
BEDESS 

Aandachtspunten uit onze bestuursvergadering van 14-11-2019. 

Aanwezig : Evi Akkermans, David Early, Ludo Theuns, Jeroen Vrints, Filip Van Loon, Patrick    

Backx en Paul Schepens. 

 

1. Proclarius.(financiën). 

In het voorjaar van 2015 had deze firma een infovergadering verzorgd met een 

overzicht van de fiscale maatregelen tijdens de regering Michel 1 en de impact op de 

financiële carrière van de ondernemer. 

Thans bieden zij zich terug aan voor een “fiscale update”. 

De vergadering is niet enthousiast en wil deze vraag in beraad houden tot volgend 

voorjaar. 

2. De nieuwe energiemeter. 

Men is volop bezig de mechanische elektriciteitsmeters te vervangen door 

elektronische meters die met onderscheid van dag en nacht alle van het net 

genomen en alle op het net geleverde (zonnepanelen) elektriciteit registreren en 

doorsturen naar de netbeheerder. Voor hen, die aangesloten zijn op het gasnet, 

wordt tevens de gasmeter vervangen en gekoppeld aan de elektriciteitsmeter zodat 

daar ook geen meteropname ter plaatse dient te worden uitgevoerd. 

Er stellen zich thans tal van vragen : kan men de installatie van de nieuwe meter 

weigeren ? hoe zal, nu deze meter niet terugdraait, de energie verrekend worden ? 

is het nuttiger een batterij te plaatsen ? 

Evi stelt voor om de heer Rudy Bonten van de firma Insaver (geïntegreerd bij 

Luminus) te ontbieden voor een infoavond binnen een zo kort mogelijke termijn. 

Indien alle afspraken bevestigd worden zal deze info doorgaan op 28 november. 

Een uitnodiging volgt. 

3. Jobbeurs. 

Op de melding van Peter De Smedt, dat na de jobbeurs van 24 maart 2020, 

door/voor de standhouders een netwerk-event wordt voorzien, wordt door de 

vergadering positief onthaald. 

4. Defibrillator. Alias AED-toestel. 

Naar aanleiding van dringende levensreddende inzet van dergelijk toestel, enkel 

maanden geleden, werd navraag gedaan naar welke bedrijven over een AED-toestel 

beschikken. 

Deze bedrijven zijn : Valeron, Verwater (bureel) en Facim. 

Dit wil zeggen dat enkel tijdens de normale werkuren deze toestellen zouden kunnen 

bereikt worden. Daarom stelt de vergadering voor dat BEDESS een dergelijk toestel 

aankoopt. Dit kan dan buiten, half de Postbaan, worden opgesteld. Deze aanschaffing 

en de aan dit toestel verbonden onderhoudskosten zullen resulteren in een 

verhoging van de lidgelden met 10 EUR. 

Na plaatsing van de defibrillator zal worden nagegaan hoe wij de nodige opleiding 



voor EHBO kunnen organiseren. Immers, ofschoon de defibrillator zegt wat u moet 

doen, is de tijd vóór de inzet van het toestel van levensbelang. 

5. Ontslag bestuursleden. 

Thierry van Eekelen : is gewijzigd van werkgever en heeft met het Essense 

bedrijfsleven geen binding meer.  

Ludo Theuns : na jaren inzet wil hij de fakkel aan jongeren doorgeven. Jeroen Vrints 

en David Early zijn paraat om een jongere kandidaat te ronselen. 

Bij deze willen wij beide heren nogmaals bedanken voor hun inzet. 

6. Nieuwjaarsreceptie. 

Daar wij niet langer meer kunnen beschikken over het  Gildenhuis, gaat Paul op zoek 

naar een andere locatie. 

Naar aloude gewoonte wordt als datum geopteerd voor een donderdagavond 

tweede helft januari : 24 of 31. 

Evi kijkt uit naar een gastspreker. 

7. Meerjarenplan (MJP). 

Annemie Baeyaert vraagt ons of wij punten hebben die kunnen opgenomen worden 

in het meerjarenplan van de gemeente betreffende infrastructuur, energie … 

Vanuit de vergadering kwamen geen verzuchtingen. Misschien hebben onze leden 

enige inspiratie ?? 

8. Wegwijzers. 

Over de bestelling en verrekening van de wegwijzers dienen nog enkele besprekingen 

en navraag te gebeuren. 

Het is nog te pril om daarover iets op papier te zetten. 

Wordt vervolgd. 


