BEDESS

Verslag bestuursvergadering van 26-10-2016

Aanwezig : Filip Van Loon, Jeroen Vrints, Frans Gagelmans, Dominique Delcroix, Ludo
Theuns, Patrick Backx, Thierry van Eekelen, Piet Vanhaverbeke en Paul Schepens.
Verontschuldigd : David Early, Dirk Vandeweyer, Evy Akkermans.
1. BIN Rijkmaker en WhatsApp.:
Op de RIJKMAKER heeft, onder impuls van BIN Rijkmaker, een informatievergadering
plaats gehad met betrekking tot het invoeren van een WhatsApp. De bedoeling van
dit communicatiemiddel is om elkaar zo vlug mogelijk te informeren over inbraken of
andere ongeregeldheden, zonder dat daarom de BIN zelf wordt /werd opgestart.
Daar, na rondvraag, toch niet veel bedrijven zich hebben aangemeld om mee in te
stappen in deze WhatsApp, heeft de vergadering de indruk dat een verdere
toelichting van dit communicatiemiddel misschien toch niet mis zou zijn. Daarom
wordt Jeroen Vrints gevraagd om even met Evy te overleggen en Werner Van de Peer
te vragen om op onze infoavond deze zaak nog even toe te lichten.
2. Ondernemersavond 24 oktober.
Door VOKA werd deze avond ingericht met de bedoeling hun aandacht ook buiten de
kern van Antwerpen en zijn haven te leggen. Spijtig dat het aantal genodigden niet
ruimer bemeten was.
Voor de leden van VOKA werd het meldpunt 8876 bekend gemaakt. Op dit smsnummer kan men terecht voor allerlei vragen en problemen.
Tevens voor de leden, beschikt VOKA over een bereikbaarheidsmanager. Hij is op de
hoogte van alle wegenwerken, omleidingen in gans België. Te bereiken via :
steven.roeland@voka.be of 03 232 22 19.
3. EHBO.
Op deze rondvraag werden 12 kandidaten genoteerd voor de herhalingscursus en 7
personen voor de basisopleiding tot nijverheidshelper. Voor deze laatste kunnen zich
nog steeds kandidaten melden, vermits tot 7 november nog geen afspraken met het
Rode Kruis vast liggen.
4. Infovergadering.
Deze zal doorgaan op woensdag 30 november, in het zaaltje bij Piet.
drie onderwerpen worden voorzien :
- WhatsApp : Jeroen maakt de nodige afspraken met een mogelijke spreker, Van de
Peer. (zie punt 1).
- Thierry wordt gevraagd de juridische aspecten toe te lichten betreffende
invorderingen en factuurfraude.

5. BBQ
Dank zei de sponsoring en de vele helpende handen kan gesteld worden dat wij een
kostendekkend eindresultaat hebben bekomen. Waarvoor nogmaals dank aan allen
die hiertoe hebben bijgedragen.
Betreffende de factuur van Van Oevelen werd opgemerkt dat de tapinstallatie en
vriezers ons gratis ter beschikking werden gesteld. Paul zal daarvoor een
dankwoordje naar Erik Van Meel versturen.
6. Nieuwjaarsreceptie :
Deze plannen wij voor donderdag 26 januari 2017.
Locatie : gildehuis
Spreker : Ludo Theuns belooft een spreker te zoeken die onderhoudend kan spreken
over de reorganisatie bij de brandweer en de gevolgen daarvan.
Geluidsinstallatie : van Thierry.
7. Bosduin :
In dit industriegebied groeit de oeverweging om ook een bedrijvenvereniging op te
richten. Dit onder impuls van Kathleen Van der Veken.(Cargo Service)
Wordt vervolgd.

