RAPPORT VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BSO VAN
14 JUNI 2012 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
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,
Kalisign, vertegenwoordigd door de Heer Kevin Sarels,
Sign & Facades, vertegenwoordigd door de Heer J-Pierre Prosman,
Osram, vertegenwoordigd door de Heer Patrick Van Campenhout,
Vink, vertegenwoordigd door de Heer Karl Verbist;
De secretaris van de BSO, de Heer Jean-Pierre Meganck.

Waren eveneens aanwezig: De Heer David Beeckman (Neon Design),
De Heer Joe Beauduin (Sign & Facades),
De Heren Johan Deschryvere en Paul Blanc (Osram),
De Heer Yves Cauberg (Franca Sunlight).
Zijn verontschuldigd:

Verli,
Elbo Sat.

1. Beknopt overzicht van de activiteiten van de BSO in 2011, door de voorzitter
De Heer Bacquelaine herinnert ons de onderwerpen die in 2011 aan bod kwamen :
1.1.

EQN
Vervolg van de EQN controles bij verschillende leden en toekenning van de eerste
EQN certificaten.
Antwoord aan de vraag van niet-leden en opstelling van de voor hen aangepaste
voorwaarden om toe te treden tot de EQN certificatie.
Vraag aan de leden-leveranciers om het EQN label te promoten.
Individuele hulp aan leden-glasblazers die moeilijkheden hadden met hun
doseringstoestel voor kwik.
Beslissing i.v.m. de “keurders” die aangesteld werden om controles uit te voeren bij
kandidaten.
Het op punt stellen van een voorstel van procedure om installateurs ook EQN
gerechtigd te maken.
Tenslotte - en dat bewijst het belang van de norm - hebben we onlangs een aanvraag
gekregen van het ESF om onze EQN rechten en procedures over te kopen. Zodoende
zou onze huidige normering uitgebreid kunnen worden tot alle Europese leden.

1.2.

LEDs
Vervolg van het opvolgen van de testinstallaties voor het neon-LED vergelijk dat
gestart is in 2009 en waarvan de resultaten op onze website terug te vinden zijn.

1.3.

Website
We zijn deze website blijven uitbreiden met volgende applicaties :
- Snelle berekening van betonsokkels voor vrijstaande installaties ;

- Opmaken van een link met de website van een weerstation dat ons toelaat de
weersomstandigheden (wind, regen, enz…) bij toekomstige installatie in te schatten.
Tevens een kennisname van de jaarlijkse gemiddelde weersomstandigheden per
locatie; dit laatste is een hulp bij lokale weerstandsberekeningen en prijsberekening ;
- Het overnemen van de index voor elektriciens om toe te passen op de contracten
van onze leden. De nodige betreffende cijfers zijn terug te vinden op onze website.
1.4.

Normeringen
Sommigen van onze leden hebben een kopij gevraagd van de installatienorm EN 50107.
De wet verbiedt het ons om deze norm op onze website te publiceren zonder dat we
deze vooraf hebben aangekocht … aan een voor ons onbetaalbare prijs.
Ons lid-leverancier Verli heeft beloofd ons te helpen in het opmaken van een verkorte
versie, vertrekkend van een eerdere gedocumenteerde publicatie (wat dan op zich
niet verboden is). We danken hem bij voorbaat.
Anderzijds zit er een installatienorm in de lift voor het vervaardigen en plaatsen van
lichtreclames die met LEDs zijn verlicht… tot men tot de constatatie kwam dat dit
momenteel niet realiseerbaar bleek, gezien er nog geen norm bestaat voor de
fabricatie van LEDs.

1.5.

Evolutie
Evolutie van ons beroep, gezien we nu voor de 4de maal op rij de gezamenlijke
gegevens zoals zakencijfers, winstmarges en aantal directe personeelsleden hebben
kunnen aankondigen van onze ledengroep enerzijds en van het geheel van ons beroep
anderzijds (zie rapport van de RvB van de maand januari 2012). Deze cijfers zijn deze
die in 2011 door de Balansencentrale zijn gepubliceerd en die gaan over de werkjaren
2009/2010.
Wij moeten jammer genoeg vaststellen dat er opnieuw een achteruitgang is vast te
stellen t.o.v. het vorige jaar.

1.6.

ESF
Mooie vertegenwoordiging van België bij de Europese Vereniging, gezien Luc
Steegmans de voorzitter was en David Beeckman er België vertegenwoordigt.

1.7.

Toegang tot het beroep
Ten gevolge van de plaatsing van een enorm publicitair bord op de Brouckereplaats te
Brussel, zonder dat er enige bouwaanvraag werd ingediend en dit door een bedrijf die
geen toegang heeft tot het beroep van installateur van reclameborden (zelfs zonder
dat er enige vermelding van deze activiteit in hun handelsregister is terug te vinden),
heeft de BSO klacht ingediend enerzijds voor oneerlijke concurrentie en anderzijds
ten gevolge van een regularisatieprocedure dat door de klant werd opgestart.
In dit gerechtelijk kluwen worden we gesteund door volksvertegenwoordigster en
Brussels gemeenteraadslid, Mevrouw Marie Nagy.

1.8.

Aandachtspunt
Onlangs publiceerden we de persoonlijke gegevens van een aankoper die in het
buitenland gedomicilieerd is en die na een eerste correcte betaalde opdracht,
verdere opdrachten doorgaf zonder dat hier betaling op volgde. Een simpel maar
efficiënt voorbeeld van goede communicatie tussen leden van de BSO.

1.9.

Tot onze spijt
Het nog steeds ontbreken van jongeren en actieve leden om ons te helpen ons beroep
nog beter te dienen.

1.10. Bedankingen
Hartelijke dankwoorden van onze voorzitter aan al de leden die actief aan onze
vergaderingen deelnemen en die ons helpen diverse problemen op te lossen en speciale
dank 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 2011 en budget 2012, door de schatbewaarder
De schatbewaarder legt ons een kastoestand voor met een negatief saldo van € 235,07 voor
het jaar 2011. 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)

€ 1.429,70
€ 31.175,09
€ 32.604,79

UITGAVEN
Secretariaat
Kosten voorzitterschap
EQN - Website BSO
Advokaatkosten
Bijdrage ESF-LVMEB
Kosten publicatie moniteur
Maandelijkse vergadering RvB
Diverse kosten
Bankkosten
Total

INKOMSTEN
€ 3.669,20
€ 3.600,00
€ 5.501,87
€ 56,00
€ 2.354,75
€ 420,00
€ 505,50
€ 272,56
€ 145,82
€ 16.525,70

Bijdragen 2011
Recuperatie bijdrage 2010
Intresten

Total

€ 15.416,95
€ 524,70
€ 348,98

€ 16.290,63

Negatief saldo = € 235,07

Het budget voor het jaar 2012 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
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 15.700,00

Bijdragen 2012

Total

Positief saldo = € 300,00

€ 16.000,00

€ 16.000,00

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 aangeduid door de Algemene
Vergadering als commissarissen om de juistheid van boeken en geschriften te onderzoeken
tegen de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2013.

5. Stand van zaken in het EQN dossier en het Recupel dossier
Vanaf de maand september zullen we opnieuw kunnen doorgaan met de EQN controles voor
de glasblazers. Zoals aangekondigd in onze verslagen van de Raad van Bestuur, zullen de
controles door de BSO zelf worden uitgevoerd.
Vanaf diezelfde datum zullen we eveneens kunnen starten met de EQN controles voor de
installateurs.
Recupel zal drie test containers plaatsen bij drie van onze collega’s voor de recuperatie van
oude neonbuizen. Na een testperiode zal men, net zoals nu het geval met TL lampen, een
‘Recupel’ taxatie heffen op nieuwe neonbuizen. Deze premie zal toelaten om later de
gebruikte neonbuizen te recycleren, zonder bijkomende kosten.

6. Voorstelling van nieuwe producten door leden-leveranciers
6.1. Kalisign
Kalisign biedt aan de Europese lichtreclamefabrikanten een gamma verlichte letters
aan op basis van 30mm PMMA (zie ook www.kalisign.com).
Ze werken uitsluitend met en voor lichtreclamefabrikanten.
Een PMMA letter van 30mm:
- Doorlichte letters en/of met verlichte zijkanten; en/of met indirecte verlichting.
- Hoogste afwerkingsgraad; letters vanaf 40mm hoogte
- Gezien de 100% waterdichtheid, zijn ze van een erkende bedrijfszekerheid
- Levertijd minder dan 3 weken
- Respect voor zijn omgeving
Zij gebruiken als “eindklant” de Kalisign producten: Paul / Monoprix / Crédit Mutuel /
Cyrillus…
6.2. Osram
Osram biedt een volledig gamma LED producten aan, voor de verlichting van doosletters (BackLed) en panelen (BoxLed®) en een volledig aanbod drivers in verschillende vermogens (in 12 en 24V), ontwikkeld voor de producten Backled en Boxled®.
In de volgende 6 maanden, zal Osram specifiek voor de toepassing in de lichtreclame,
verschillende nieuwe producten op de markt brengen. Het eerste product dat er zit
aan te komen, is de Boxled® Side Plus, wat een uitbreiding is van het gamma Boxled®.
Door zijn 100 jaar ervaring in de verlichtingswereld, biedt Osram ook conventionele
producten aan en LED oplossingen voor een uitgebreider toepassingsgebied.
Speciale aandacht voor een tweetal producten, namelijk:
Kreios: in feite een led projector voor GoBo (soort dia, dat men zelf kan ontwikkelen)
Pursos: Een led toestel voor het aanstralen van gevels en publicitaire panelen.

6.3. Franca Sunlight
De Heren Van den Bergh en Cauberg hebben een aantal letters voorgesteld van
superieure kwaliteit. Deze letters kunnen geleverd worden in verlichte of niet
verlichte uitvoering. Zij werken uitsluitend met en voor de lichtreclamefabrikanten.
(zie ook www.vdbgroup.be).
6.4. Vink
Ook Vink zit in de blokperiode…
In juni lanceert Vink de nieuwe ‘Altuglas Blocks’. Deze blokken in acrylaat zijn uiterst
geschikt voor toepassingen in displays, interieur en lichtreclame. Vink stelt u graag
haar gamma voor. In 30mm zijn de blokken in zwart, opaal, rood, blauw en glashelder
beschikbaar op 1 week en vanaf 1 stuk in de afmeting 2000 x 1200 mm.
Ook alle andere kleuren op maat zijn leverbaar, mits een langere levertermijn en een
grotere hoeveelheid in acht te nemen. Bijkomende opties zijn een verhoogde
chemische resistentie (Essential) en een satijnen oppervlak tegen krassen en
vingerafdrukken (Mono Satin).
(zie ook publicity@vink.be)

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 ‘De Smidse’. Tijdens een lekker middagmaal
(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
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 !

