem zeer.
We denken ook aan zijn toegewijde echtgenote en drukken
in naam van alle leden van de Raad ons diepste medeleven
uit en betuigen onze deelneming.
Johan DE LEENHEER,
Voorzitter
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