RAPPORT VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BSO VAN
14 APRIL 2011 IN DE LOKALEN VAN HET LVMEB

Aanwezige leden:

De voorzitter van de BSO, de Heer Bacquelaine,
Eclairbel, vertegenwoordigd door 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,
de secretaris van de BSO, de Heer Meganck.

Zijn verontschuldigd:

Cauberg Neoncentrale en de Gentse Neoncentrale
Publima en Verli
Elbo Sat
de erevoorzitter, de Heer Solé

1. Beknopt overzicht van de activiteiten van de BSO in 2010, door de voorzitter
De Heer Bacquelaine herinnert ons de voornaamste onderwerpen die in 2010 aan bod
kwamen:
- Het stemmen van onze nieuwe statuten en hun publicatie ;
- Het op punt stellen van de officiële goedkeuring EQN en de eerste nazichten bij onze
leden glasblazers ;
- Vastleggen van de procedure voor niet leden om het EQN label te bekomen ;

- Vervolg van de vergelijkende waarnemingen (aangevangen in 2009) op het verouderen van
lichtreclames met neon en LED; de evolutie van de resultaten kan U volgen op onze website ;
- Finaliseren van onze nieuwe website waarbij we betreuren dat het Forum weinig succes
kent, maar waarbij we ons verheugen bij de connectie met deze van het LVMEB; via deze
weg kunnen we gevoelige besparingen maken bij het aankopen van de ECO cheques; recent
komt daarbij nog het gebruik van een index die toepasbaar is in ons beroep ;
- Opvolging van de evolutie in ons beroep, waarbij we voor het 3de opeenvolgende jaar de
gegevens publiceerden met de zakencijfers, de winstmarges en het aantal personeelsleden
dat enerzijds bij onze leden en anderzijds in ons beroep werkzaam is (zie het rapport van
december 2010) ;
- Ecologie: we hebben diverse contacten gehad met Recupel teneinde een recyclage
procedure voor neonbuizen op punt te stellen; deze studie is nog steeds in uitvoering ;
- Aankoop materialen: tussenkomst door de BSO bij de leden-leveranciers van acrylaat om
de voor juni aangekondigde prijsverhoging te beperken en deze voor enkele maanden uit te
stellen; het gaf de leden die pas het hervatten van de economie begonnen te voelen, de
gelegenheid om deze prijsverhoging te recupereren bij hun cliënteel ;
- ESF: mooie Belgische vertegenwoordiging bij de Europese vereniging met Luc Steegmans
als voorzitter en David Beeckman die de BSO officieel vertegenwoordigt ;
- Bijzonder interessant bezoek aan de NIKO fabriek waar ook onze maandelijkse
vergadering plaats had ;
- TOT ONZE SPIJT: nog steeds het ontbreken van jongeren en actieve leden om ons te
helpen ons beroep nog beter te dienen ;
- BEDANKINGEN: hartelijke dankwoorden aan al de leden die actief aan onze
vergaderingen deelnemen en die ons helpen diverse problemen op te lossen; nadrukkelijke
dankwoorden 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 2010 en budget 2011, door de schatbewaarder
De schatbewaarder legt ons een kastoestand voor met een negatief saldo van € 751,56 voor
het jaar 2010. 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)

€ 7.054,72
€ 25.501,51
€ 32.556,23

UITGAVEN

INKOMSTEN

Secretariaat
Kosten voorzitterschap
Kosten voor de ontwikkeling van

€ 3.672,18
€ 3.600,00

Bijdragen 2010
Recuperatie bijdrage 2009
Terugbetaling bijdrage LVMEB

onze nieuwe website
Advokaatkosten
Bijdrage ESF-LVMEB
Verplaatsingskosten ESF
Maandelijkse vergadering RvB
Kosten publicatie moniteur

€ 5.349,80
€ 450,62
€ 5.876,25
€ 2.000,00
€ 596,25
€ 822,84

2010
Intresten

Bankkosten
Total

€ 180,58
€ 22.548,52

€ 20.264,60
€ 200,00
€ 2.632,77
€ 202,51

Total

€ 23.299,88

Solde positif = € 751,56

Het budget voor het jaar 2011 vertoont een positief saldo van € 300,00 :
UITGAVEN
Secretariaat + Voorzitter
Kosten administratie
Bijdragen ESF-LVMEB
Verplaatsingen ESF
Vergaderingen RvB
Bankkosten
Totaal

INKOMSTEN
€ 8.000,00
€ 2.000,00
€ 6.000,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 19.700,00

Bijdragen 2011
Terugbetaling bijdrage LVMEB

Total

Solde Positif = € 300,00

€ 18.000,00
€ 2.000,00

€ 20.000,00

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. Deze laatste bevestigt – in afwezigheid van de Heer Van Stalle – 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
Zowel de Heer Van Stalle als de Heer David Beeckman werden opnieuw aangeduid door de
Algemene Vergadering als commissarissen om de juistheid van boeken en geschriften te
onderzoeken tegen de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering.

5. Officiële uitreiking van de EQN diploma's
Onze voorzitter heeft met een zekere fierheid de officiële EQN certificaten overhandigd
aan volgende leden glasblazers:
-

Petrus Neon
Gentse Neoncentrale
Cauberg Neoncentrale
Elbo Sat

De Algemene Vergadering feliciteert de laureaten.

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.
Yves Cauberg heeft zijn kandidatuur niet vernieuwd.
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.

Hierop wordt de Jaarlijkse Algemene Vergadering beëindigd.

Jean-Pierre Meganck
Secretaris

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

