RAPPORT VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BSO VAN
10 JUNI 2010 IN DE LOKALEN VAN HET LVMEB

Aanwezige leden:

De voorzitter van de BSO, de Heer Bacquelaine,
Eclairbel, vertegenwoordigd door de Heer Louis Cuypers,
Petrus Neon, vertegenwoordigd door de Heer Hanquet,
Belgium Led, vertegenwoordigd door de Heer Rossenfosse,
Neon Design, vertegenwoordigd door de Heer Jean-Pierre Beeckman,
Franca Sunlight, vertegenwoordigd door de Heer Van den Bergh,
Pil Neon, vertegenwoordigd door de Heer Vanstalle,
Sveras-GME, vertegenwoordigd door de Heer Verbeek,
Thyssen Krupp Otto Wolff, vertegenwoordigd door Heer Eeckhout,
Elbo Sat, vertegenwoordigd door de Heer Steegmans,
Publipaul, vertegenwoordigd door de Heer Geeraert,
de juridische raadgever van de BSO, de Heer Solé,
de secretaris van de BSO, de Heer Meganck.

Zijn verontschuldigd:

Cauberg Neoncentrale
Neon Elite

1. Beknopt overzicht van de activiteiten van de BSO in 2009, door de voorzitter
De voornaamste onderwerpen die in 2009 aan bod kwamen waren:
- De aanmaak van de teksten BSO, verlicht met LEDs en met neon, teneinde een
vergelijkende studie te kunnen maken tussen beide verlichtingsvormen op gebied van
lichtsterkte, verbruik en levensduur;

- Deelname aan de expo te Las Vegas ;
- De oprichting van een Werkgroep i.v.m. de te maken wijzigingen aan de statuten van de
BSO ;
- De voorstelling van verschillende LED systemen door onze leden-leveranciers, ter
gelegenheid van de vorige Jaarlijkse Algemene Vergadering;
- De opstart van een Forum op onze website;
- Oplossing van het probleem i.v.m. onze deelname aan de vergaderingen van het BEC. Na een
eerste contactname met Agoria, is onze deelname uiteindelijk mogelijk gemaakt via het
LVMEB;
- De oprichting van een Werkgroep Website voor het samenstellen van een nieuw site
waarvan de eerste voorstelling binnen enkele minuten zal plaatshebben;
- Studie van de zakencijfers in de lichtreclame in België, welke gerealiseerd werden door
zowel leden als niet-leden;
- Diverse deelnames aan de activiteiten van het ESF;
- Bevestiging van het genomen depot i.v.m. het EQN logo ;
- De oprichting van een Werkgroep EQN en eerste contactname met de kandidaten die het
EQN logo wensen te dragen (tot op heden zijn er reeds zeven kandidaturen
binnengekomen); de inspecties van de kandidaten starten in september;
- Een eerste toenadering i.v.m. de studie van de lichtsterkte van lichtreclames in hun
specifieke omgeving;
- Deze laatste twee punten tonen aan dat de BSO zich pro-actief wil gedragen. Ze hebben
beiden als doel niet enkel ons milieuvriendelijk te gedragen, maar tevens ons beroep voor te
bereiden op eventuele Europese normeringen die ons zullen aanbelangen.

De voorzitter neemt deze gelegenheid te baat om alle leden – in het bijzonder de actievere
leden – te danken die het ons mogelijk hebben gemaakt vooruitgang te boeken in de
verdediging van ons beroep en bij de hulp aan al onze collega’s lichtreclamefabrikanten.

2. Financieel rapport van het jaar 2009 en budget 2010, door de schatbewaarder
De schatbewaarder legt ons een kastoestand voor met een negatief saldo van € 6.354,14
voor het jaar 2009. Hieronder vinden jullie de totalen op de banken op het einde van het
jaar, samen met de in- en uitgaven per rubriek.
Bank Saldi
ING
ING (SPAARBOEK)
CP
DEXIA

€ 4.740,74
€ 25.310,68
€ 3.030,49
€ 389,98
€ 33.471,89

UITGAVEN

INKOMSTEN

Secretariaat
Advokaatkosten &

€ 3.605,00

Bijdragen 2009

€ 17.131,39

Gerechtsdeurwaarder
Kosten Voorzitterschap
Drukwerken-Postzegels-Kopijen-

€ 368,16
€ 3.600,00

Recuperatie Bijdragen 2008
Test neonbuizen
Terugbetaling bijdrage LVMEB

€ 343,47
€ 1.800,00

Telefoon
Lidgelden ESF-LVMEB-KMO
Verplaatsingen ESF +

€ 1.771,28
€ 6.015,38

2009
Terugbetaling ESF 2010

€ 2.632,77
€ 36,50

participaties Las Vegas expo

€ 4.189,00

Bankintresten

Maandelijkse vergaderingen RvB
Test Neon-Leds
Analyse neonbuizen
Recht EQN

€ 781,64
€ 2.843,93
€ 4.719,00
€ 373,00

Bankkosten
Totaal

€ 213,87

€ 245,75
€ 28.512,14

Totaal

Negatief saldo = € 6.354,15

€ 22.158,00

Het budget voor het jaar 2010 vertoont een negatief saldo van € 2.000,00 :
UITGAVEN
Secretariaat + voorzitter
Advokaatkosten &
Gerechtsdeurwaarder
Drukwerken-Postzegels-Kopijen-

INKOMSTEN
€ 7.500,00

€ 20.000,00

Totaal

€ 20.000,00

€ 500,00

Telefoon
Lidgelden ESF-LVMEB-KMO

€ 3.000,00
€ 4.000,00

Vergaderingen ESF + AV

€ 5.000,00

Allerlei

€ 2.000,00

Totaal

Bijdragen 2010

€ 22.000,00

Negatief saldo = € 2,000,00

3. Verslag van het jaarlijks onderzoek op de juistheid van de boeken en geschriften door
de commissarissen van de BSO
De rekeningen waren vooraf nagezien en goedgekeurd door de Heren Heytens en David
Beeckman. Deze laatste bevestigt – in afwezigheid van de Heer Heytens – hun akkoord aan
de Algemene Vergadering, zonder enige opmerking.
Er werd ontlasting en kwijting gegeven aan de Raad van Bestuur zonder opmerkingen.

4. Voorstelling van onze nieuwe website
De secretaris stelt de nieuwe website voor tot in het laatste detail en in de twee
landstalen. De aanwezige leden zijn onder de indruk van het werk dat door de firma 3X en
door de Werkgroep Website onder leiding van J-P Meganck werd gerealiseerd.
De overzichtelijkheid, de vele informaties en de lay-out werden geprezen. Het spreekt
vanzelf dat dergelijke website een levende materie is die regelmatig zal worden bijgewerkt
en uitgebreid.

Gezien dat een deel van de informatie op de site alleen voor leden beschikbaar zal zijn, zal
ieder lid zijn inlognaam en paswoord per individuele e-mail ontvangen.
Het adres van onze nieuwe website : www.belgian-sign.org

5. Voorstelling van twee nieuwe producten door leden-leveranciers
5.1. Nieuw product in het gamma SloanLED door Otto Wolff
SloanLED geraakt als Amerikaanse firma meer en meer bekend in Europa als vaste
waarde voor het aanreiken van LED-oplossingen voor de lichtreclame.
Naast de modules zijn er de tube-systemen (twee rigide ColorLINE en LEDstripe en
één flexibele FlexiBRITE).
Hoofdaccent ligt op de modules met 5 families
o V-series : veelzijdig in de meeste toepassingen
o Apollo : nieuwe module (IP 68 – 150° uitstraalhoek – soft white )
o Great White 3 : versie ECO & POWER (module kan gebroken worden met extra
stretch tot 75 mm)
o ChannelLED 5 : ingewerkte stretch/verlenging tot 50 mm
o Value Line : ideaal voor een meer economische oplossing
Alle technische data sheet kunnen gedownload worden via de website
www.thyssenkrupp-ottowolff.be of www.sloanled.com
Als laatste punt werd aan de hand van een paar afbeeldingen het correct gebruik van de
scotchlocks en de voedingen aangehaald.

5.2. Nieuwe LED toepassing door Sveras en Tridonic
Sveras en Tridonic stelden een nieuwe LED toepassing voor aan de Algemene
Vergadering.
Het gaat om de “TALEXXengine IMAGE” die toelaat om eenvoudige en efficiente
oplossingen te bouwen voor het presenteren van posters en het verlichten van grote
opale oppervlakken.
Deze bestaat zowel in enkel- als in dubbelzijdige vorm.

Hierop wordt de Jaarlijkse Algemene Vergadering beëindigd.

Jean-Pierre Meganck
Secretaris

