Bedrijvenvereniging Essen
Verslag bestuursvergadering van 19-08-2015

Aanwezig : Annemie Baeyaert, Ludo Theuns, Dominique Delcroix, Toon Cools, Frans
Gagelmans, Piet Vanhaverbeke en Paul Schepens.
Verontschuldigd : David Early , Jeroen Vrints en Dirk Vandeweyer.
1. Evaluatie BBQ.
Er waren 192 personen aangemeld, komende uit 72 bedrijven.
Het groeiend aantal deelnemers brengt met zich tevens een groeiende kost met zich
mee. Er moet misschien worden uitgekeken om dergelijk evenement door meerdere
bedrijven te laten ondersteunen en ter zelfde tijd voor de bijkomende gasten 35 EUR
vragen in plaats van de huidige 25 EUR.
2. Defibrillator.
Bij het bedrijf FACIM is dergelijk toestel aanwezig en Valéron zal er een aanschaffen.
Daar de tijd vóór het aanbrengen van de defibrillator van levensbelang is
(kunstmatige beademing en hartmassage), wil de vergadering vooral de aandacht
vestigen op een degelijke vorming van de nijverheidshelpers (via Rode Kruis).
Vijf minuten zonder hersendoorbloeding laat reeds zijn sporen na ; tien minuten
zonder is fataal.
Paul zal navragen of er nog bedrijven zijn op Rijkmaker die over een defibrillator
beschikken.
3. POM : ontwikkeling bedrijvenzone Postbaan.
Mw Els Kenis (POM) werd aangeschreven met het verzoek een informatievergadering
te beleggen om de stand van zaken toe te lichten in verband met deze bedrijvenzone.
Els is momenteel met verlof. Paul neemt later terug contact op.
Ook informatie betreffende de ontwikkelingen, kant Nieuwmoer, kan worden
gevraagd.
4. Challengerz.
Deze firma, naast verschillende andere, stelt zich op als en aankoopdienst van
verschillende bedrijven. Doordat zij voor verschillende bedrijven kunnen aankopen is
de aankoopmassa groter en kunnen zij betere prijzen bedingen.
Graag hadden zij deze werkwijze even toegelicht. Toch gaat het bestuur niet in op dit
aanbod, vermits bij deze BEDESS geen voorkeursbehandeling wil geven.
Het staat evenwel dit bedrijf vrij om, via onze ledenlijst, bedrijven aan te schrijven of
te bezoeken.
5. Maandelijkse voorstelling bedrijf.
Aangebracht door één van onze leden : dhr Stijn De Koning, met journalistiek
verleden, is bereid om , ook aan de hand van enkele foto’s, een korte maar duidelijke

bedrijfsvoorstelling uit te schrijven. Dit uiteraard tegen betaling. Paul zal met Stijn
onderhandelen om eventueel een betere prijs te bekomen.
Het artikel zal dan ook eigendom van het betalend bedrijf zijn, zodat dit voor diverse
doeleinden kan worden gebruikt. O.a. inbrengen onder de “meer informatie” in de
ledenlijst.
Na overleg met Stijn komt Paul hierop terug.
6. Najaarsinfo.
Twee onderwerpen komen in aanmerking :
- Stand van zaken POM
- Payroll – Interim
Voor beide onderwerpen dienen nog de nodige contacten gelegd. Wordt vervolgd.
7. Uittredende leden : Group Van Oers , Houtatelier, Robor.
Nieuwe leden : Sportinfrabouw : Frank Verbiest (gedelegeerd bestuurder)
FMG : Patrick Backx (directeur verkoop)
Groep SDS : Jan Schrooyen (directeur)
8. Happy Hour : De Reiskoffer.
Dit Nederlands hotel (locatie Bosschenhoofd) is bereid, ter promotie, een Happy
Hour aan te bieden aan onze BEDESS-leden.
Piet en Paul maken de nodige afspraken.

