RAPPORT VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BSO VAN
18 MEI 2017 IN DE LOKALEN VAN ELOYA

Aanwezige leden:

De voorzitter van de BSO, de Heer Bacquelaine
Petrus Neon, vertegenwoordigd door de Heer Hanquet,
Belgium Led, vertegenwoordigd door de Heer Rossenfosse,
Neon Design, vertegenwoordigd door de Heer David Beeckman,
Decomar, vertegenwoordigd door de Heer Beyaert,
Kambel, vertegenwoordigd door de Heer Yvan Van den Bergh,
BIS, vertegenwoordigd door de Heer Mahy
Vink, vertegenwoordigd door Heer Verbist en Meert,
Kalisign, vertegenwoordigd door de Heer Vanpoulle,
Sveras, vertegenwoordigd door de Heer Verbeek,
FZ Neon, vertegenwoordigd door de Heer Restrebada
De secretaris van de BSO, de Heer Jean-Pierre Meganck.

Zijn verontschuldigd:

Vivalyte, New Neon, Publipaul en onze erevoorzitter de Heer Jean Solé.

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

1. Beknopt overzicht van de activiteiten van de BSO in 2016, door de voorzitter
De Heer Bacquelaine herinnert ons de onderwerpen die in 2016 aan bod kwamen:
Vergaderingen met FOD Economie betreffende de hernieuwing van onze professionele
erkenning.
Net als de voorgaande jaren, hebben we de cijfers van ons beroep geanalyseerd, dit zowel
met deze van onze leden, als met deze van de niet-leden.
Deelname aan de ESF vergaderingen waar we vertegenwoordigd werden door de Heer David
Beeckman.
We vestigden de aandacht van onze leden op bepaalde punten van de wet betreffende
diverse problemen die door één of meerdere leden werden ondervonden.
Op initiatief van één van onze leden hebben we met hulp van ELOYA een enquête
opgemaakt voor leden en niet-leden om onze activiteiten te evalueren en om naar de
verwachtingen van de te behandelen onderwerpen te peilen.
Deze enquête lag mede aan de basis om een nieuwe interactieve website te maken met een
meer actuele “look”. Via deze website kunnen potentiële klanten leden-fabrikanten
terugvinden in de gekozen regio’s, afhankelijk van de SIGN categorie die ze zoeken.
We hebben de mogelijke integratie van de leden uit de markt van de Visuele Communicatie
in onze vereniging opgestart. De noodzaak hiervan was vooral voelbaar tijdens onze eerste
deelname aan de handelsbeurs Sign2Com in Kortrijk.
Tijdens Sign2Com vierde de BSO hun 50ste verjaardag.
We hebben er ook een goede en duurzame relatie opgebouwd met Roularta via haar
magazine M&C.
De voorzitter wil dit jaar een speciaal dankwoord brengen aan alle leden van de Raad van
Bestuur en van de raad van Commissarissen voor het enorme werk dat ze hebben geleverd
bij de voorbereiding van Sign2Com en bij de start van de opbouw van onze nieuwe website.
Zoals de andere jaren wil hij in het bijzonder onze secretaris Jean-Pierre Meganck bedanken.

2. Financieel rapport van het jaar 2016 en budget 2017, door de schatbewaarder
De schatbewaarder legt ons voor 2016 een negatief saldo voor van € 4.658,61. Dit negatief
saldo is voornamelijk te wijden aan onze deelname aan Sign2Com en aan bijdragen die te
laat binnen kwamen.
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)

€ 1 186,00
€ 43 021,41
€ 44 207,41

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

INKOMSTEN
€ 3 600,00
€ 3 878,10
€ 1 792,87
€ 537,23
€ 0,00
€ 464,64
€ 1 400,00
€ 1 589,75
€ 0,00

Intresten Groen boekje (ING)

€ 12 824,00
€ 64,83

€ 0,15

Sign2Com

€ 3 397,41

Staatsblad

€ 246,12

Diverse kosten
Totaal

Bijdragen

€ 641,17
€ 17 547,44 Totaal
Negatief saldo = € 4 658,61

€ 12 888,83

Het budget voor het jaar 2017 vertoont een negatief saldo van € 4.967,86 , voornamelijk te
wijten aan de constructie van onze nieuwe website :
UITGAVEN
Voorzitter
Secretariaat
Kosten secretariaat
Bijdrage ELOYA
Bijdrage ESF
Verplaatsingskosten ESF
Kosten AV + maandelijks
Bank kosten
Internet kosten
Kosten nieuwe website
Mailing
Advokaat & Deurwaarder
Diverse kosten
Totaal

INKOMSTEN
€ 3 600,00 Bijdragen
€ 3 800,00 Bijdragen 2016
€ 205,26 Bijdrage Visuele Communicatie
€ 2 500,00 Intresten Groen Boekje (ING)
€ 1 400,00
€ 500,00
€ 1 800,00
€ 175,07
€ 596,53
€ 10 000,00
€ 750,00
€ 550,00
€ 650,00
€ 26 526,86 Totaal
Negatief Saldo = € 4 967,86

€ 14 781,00
€ 4 258,00
€ 2 500,00
€ 20,00

€ 21 559,00

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 David Beeckman en
Stanislaus Verbeeck. 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 2017 te onderzoeken tegen de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2018.

5. Verkiezing van kandidaat-Commissarissen
De Heer Geeraert heeft zijn ontslag ingediend als commissaris. Hij blijft uiteraard lid van
onze vereniging en zal nog regelmatig onze vergaderingen bijwonen.
We ontvingen de kandidatuur van de Heer Chris Beyaert voor de functie van Commissaris.
De Heer Beyaert werd met eenparigheid van stemmen verkozen.
6. Stemming i.v.m. de vernieuwde statuten
Rekening houdend met het feit dat er geen 75% van de leden aanwezig waren, werd de
stemming verplaatst naar een Buitengewone Algemene Vergadering op 15 juni 2017.
7. Presentatie van nieuwe producten door leden-fabrikanten
De leveranciers Vink 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 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 !

