BEDESS
Bedrijvenvereniging Essen.

Aandachtspunten uit de bestuursvergadering van 22-03-2017.
Aanwezig : Annemie Baeyaert, Ludo Theuns, Piet Vanhaverbeke, Paul Schepens.
1. BIN en WhatsApp.
Ofschoon beide vormen van “organisatie/communicatie” los van elkaar staan, worden zij –
gezien hun identieke raakvlakken- meestal samen genoemd.
Het bestuur wil vooral de bedrijven van RIJKMAKER aanmoedigen de vergadering van 30/03,
in de oude Pastorie, zeker bij te wonen. WhatsApp heeft als voordeel een snellere
informatiedoorstroming dan de BIN, die trouwens enkel opstart bij betrappen op heterdaad.
2. Evaluatie nieuwjaarsreceptie.
De muzikale omlijsting werd gesmaakt.
Op de verzorging van de receptie zelf is wel wat aan te merken, maar gezien de gunstige
prijsafspraak mogen we niet te veeleisend zijn.
3. Subsidies.
Door POM werd ons, zoals ieder voorjaar, terug de mogelijkheid gegeven om een of ander
project in te dienen, waarop wij dan subsidies zouden bekomen.
Nar aanleiding van de recente inbraak bij Verwater, wordt door de voltallige vergadering
besloten een totaalproject uit te werken voor een efficiënte camerabewaking van het
industrieterrein. Gezien de evolutie in de wetgeving betreffende camerabewaking en in
samenwerking met de gemeente en politie, moet dit wel mogelijk zijn.
Ons medelid, Filip Van Loon, heeft in deze reeds enige ervaring (Kapellen).
De aanvraag voor subsidies moet, althans voor dit jaar, binnen zijn ten laatste op 31 mei. Dit
is voor dergelijk project waarschijnlijk te snel, maar kan tot in detail worden uitgewerkt tegen
de volgende subsidieronde.
4. Ontslag bestuurslid.
Toon Cools wil bij deze zijn ontslag als bestuurslid geven. Hij wil wel onze vereniging blijven
vertegenwoordigen in de MiNa-raad.
5. Nieuwe leden.
Sinds juli 2016 tot heden:
-KBC : Boden verzekeringen
-Garage Brouwers : alle merken
-W.N.Natuursteen
-Datook : ondersteunen routinematige werkzaamheden bedrijfsvoering.
6. Opleiding “Kleine Blusmiddelen”
Elf kandidaten zullen deze opleiding volgen op 19 april.
Hiervoor stelt Ipsam Technology de nodige ruimte ter beschikking.
7. BBQ en Opendeur.
Omtrent deze activiteit zijn de nodige contacten gelegd, maar evenwel nog geen besluiten
genomen.
Wordt vervolgd.

