RAPPORT VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BSO VAN
16 APRIL 2015 IN DE LOKALEN VAN HET LVMEB

Aanwezige leden:

De voorzitter van de BSO, De Heer Bacquelaine,
De erevoorzitter, 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 Heren J-P en David Beeckman,
Elbo Sat, vertegenwoordigd door de Heer Luc Steegmans
Publipaul, vertegenwoordigd door de Heer Geeraert,
Sveras, vertegenwoordigd door de Heer Stanislaus Verbeeck
Vink, vertegenwoordigd door de Heer Peter Meert,
Vivalyte, vertegenwoordigd door de Heer Lei Li,
FZ Neon, vertegenwoordigd door de Heer Fernando Restrebada
De secretaris van de BSO, De Heer Jean-Pierre Meganck.

Zijn verontschuldigd:

Verli, Kambel, Neopaul – Acryl Neon, Publima, Sign & Façade,
New Neon et VdB Groep

De Heer Jean-Pierre Meganck werd aangesteld als secretaris van deze Algemene Vergadering.

1. Beknopt overzicht van de activiteiten van de BSO in 2014, door de voorzitter
De Heer Bacquelaine herinnert ons de belangrijkste onderwerpen die in 2014 aan bod
kwamen :
Succesrijke afsluiting van de procedure voor de erkenning van de BSO als Nationale
Professionele Beroepsorganisatie.
Finalisatie van onze contacten met OVAM en Recupel die leiden tot de correcte definities
van de materialen die zich in een lichtreclame kunnen bevinden en tot de manier waarop ze
gerecycleerd moeten worden.
Het trekken van de aandacht op de verplichting voor onze leden om trimestrieel aangifte te
doen bij Recupel vanaf juli 2014 en de bestellingen van de containers voor de recyclage van
neonbuizen.
Start van een studie over de lichtsterkte van lichtreclames, samen met het onderzoeken
van de wetgevingen in o.a. Nederland, Italië en Slovenië. Deze studie werd ondertussen
onderbroken gezien het feit dat de ESF deze taak heeft overgenomen.
Na 5 jaar, voltooiing van onze vergelijkende studie over het verbruik van neon en LEDs als
verlichting van identieke lichtreclames met equivalente lichtsterkte.
Theoretische berekening van de oplossing die LEDs brengen op economisch gebied.
Deelname aan de ESF vergaderingen met o.a. deze van de technische werkgroep, die in een
Cenelec kader een nieuwe normering creëren voor de productie en installatie van LEDs.
Deelname - samen met ELOYA (ex-LVMEB) - aan diverse vergaderingen om een
gemeenschappelijk antwoord te formuleren op een lange vragenlijst van de Europese
Commissie om onze argumenten te kennen waarom we nood hebben aan een wetgeving over
de toegang tot ons beroep. We wachten wel nog steeds op hun reactie.
Studie i.v.m. het zakencijfer van onze leden en niet-leden in België.

De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om alle leden te danken, in het bijzonder
de actieve leden die ons helpen vooruitgang te boeken in de verdediging van en de hulp aan
al onze leden. Een speciale dank werd gericht aan onze secretaris Jean-Pierre Meganck.

2. Financieel rapport van het jaar 2014 en budget 2015, door de schatbewaarder
De schatbewaarder legt ons een kastoestand voor met een positief saldo van € 6.029,74
voor het jaar 2014.
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)

€ 9.452,58
€ 30.711,83
€ 40.164,41

UITGAVEN
Kosten voorzitterschap
Secretariaat
Kosten AV + maandelijkse
Bijdrage ESF
Bijdrage LVMEB
ESF verplaatsingen
Diverse kosten
Bankkosten

Total

INKOMSTEN
€ 3.600,00
€ 4.358,13
€ 936,52
€ 780,20
€ 1.589,75
€ 1.325,00
€ 189,13
€ 177,04

€ 12.955,77

Bijdragen 2014

Te ontvangen bijdragen 2014
Intresten

Total

Positief saldo = € 6.029,74

€ 16.002,00
€ 2.781,91
€ 201,60

€ 18.985,51

Het budget voor het jaar 2015 vertoont een positief saldo van € 3.050,00 :
UITGAVEN
Secretariaat + Voorzitter
Bijdragen ESF-LVMEB
Verplaatsingen ESF
Vergaderingen RvB + AV
Bankkosten
Totaal

INKOMSTEN
€ 7.500,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 12.200,00

Bijdragen 2014
Intresten

Total

€ 15.000,00
€ 250,00

€ 15.250,00

Positief saldo = € 3.050,00

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 Stanislaus Verbeeck
en David Beeckman. De Heer Verbeeck heeft door een kwetsuur fysisch niet kunnen
deelnemen aan het nazicht ter plaatse. De Heer David Beeckman bevestigt hun akkoord aan
de Algemene Vergadering.
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 opnieuw aangeduid door de
Algemene Vergadering als commissarissen om de juistheid van boeken en geschriften van
het jaar 2015 te onderzoeken tegen de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2016.

5. Stemming over de aangepaste statuten en over het Reglement van Inwendige Orde
Gezien de aanwezige leden op de Jaarlijkse Algemene Vergadering niet het vereiste quorum
vertegenwoordigden, kon de stemming niet plaats vinden.
De leden van de BSO zullen dan ook volgens de statuten uitgenodigd worden op een
Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaats hebben na de volgende Raad van Bestuur
op 21 mei 2015. Officiële uitnodiging en dagorde volgen.

6. Tweejaarlijkse stemming van de kandidaat Bestuursleden
Op uitzondering van de Heer Louis Cuypers die zijn ontslag heeft aangeboden waren alle
bestaande bestuursleden ontslagnemend en herkiesbaar. Het betreft de Heren Bacquelaine,
Jean-Pierre Beeckman, Rossenfosse, Geeraert, Yvan Van den Bergh, Hanquet, Steegmans en
Meganck. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangeboden.
Deze acht personen werden met eenparigheid van stemmen min één, opnieuw verkozen.

7. Voorstelling van nieuwe producten door leden-leveranciers
7.1. Presentatie van Vink
Vink, Vink Lighting Solutions zet de trend van een “multi-vendor-solutions-strategie”
verder.
Naast de reeds bekende oplossingen van GE en Osram bieden we sinds kort ook de
oplossingen aan van:
- AgiLight: Nummer 2 in US, bieden 5jr schriftelijke garantie (product én werkuren),
IP68 modules, zéér performante lenstechnologie zoals bv. de PRO160 met 305mm
tussen de lijnen op 100mm diepte!
- Leddex: lichtplaten op maat (max 2450x1250mm) met perfecte diffusering en
slechts 8mm dik, beschikbaar met en zonder klikkader, binnenkort ook dubbelzijdige
versie mogelijk alsook magnetische cover ter bevestiging van de poster.

- Tridonic: kwaliteit LED producten aan een gemodereerde prijs, intelligente dimmers
en andere accessoires.
In ons portfolio hebben we sinds kort ook een aantal knappe oplossingen voor
- Zijdelingse verlichting:
* GE Edgestrip HO: 550lm en 5.4W/module, 7 LEDs in combinatie met een
specifieke lens zorgen er voor dat je minder product nodig hebt voor een egale
uitverlichting met quasi geen zebra-effect
* Osram BoxLED XS Plus G15: vanaf 60mm diepte bruikbaar in kleine (dubbelzijdige)
lichtbakken
- Kleine, dunne, ondiepe letters:
* GE MiniMAX MS: reeds vanaf een diepte van 38mm bruikbaar dankzij specifieke
lenstechnologie
* Osram BackLED XS Basic G15: module met afmeting van slechts 28,5x9,5x7,5mm
- Open letters of signs:
* GE MiniMAX Wetrated: de upgrade van de wel bekende MiniMAX maar geschikt
voor buitengebruik zonder aparte behuizing (bv. halo op gefreesde Vikupor letters
op spacers)
Waarom kiezen voor Vink?
One stop shop, snelle offerte service incl. led lay-out plan, advies en assistentie met
kennis van zaken, grote stock met levering daags na bestelling én u dient enkel af te
nemen wat u nodig heeft per project … dus géén nood aan bestelling per volledige zak
of doos !
Betrek ons erbij, we zijn er voor u: lighting@vink.be - 015/25 98 30.
7.2. Presentatie van Vivalyte
Vivalyte specialiseert zich in innovatieve LED-oplossingen voor de visuele en grafische
industrie. Vivalyte garandeert perfecte lichtuniformiteit voor zowel kleine als grote
formaten.
Het Vivalyte productgamma bevat:
- VDL Back-lit LED bars en modules

- VSL Edge-lit LED bars
- Vivalyte SlimLetter LED modules
- Vivalyte Slim Light Guiding Panel
In 2015 presenteert Vivalyte de innovatieve VSL-05X-400-8.
De VSL-05X-400 is een verrijking van de VSL sidelit-series, met een nieuwe lens en
meer Ultra High Power vermogen. Geplaatst aan beide zijden van een lichtbox verlicht
het uw visuele boodschap op uw dubbelzijdige totem met een bereik tot 5 meter. Deze
VSL verhoogt de zichtbaarheid dramatisch en verkleint significant de kost van
installatie en gebruik. De voordelen van dit product worden snel erkend, en het vindt
reeds ruimschoots toepassingen in een van de grootste supermarktketens in België.
Ondertussen vergroot Vivalyte verder zijn productaanbod met de Super Slim Backlitoplossingen, net als met een bijzonder kostefficiënte lijn LED-modules voor een rijke
waaier aan verlichte borden.
In Europa bouwt Vivalyte aan een illuster parcours met zijn steun aan de signageindustrie en verlichte communicatie voor prestigieuze merken als BMW, Nike, Delsey,
Eden Park, Clear Channel, JC Decaux, en vele anderen.
Voor meer informatie over onze oplossingen vindt u ons op info@vivalyte.com of
056/432.808.

Hierop wordt de Jaarlijkse Algemene Vergadering beëindigd.

Jean-Pierre Meganck
Secretaris

../..

Nota 1:
Na deze Jaarlijkse Algemene Vergadering heeft het grootste deel van de aanwezige
deelnemers zich verplaatst naar het Restaurant ‘Angelus’ te Zellik. Tijdens een lekker
middagmaal (deels 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 !
Nota 2:
« Tot weerziens aan Louis Cuypers » door onze voorzitter
Het is met een zekere droefheid dat we je ontslag in onze vereniging ontvangen hebben.
In het beroep sedert meer dan 50 jaar en actief lid van onze vereniging (of van deze die ze
vooraf ging) sinds praktisch zijn ontstaan.
Voorzitter van 1991 tot 1993 (samen met Jean-Pierre Meganck).
Schatbewaarder ten allen tijde, van waar je prachtige eigendom in Biarritz voor dewelke je ons
verlaat !!!
We zullen je missen daar je steeds te vinden was voor een oplossing in der minne en voor de
goede verstandshouding tussen de leden, terwijl je de ganse vergadering door vergat dat ze
ook je concurrenten waren.
Ik zal je missen daar met je vertrek, behoudens vergissing van mijnentwege, ik nu het oudste
lid van de vereniging wordt (behoudens natuurlijk onze erevoorzitter Jean Solé).

Hierbij aansluitend hebben we het genoegen je tot erevoorzitter van de BSO te benoemen.
Voor dit alles en omdat je nog aan ons zou denken nu je naar Frankrijk vertrekt, hebben wij het
genoegen je een geschenk aan te bieden van iets wat Frankrijk als één van de beste produceert,
namelijk 12 goede flessen Saint Estèphe 2011 of, als je een Bourgogne verkiest, 12 flessen van
de uitstekende Côte de Beaune 2012.
We hopen dat je er van zal genieten… terwijl je nog verder aan ons terugdenkt.

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

