BEDESS

Aandachtspunten uit de bestuursvergadering van 10 mei 2017.

Aanwezig : Filip Van Loon, Annemie Baeyaert, Evi Akkermans, Dominique Delcroix, Patrick
Backx, Thierry van Eekelen, Piet Vanhaverbeke en Paul Schepens.
1- Beveiliging Rijkmaker.
Het verslag van de overlegvergadering van 2 mei 2017 wordt nog even besproken.
Als richtprijs stelt Filip dat een camera, inclusief installatie, snel op een 10.000 EUR mag
geschat worden. In de wetenschap dat voor de beveiliging van het industrieterrein tien
dergelijke camera's nodig zijn, is de rekening snel gemaakt.
Er zijn evenwel nog andere mogelijkheden. Door het monteren van camera’s tegen de
gevel van bedrijven, op privaat terrein, zou het wel mogelijk zijn de installatieprijs sterk
te verminderen. Filip zal voor deze werkwijze een voorstel, met prijsopgave, uitwerken.
Filip zal Paul nog van enkele bewakingsfirma’s de coördinaten bezorgen. Aan de hand
van de prijsoffertes van deze diensten zal dan een prijsindicatie kunnen worden gegeven
voor consortiumbewaking.
Hierbij dient te worden opgemerkt, dat voor gelijk welk project van algemene aard van
beveiliging, door ieder bedrijf, in mindere of meerdere mate, zal moeten worden
bijgedragen in de onkosten.
2- Opendeur en BBQ.
Met Luc Van Thillo, AVT, zijn voor dit jaar de afspraken gemaakt voor de “Open Deur en
BBQ”. Het uitblijven van de bouwvergunning heeft evenwel een gevoelige vertraging in
de planning opgeleverd.
Momenteel voorziet Luc de inhuldiging van zijn nieuwe gebouwen op 26 november. Het
spreekt voor zich dat hij de opendeur en BBQ wil laten samenvallen met deze festiviteit.
Of het een winter-BBQ wordt, zien we dan nog wel.
3- Uitbreiding van het bestuur.
Eind mei loopt het voorzitterschap van Piet Vanhaverbeke ten einde.
Aangezien de tittel van “voorzitter” nogal indrukwekkend klinkt, voelt niemand van de
bestuursleden zich geroepen om Piet op te volgen ; ofschoon de voorzitter enkel “voor”
zit, (afhankelijk van de situatie) contact heeft met de burgemeester en wat directer
(=meer) overlegt met de secretaris.

Het voorstel, dat ieder bestuurslid het voorzitterschap gedurende één jaar op zich zou
nemen, wordt in overweging genomen.
Piet stelt voor om nogmaals een rondvraag te houden naar kandidaat bestuursleden.

4. Uitnodiging UNIZO.
Het bestuur waardeert de uitnodiging naar al onze leden toe op de info
“Cybercriminaliteit & digitaliteit”.
5. Infovergadering in het najaar.
Eventueel onderwerp zou zijn : préventieadviseur.
Misschien nog even laten sudderen en uitkijken naar meer.
Iemand van de leden en idee ?
6. Happy Hour.
Zijn daarvoor nog kandidaten ? Voor meer info hiervoor : bij de secretaris.

