RAPPORT VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BSO VAN
25 MEI 2018 IN DE LOKALEN VAN TECHLINK

Aanwezige leden:

De voorzitter van de BSO, de Heer Bacquelaine
Petrus Neon, vertegenwoordigd door de Heer Hanquet,
Belgium Led, vertegenwoordigd door de Heer Rossenfosse,
Vivalyte, vertegenwoordigd door de Heer Martin Sedlak,
M&C, vertegenwoordigd door de Heer Noens,
Neon Futura, vertegenwoordigd door de Heer Martin,
BIS, vertegenwoordigd door de Heer Mahy
Vink, vertegenwoordigd door Heer Van Asbroeck,
Kalisign, vertegenwoordigd door Mevrouw Masy en de Heer Hannebique,
FZ Neon, vertegenwoordigd door de Heer Restrebada
De secretaris van de BSO, de Heer Jean-Pierre Meganck.

Zijn verontschuldigd:

Sveras, Neon Design, Publipaul, Decomar, Kambel, BrightBoard en onze
erevoorzitter de Heer Jean Solé.

Genodigden :

Sign & Facade, vertegenwoordigd door de Heer Didier Vael
Techlink, vertegenwoordigd door de Heer Willy Pauwels

De Heer Jean-Pierre Meganck werd aangesteld als secretaris van deze Jaarlijkse Algemene
Vergadering.
De BSO heeft voor deze vergadering voor een simultaan vertaling gezorgd.

1. Beknopt overzicht van de activiteiten van de BSO in 2017, door de voorzitter
De Heer Roland Bacquelaine herinnert ons de voornaamste onderwerpen van 2017:
Deelname aan de ESF vergaderingen waar we vertegenwoordigd worden door David
Beeckman. Hij brengt hierover regelmatig verslag uit en zal straks met name spreken van de
nieuwe Europese Norm in voorbereiding die gaat over het ontwerpen, fabriceren, plaatsen
en onderhouden van signs.
We hebben ons nieuw logo gecreëerd
Dit jaar werd ook de nieuwe website op punt gezet. Hij is niet alleen veel moderner, maar
vooral interactief en met de mogelijkheid voor potentiële klanten om in zijn omgeving en
volgens de gewenste soort dienst één of meerdere leden te vinden die hem kunnen helpen.
Blijft nog het bestaan van de BSO kenbaar te maken bij het grote publiek… zaak die we aan
het onderzoeken zijn.
Wij hebben onze banden met onze Nederlandse collega’s van Uneto verder aangehaald.
Samen hebben we een eerste succesvolle technische vakdag georganiseerd in Breda.
We namen deel aan de GetSmart beurs en we hebben onze rekrutering van leden uit de
Visuele Communicatie kunnen verderzetten.
Onze reactie op het project van de Publiciteitsverordening was niet alleen snel en opportuun,
maar eveneens in samenspraak met de reacties van verschillende leden…
De Heer Chris Beyaert werd op de JAV aangesteld als lid van de raad van commissarissen.
Lid-Leverancier Vink heeft ons bij hen uitgenodigd voor een Raad van Bestuur. We hebben
daar kennis gemaakt met collega’s, niet leden uit de branche en andere leden uit de Visuele
Communicatie. We maakten eveneens kennis met de nieuwe 24V LED technologie.
We vestigden de aandacht van onze leden op bepaalde administratieve verplichtingen die
van toepassing zijn op een aantal van onze werven.
Ten gevolge van een brand van een appartementsgebouw in Londen, hebben we bepaalde
onderzoeken gestart die ons toelieten een vergelijk te maken in de brandclassificatie van
ACP panelen.
We hebben tevens een goede en duurzame relatie opgebouwd met Roularta via hun
magazine M&C. In oktober publiceerden ze een speciale uitgave over lichtreclames. Deze
aparte editie ligt hier ter uwe beschikking.

Zoals elk jaar, hebben we de resultaten van ons beroep geanalyseerd. We deden dat zowel
voor onze leden als voor de niet-leden.
Onze betreffende bevindingen vindt U terug in ons rapport van de maand maart.
Tenslotte en dit zeker niet onbelangrijk, zijn we van bij het begin van het nieuwe jaar
onderhandeling gestart met Techlink in het kader van onze samenwerking.
Hun algemeen directeur de Heer Pauwels zal U straks hierover informeren.
Onze voorzitter houdt er aan alle leden van de Raad van Beheer en van de Raad van
Commissarissen speciaal te danken voor het geleverde werk, vooral in de voorbereiding van
Sign2Com en bij de verdere ontwikkeling van onze nieuwe website. Zoals elk jaar ook een
extra dank aan onze secretaris Jean-Pierre Meganck

2. Financieel rapport van het jaar 2017 en budget 2018, door de schatbewaarder
De schatbewaarder legt ons voor 2017 een negatief saldo voor van € 11.604,19. Dit
negatief saldo is voornamelijk te wijden aan het creëren van een nieuwe website, onze
deelname aan M&C Get Smart en het ontwerpen van ons nieuw logo.
Hieronder vinden jullie de totalen op de banken op het einde van het jaar, samen met de inen uitgaven per rubriek.

Bank Saldi
ING
ING (Groen Boekje)

€ 2.713,01
€ 30.061,14
€ 32.774,15

UITGAVEN
Kosten voorzitter
Secretariaat
Kosten AV + maandelijkse
Advocaat
Kosten secretariaat
Kosten Internet
Bijdrage ESF
Bijdrage ELOYA
Verplaatsingskosten ESF
Bank kosten

INKOMSTEN
€ 3.600,00
€ 3.758,90
€ 1.481,43
€ 454,96
€ 25,00
€ 7.257,58
€ 1.400,00
€ 3.025,00
€ 500,00

Bijdragen leden

€ 17.550,00
€ 240,00
€ 257,23
€ 12,60

Inkomsten AV
Advocaat
Diverse

€ 190,56

M&C GetSmart + publiciteit

€ 3.569,00

Ontwerpen nieuw logo

€ 2.600,00

Staatsblad

€ 253,86

Diverse kosten
Totaal

€ 1.547,73
€ 29.664,02 Totaal
Negatief saldo = € 11 604,19

€ 18.059,83

Het budget voor het jaar 2018 vertoont een positief saldo van € 3.317,00 :
UITGAVEN
Voorzitter
Secretariaat
Kosten secretariaat
Kosten AV + maandelijks
Bijdrage ESF
Verplaatsingskosten ESF
Bank kosten
Internet kosten
Kosten uitbreiding website
Advocaat
Diverse kosten
Totaal

INKOMSTEN
€ 3.600,00 Bijdragen
€ 3.800,00 Bijdragen nieuwe leden
€ 100,00 Bijdrage Visuele Communicatie
€ 1.500,00 Intresten Groen Boekje (ING)
€ 1.400,00
€ 500,00
€ 180,00
€ 650,00
€ 2.000,00
€ 550,00
€ 650,00
€ 14.930,00 Totaal
Positief Saldo = € 3 317,00

€ 16.737,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 10,00

€ 18.247,00

3. Verslag van het jaarlijks onderzoek op de juistheid van de boeken en geschriften
door de verificateurs van de BSO
De rekeningen waren vooraf nagezien en goedgekeurd door de Heren David Beeckman en
Stanislaus Verbeeck. Zij bevestigen hun akkoord aan de Algemene Vergadering.
Er werd ontlasting en kwijting gegeven aan de Raad van Bestuur zonder opmerkingen.
4. Aanstellen van twee verificateurs voor het huidige boekjaar
De Heren Stanislaus Verbeeck werd opnieuw aangeduid als verificateur om de juistheid van
boeken en geschriften van het jaar 2018 te onderzoeken tegen de Jaarlijkse Algemene
Vergadering van 2019. Een tweede lid zal later aangesteld worden.
5. Verkiezing van kandidaat-Commissarissen
Geen van de huidige Commissarissen heeft zijn mandaat ter beschikking gesteld.
Er hebben geen nieuwe kandidaturen ontvangen.
6. Voorstelling van Techlink door de Heer Willy Pauwels
De Heer Willy Pauwels, algemeen directeur van Techlink, gaf tekst en uitleg bij onze
aansluiting bij zijn organisatie. Het was duidelijk dat dit nieuw overkoepelend orgaan een
enorme stap voorwaarts betekent voor de BSO en zijn leden. Techlink telt niet minder dan
3000 leden, waardoor deze vakorganisatie de grootste is in de sector.
Samen een stem die gehoord wordt.
Techlink op zijn beurt maakt deel uit van de Confederatie van de Bouw. Dit is de grootste
federatie voor de bouwsector in België. Samen met deze koepelorganisatie
vertegenwoordigen we uw bedrijf op lokaal, gewestelijk, nationaal én Europees niveau.
Eén van onze leden die heel veel last heeft van concurrentie die sociale fraude plegen, vroeg
of er bij vaststelling een mogelijkheid was om dit te melden.
In het kader van het plan voor eerlijke concurrentie in de elektrotechnische sector, dat
Techlink bewerkstelligd heeft met het kabinet van de Staatssecretaris voor Bestrijding van
de sociale fraude (Philippe De Backer) en de Minister van Middenstand (toen nog Willy
Borsus) hebben zij een meldpunt voorzien. Dit meldpunt is
www.meldpuntsocialefraude.belgie.be/nl en werd opgericht in oktober 2015. De
bedoeling is de meldingen van sociale fraude en sociale dumping te centraliseren bij de
overkoepelende SIOD (Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst), die de dossiers verder
overmaakt aan de betreffende sociale inspectiediensten (RSZ, TSW - Toezicht Sociale
Wetten, enz…).

Er wordt jaarlijks verslag opgesteld door SIOD, met zowel kwantitatieve als kwalitatieve
gegevens van de meldingen.
7. Nieuwe Europese Normering
We trokken de speciale aandacht van de aanwezigen op de nieuwe Europese Norm i.v.m. de
creatie, het fabriceren, het plaatsen en het onderhouden van lichtreclames.
Deze nieuwe norm werd samengesteld door een groep gespecialiseerde technici van het
ESF. In bijlage van dit verslag zal U de volledige versie 9 van deze norm terugvinden. Wij
raden U met aandrang aan deze tekst met de nodige aandacht door te nemen. Zij zal in de
toekomst bepalend zijn hoe U technisch uw lichtreclames zal moeten ontwerpen, fabriceren,
plaatsen en onderhouden.
Deze versie 9 werd onlangs doorgestuurd naar CEN voor formele aanvaarding.
Ondertussen werkt men verder aan versie 11, zodat o.a. ook het recycleren van de
materialen in de norm wordt opgenomen.
Naast de strijd tegen de sociale fraude in de sector, zal via deze weg ook komaf gemaakt
kunnen worden met de vrijbuiters die de technische regels soms wel eens aan hun laars
lappen.
8. Presentatie van nieuwe producten door leden-fabrikanten
De leden Vink, Vivalyte en Kalisign hebben aan de aanwezige leden hun nieuwe producten
en diensten voorgesteld.
Dit agendapunt – zeer geapprecieerd door de aanwezige leden – beëindigde traditioneel onze
Jaarlijkse Algemene Vergadering.
Nota: Na deze Jaarlijkse Algemene Vergadering hebben alle aanwezigen deelgenomen aan een
lunch, aangeboden door het BSO. Tijdens deze lunch hebben de leden en de genodigden 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 !

Volgende vergadering van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen zal plaats hebben op
donderdag 14 juni 2018 om 11:00h bij Techlink te 3070 Kortenberg, Joseph Chantraineplantsoen nr. 1.
Zoals steeds zijn alle leden hartelijk welkom.

Jean-Pierre Meganck
Secretaris

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

