RAPPORT VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BSO VAN
10 APRIL 2014 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 David Beeckman,
Kambel, vertegenwoordigd door de Heer Van den Bergh,
Vink, vertegenwoordigd door Heer Verbist,
Elbo Sat., vertegenwoordigd door de Heer Luc Steegmans,
Publipaul, vertegenwoordigd door de Heer Geeraert,
Kalisign., vertegenwoordigd door de Heer Sarels,
Vivalyte, vertegenwoordigd door de Heer Lei,
Sveras, vertegenwoordigd door de Heer Grusenmeyer,
De secretaris van de BSO, de Heer Jean-Pierre Meganck.

Zijn verontschuldigd:

Verli
Thyssen Krupp Otto Wolff
Neopaul
Sign & Facade
New Neon
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 2013, door de voorzitter
De Heer Bacquelaine herinnert ons de onderwerpen die in 2013 aan bod kwamen :
Vervolg van onze contacten met OVAM en Recupel die hebben geleid tot de correcte
definities van de materialen die zich in een lichtreclame kunnen bevinden en tot de manier
waarop ze te recycleren. Zie ons rapport van december 2013.
Presentatie van de bedrijven die een voorstel hebben ingediend om ons afval van onder
andere plastiek materialen over te nemen (over te kopen).
Voltooien van de Praktische Gids bij de installatienorm EN-50107.
Opstart van de procedure tot erkenning van de BSO als Nationale Beroepsfederatie
(ondertussen werd deze erkenning bekomen).
Memorie van toelichting over de nieuwe wetgeving betreffende het statuut van arbeiders
en bedienden.
Deelname aan de ESF vergaderingen met o.a. deze van de technische werkgroep, die in een
Cenelec kader een nieuwe normering creëren voor de installatie van LEDs.
Studie i.v.m. het lichtreclame zakencijfer van onze leden en niet-leden in België.
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om een hartelijk dankwoord te richten aan
alle leden, in het bijzonder deze die actief aan onze vergaderingen deelnemen en 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 2013 en budget 2014, door de schatbewaarder
De schatbewaarder legt ons een kastoestand voor met een positief saldo van € 5.980,24
voor het jaar 2013.
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)

€ 635,29
€ 30.711,83
€ 31.347,12

UITGAVEN
Kosten voorzitterschap
Secretariaat
Kosten AV + maandelijkse
Advokaat & deurwaarder
Bijdrage ESF
Bijdrage LVMEB
ESF verplaatsingen
Website
Diverse kosten
Bankkosten

Total

INKOMSTEN
€ 3.600,00
€ 4.000,20
€ 507,70
€ 1.849,80
€ 789,88
€ 1.589,75
€ 500,00
€ 735,59
€ 124,01
€ 178,57

€ 13.875,50

Bijdragen 2013

Te ontvangen bijdragen 2013
EQN rechten ESF (50%)
Intresten
Advertentie website Vivalyte

Total

Positief saldo = € 5.980,24

€ 15.227,00
€ 1.292,00
€ 2.500,00
€ 536,74
€ 300,00

€ 19.855,74

Het budget voor het jaar 2014 vertoont een positief saldo van € 3.300,00 :
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
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 14.700,00

Bijdragen 2014
EQN rechten ESF (50%)
Intresten

Total

€ 15.000,00
€ 2.500,00
€ 500,00

€ 18.000,00

Positief saldo = € 3.300,00

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. In afwezigheid van de Heer Verbeeck, verontschuldigd, bevestigt de
Heer David Beeckman 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 2014 te onderzoeken tegen de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2015.

5. Stand van zaken in het EQN dossier en het Recupel dossier
De bestellingen van de neon containers zijn binnengekomen bij de secretaris. Hij heeft de
aantallen doorgegeven aan Recupel. De levertijd wordt op 5 tot 6 weken geschat. Wij
herinneren jullie eraan dat de recuperatie van oude neonbuizen enerzijds en van de
armaturen van neonlampen en fluorescentielampen anderzijds in voege treedt op 1 juli 2014.
Er werden diverse vragen gesteld aan de secretaris over de praktische handelingen i.v.m.
het punt EQN / Recupel. De secretaris verhelderde alle onduidelijkheden en verwarringen.

6. Voorstelling van nieuwe producten door leden-leveranciers
6.1. Presentatie van Vink
Vink, Plastic Solutions and More, onze nieuwe slogan is meer dan enkel woorden, neem
gerust de proef op de som ! Vanaf heden kan u als Signmaker bij VINK terecht voor
een weloverwogen one-stop-shop van kunststof platen, LED (GE & OSRAM)
verlichting, folies, … én Digital Signage oplossingen.
Hun Digital Signage oplossingen bestaan uit schermen van Philips en Sharp, een
Android OS based mediaplayer met “cloud based” content en software, desgewenst
de Wallflower software, Peerless mounting brackets etc.
Kortom de bouwstenen voor een complete, professionele oplossing die betaalbaar is én
eenvoudig te installeren; alle info vindt u hier terug :
https://www.dropbox.com/sh/9kknx78mk6vigpj/IjkaMxalUe .
Graag staan zij U bij met raad en daad. Hebt u een opportuniteit gespot of heeft u
hulp, info of zelfs een demo ter plaatse nodig, graag een seintje via lighting@vink.be
of via telefoon +32 15 25 98 30. Ze zijn er voor u !
Vergeet u ook niet in te schrijven voor hun proud2share wedstrijd:
http://proud2share-nl.vink.be/

6.2. Presentatie van Vivalyte
Vivalyte bvba is gespecialiseerd in innovatieve LED oplossingen voor de visuele en de
grafische industrie. Wanneer u voor Vivalyte kiest kunnen zij u een uitstekende licht
uniformiteit garanderen voor zowel grote als kleine formaten.
Het Vivalyte productgamma omvat:
- VDL Back-lit LED bar/module
- VSL Edge-lit LED bar
- Vivalyte SlimLetter LED modules
- Vivalyte Slim LGP panelen
VDL back-lit LED bar is ontworpen zodat de LED oplossing geïnstalleerd kan worden
achter de geprinte oppervlakte in de lichtbak of muurkast. De LED balken worden op
een gelijke afstand van elkaar geplaatst. Ze zijn ideaal voor enkelzijdige lichtbakken
en groot formaat applicaties. De hoog vermogen LEDs van de Vivalyte LED balken zijn
uitgerust met een speciale lens van 170°, ontwikkeld vanuit een geregistreerd patent.
Dit resulteert in een heldere en een meer uniform beeld zonder donkere zones of
zebra-effecten, met een gelimiteerde ruimte van 12cm/7cm/5cm afhankelijk van het
productmodel.
De VSL edge-lit LED bars zijn gemaakt om te kunnen worden geïnstalleerd aan de
binnenkant van het profiel van de lichtkast. Ze zijn voorzien een handige montage,
wat dus ideaal is voor dubbelzijdige toepassingen. De LEDs worden geselecteerd op
basis van hoge efficiëntie. Ze zijn ontworpen om hun groot lichtgebied en een goed
behoud van de lichtuniformiteit. Daarom is een speciale lens ontwikkeld om het licht
direct te kunnen controleren. Ze kunnen perfect gebruikt worden voor dubbelzijdige
lichtbakken met een hoogte van maximum 2,5m.
Vivalyte SlimLetter LED module is een super fijne module met een hoge helderheid.
Vivalyte SlimLetter is voorzien van IP68, ideaal voor elke soort van verlichte
doosletters, zowel voor directe als indirecte verlichting.

Het Superdun lichtpaneel is een ander innovatief product dat Vivalyte aan de markt
aanbiedt met een uniformiteit voor zowel grote als kleine formaten. Dit lichtpaneel is
ideaal voor posters en reclames voor zowel binnen- als buitengebruik.
Vivalyte biedt een gamma innovatieve LED-verlichtingsmodules aan, speciaal
ontworpen voor lichtreclame en visuele reclame, zowel voor indoor als outdoor
toepassingen.
6.3. Presentatie van Kalisign
De Heer Sarels heeft zijn nieuwe blok letters met ingebouwde LED verlichting
gedemonstreerd. Hij heeft daarbij een systeem ontwikkeld om de letters op glas te
kunnen monteren.
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 ‘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 !

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

