RAPPORT VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BSO VAN
16 MEI 2013 IN DE LOKALEN VAN HET LVMEB

Aanwezige leden:

De voorzitter van de BSO, de Heer Bacquelaine.
De erevoorzitter van de BSO, de Heer Jean Solé
De schatbewaarder van de BSO, 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,
Thyssen Krupp Otto Wolff, vertegenwoordigd door Heer Eeckhout,
Publipaul, vertegenwoordigd door de Heer Geeraert,
Elbo Sat., vertegenwoordigd door de Heer Luc Steegmans,
Osram, vertegenwoordigd door de Heer Johan Deschryvere.
De secretaris van de BSO, de Heer Jean-Pierre Meganck.

Zijn verontschuldigd:

Verli,
Vink
Neopaul

1. Beknopt overzicht van de activiteiten van de BSO in 2012, door de voorzitter
De Heer Bacquelaine herinnert ons de onderwerpen die in 2012 aan bod kwamen :
1.1.

EQN
Vervolg van de EQN controles bij verschillende leden en toekenning van de eerste
EQN certificaten.
Uiteindelijk, dit bewijst het belang van deze norm, hebben we een akkoord gesloten
met het ESF om hen een licentie van ons charter en zijn procedures te verkopen,
zodat zij de norm kunnen verdelen over gans Europa.

1.2.

LEDs
Vervolg van het opvolgen van de testinstallaties voor het neon-LED vergelijk dat
gestart is in 2009 en waarvan de resultaten op onze website terug te vinden zijn.
Met medewerking van Luc Steegmans, heeft Cenelec nu besloten om een norm op te
stellen over het gebruik van LEDs, specifiek voor ons beroep. Zij pogen ook een
bijhorende fabricatie-norm op te stellen.

1.3.

Normeringen
Sommigen van onze leden hebben een kopij gevraagd van de installatienorm EN 50107.
We hebben de officiële teksten nu ontvangen, zodat onze secretaris werk kan maken
van het opstellen van een vademecum, inclusief raadgevingen bij het gebruik.

1.4.

Evolutie
Evolutie van ons beroep, gezien we nu voor de 5de maal op rij de gezamenlijke
gegevens zoals zakencijfers, winstmarges en aantal directe personeelsleden hebben
kunnen aankondigen van onze ledengroep enerzijds en van het geheel van ons beroep
anderzijds (zie rapport van de RvB van de maand februari 2013). Deze cijfers zijn
deze die in 2012 door de Balansencentrale zijn gepubliceerd en die gaan over de
werkjaren 2010/2011. We stellen een lichte verbetering vast t.o.v. 2011.

1.5.

Ecologie
De vele contacten met Recupel om een recyclageprocedure voor oude neonbuizen op
punt te stellen worden eindelijk beloond.
De eerste prototypes van containers zijn als test afgeleverd bij 3 leden – wij krijgen
binnen enkele maanden hiervan de resultaten en de prijzen die hiervoor zullen
gevraagd worden.
De recyclageprijs zal inbegrepen zijn in de aankoopprijs van de elektrodes.
Bovendien brachten de diverse contacten die onze secretaris had met OVAM ons tot
een oplossing voor de recyclage van onze afgedankte armaturen. In de komende
maanden verwachten we een definitief akkoord over de modaliteiten. Daarop zullen
we contact nemen met de soortgelijke organisaties in Wallonië en in deze van de regio
Brussel om een landelijke harmonisatie te bereiken.

1.6.

ESF
Mooie vertegenwoordiging van België bij de Europese Vereniging, gezien Luc
Steegmans en David Beeckman er België vertegenwoordigen.

1.7.

Toegang tot het beroep
Ten gevolge van de plaatsing van een enorm publicitair bord op de Brouckereplaats te
Brussel, zonder dat er enige bouwaanvraag werd ingediend heeft de BSO besloten
het regularisatiedossier van kortbij op te volgen dat door de klant werd ingediend.
In dit gerechtelijk kluwen worden we gesteund door volksvertegenwoordigster en
Brussels gemeenteraadslid mevrouw Marie Nagy en door de nieuwe schepen van
Stedenbouw van de stad. Deze laatste voelt zich echter geremd door de beloften die
zijn collega’s van de meerderheid gedaan hebben in de Gemeenteraad. De BSO heeft
eveneens een raadsman aangesproken die onze eisen kracht bijzet.
Tot op heden heeft dit als resultaat dat de toelating op de dag van vandaag nog
steeds niet is verleend.

1.8.

Tot onze spijt
Het nog steeds ontbreken van jongeren en actieve leden om ons te helpen ons beroep
nog beter te dienen.

1.9.

Bedankingen
Zoals elk jaar, hartelijke dankwoorden van onze voorzitter aan al de leden die actief
aan onze vergaderingen deelnemen en die ons helpen diverse problemen op te lossen
en speciale dank aan onze secretaris Jean-Pierre Meganck zonder wie diverse van
hierboven aangehaalde en ook andere punten niet tot een goed einde zouden zijn
gebracht.

2. Financieel rapport van het jaar 2012 en budget 2013, door de schatbewaarder
De schatbewaarder legt ons een kastoestand voor met een positief saldo van € 106,55 voor
het jaar 2012. 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 (Groen Boekje)

€ 741,62
€ 31.175,09
€ 31.916,71

UITGAVEN
Kosten voorzitterschap
Secretariaat
Kosten AV +maandelijkse
Advokaat & deurwaarder
Bijdrage ESF
Bijdrage LVMEB
ESF verplaatsingen
EQN controles
Kosten LED-Neon testen
Website
Diverse kosten
Bankkosten
Total

INKOMSTEN
€ 3.600,00
€ 3.542,20
€ 601,37
€ 325,32
€ 761,17
€ 1.589,75
€ 2.500,00
€ 249,00
€ 2.758,80
€ 754,84
€ 121,00
€ 174,75
€ 16.978,20

Bijdragen 2012

Te ontvangen bijdragen 2012
EQN controles
Intresten

Total

€ 16.234,09
€ 250,00
€ 250,00
€ 350,66

€ 17.084,75

Positief saldo = € 106,55

Het budget voor het jaar 2013 vertoont een positief saldo van € 3.100,00 :
UITGAVEN
Secretariaat + Voorzitter
Administratie + website
Bijdragen ESF-LVMEB
Verplaatsingen ESF
Vergaderingen RvB + AV
Bankkosten
Totaal

INKOMSTEN
€ 7.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 3.000,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 16.700,00

Bijdragen 2013
EQN rechten aan ESF
Intresten

Total

€ 17.000,00
€ 2.500,00
€ 300,00

€ 19.800,00

Positief saldo = € 3.100,00

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 Van Stalle en David
Beeckman. In hun afwezigheid bevestigt de Heer Jean-Pierre Beeckman hun akkoord aan de
Algemene Vergadering, zonder enige opmerking.
Er werd ontlasting en kwijting gegeven aan de Raad van Bestuur zonder opmerkingen.

4. Aanstellen van twee commissarissen voor het huidige boekjaar
De Heren Stanislaus Verbeeck en David Beeckman werden aangeduid door de Algemene
Vergadering als commissarissen om de juistheid van boeken en geschriften te onderzoeken
tegen de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2014.

5. Stand van zaken in het EQN dossier en het Recupel dossier
Vanaf de maand september zullen we opnieuw kunnen doorgaan met de EQN controles voor
de glasblazers en voor de installateurs. Zoals aangekondigd in onze verslagen van de Raad
van Bestuur, zullen de controles door de BSO zelf worden uitgevoerd.
Recupel heeft drie test containers geplaatst bij drie van onze collega’s voor de recuperatie
van oude neonbuizen. Na een testperiode zal men, net zoals nu het geval met TL lampen, een
‘Recupel’ taxatie heffen op nieuwe neonbuizen. Deze premie zal toelaten om later de
gebruikte neonbuizen te recycleren, zonder bijkomende kosten.

6. Verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur
Volgende negen personen waren herkiesbaar en hebben hun kandidatuur vernieuwd:
Roland Bacquelaine, Jean-Pierre Beeckman, Luc Steegmans, Louis Cuypers, Jean-Pierre
Meganck, Philippe Geeraert, Bruno Hanquet, Pierre Rossenfosse en Yvan Van den Bergh.
Er waren geen nieuwe kandidaten.
Bij eenparigheid van stemmen worden alle hogervermelde negen kandidaten door de
Algemene Vergadering herverkozen om gedurende de volgende twee jaar in de Raad van
Bestuur te zetelen, conform de statuten.

7. Voorstelling van nieuwe producten door leden-leveranciers
7.1. Presentatie van ThyssenKrupp Otto Wolff
PLEXIGLAS® LED is de verzamelnaam voor de melkwitte doorschijnende platen die
ontwikkeld werden voor de backlit LED technologie, dit in samenwerking met OSRAM.
De lichtdoorlatende eigenschappen van deze platen zijn optimaal voor een verhoogde
doorlaatbaarheid en een sterke lichtspreiding zodat de hot spots van de LEDs niet
langer opvallen. Voor meer info : www.thyssenkrupp-ottowolff.be/plexiglas-led en
www.thyssenkrupp-ottowolff.be/osram-led
Hierop wordt de Jaarlijkse Algemene Vergadering beëindigd.
Nota: Na deze Jaarlijkse Algemene Vergadering heeft het grootste deel van de aanwezige
deelnemers zich verplaatst naar het Restaurant ‘De Smidse’. Tijdens een lekker middagmaal
(ten laste van de deelnemers) hebben de leden en hun leveranciers op een ontspannen en
aangename wijze verder kennis kunnen maken. Dit bewijst eens te meer dat de
lichtreclamefabrikanten, zelfs al blijven ze concurrenten van elkaar in het professionele leven,
onderling gesprekken kunnen voeren en zelfs onderhandelen op een professionele wijze en dit
met wederzijds respect.
Het was een evenement dat goede herinneringen zal nalaten en het was een ervaring die
nogmaals navolging verdient !

Jean-Pierre Meganck
Secretaris

Bezoek regelmatig onze website op: www.belgian-sign.org
Ingelogde leden van de BSO vinden daar een schat aan informatie !

