
 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING  

25 JUNI 2020 

 

1. WELKOMSTWOORD VAN DE VOORZITTER  

De voorzitter van BAPP, Michel Deboudt, heet de leden welkom.  

 

2. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG 2019 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden. Aangezien er geen enkel 
bezwaar is aangetekend, wordt er volledige kwijting verleend van dit verslag.  

 
 

3. FINANCIËN 

Financiële balans 2019: 

Dhr. Tom Zajtmann, accountant en hoofd van ons extern boekhoudkantoor Crowe Spark, heeft 
ons de financiële balans 2019 overhandigd (uitgaven, inkomsten, balans).  

Deze financiële balans 2019 wordt door alle leden goedgekeurd, dus wordt er volledige kwijting 
verleend.  

 

4. REALISATIES 2019  
 

- Interne communicatie met onze leden  

a. Ontwikkeling van het privégedeelte van de website, met informatie voorbehouden 

voor de leden (bv. nieuwe studie over de fiscale aspecten en btw).  

b. Het creëren van een actualiteitsrubriek COVID 19 op de BAPP website. 

c. Verhoging van de verzendfrequentie van de flashnews voor leden en niet-leden 

(teaser).  

d. Binnen de RvB: tal van inkomende en uitgaande e-mails, virtuele vergaderingen…  

 

- Externe communicatie met eindklanten en andere partners  

a. Creatie van een linkedIn-pagina en een BAPP facebookpagina, om onze actuele 

nieuwsberichten en onze acties bekend te maken. Elk lid wordt gevraagd om deze 

informatie te delen, om ons netwerk uit te breiden.  



b. Wijziging van de reclameadvertenties in het magazine, aansluitend bij de actualiteit 

rond Covid-19. 

c. Invoeging op de site van BAPP van een pagina met alle BAPP-leden, met opsplitsing 

per regio.  

d. Solidariteitsactie “schenking van mondmaskers” aan drie behoeftige organisaties. 

Publicatie van deze actie in de professionele pers van onze sector ( Eppi, PSI, 

PromZ.be). 

 

- Recordbedrag voor de kortingbons  

Deelname van 52 BAPP-leveranciers voor een totaalbedrag van € 3.275.  
De bijdrage van de leden-distributeurs levert een groot rendement op.  
Actie geldig tot eind augustus 2000, en vernieuwd in september.  

 
- COVID-19 – Interpellatie overheid  

a.  Schriftelijke interpellatie bij de federale en gewestelijke overheden, over de 

dringende noodzaak om onze sector te ondersteunen (+/- 600 ondernemingen – 

3.000 jobs – omzet geraamd op 350 miljoen euro).  

b. Concrete vraag aan de bevoegde federale minister, dhr. Alexander De Croo, om de 

aftrekbaarheid van de btw op relatiegeschenken te verhogen van 50 naar 100 euro, 

en om de fiscale aftrekbaarheid te verhogen van 50 % naar 100 %. We hebben de 

bevestiging gekregen dat het dossier momenteel bestudeerd wordt.  

De politiek is er zich ondertussen van bewust dat onze sector en BAPP bestaan, en 

we zullen blijven druk uitoefenen.  

- Nieuwe studie over fiscale aspecten en btw  

De uitvoering, in partnerschap met DELOITTE PRIVATE, van een grondige studie die 

uitsluitend voorbehouden is voor de leden. Onderwerp: de fiscale aftrekbaarheid en btw 

inzake relatiegeschenken, reclameartikelen en getrouwheidsprogramma’s.  

Deze studie is toegankelijk op het privégedeelte van onze website, via uw login. Het gaat hier 

om één van de concrete voorbeelden van de meerwaarde die BAPP haar leden biedt.  

- Verhoogde zichtbaarheid van BAPP bij de eindklanten  

Via PromZ.be en de sociale media. Aanpassing van reclameboodschappen en specifieke 

mailings naar de eindklanten, in samenwerking met PromZ.be. 

 

- Intensere samenwerking met de instanties voor wettelijke verplichtingen  

Er zijn gesprekken geweest met Bebat, Recupel en Auvibel, om hen aan te sporen om ook 

niet-aangesloten bedrijven te controleren. Er zitten daar immers nog altijd “free riders” bij.  

Op ons verzoek hebben ze hun procedures aangepast, om de controles te vergemakkelijken.  

 

5. Ambities 2020  
 

- De communicatie 

a. We bereiden gerichte e-mailcampagne voor tot eind 2020 uitgevoerd met 

medewerking van Het Portaal. 

b. We moeten de bekendheid van BAPP en zijn leden versterken binnen de kamers van 

koophandel, de business clubs en andere verenigingen. 



c. Het organiseren van de BAPP Networking Day op 9 september 2020 in De 

Waerboom. 

-      Meer erkenning van onze sector bij de autoriteiten 

Onze lobby voortzetten door druk uit te oefenen op nationale en regionale 

overheidsinstanties om hun steun te krijgen, bijv. het verkrijgen van de fiscale 

aftrekbaarheid en btw-hervorming voor product media (contact met Alexandre De Croo, 

verantwoordelijke minister) zie onze brieven naar hen toe 

 

- Om de vorige 2 punten en de volgende doelstellingen te bereiken, moeten we de 

middelen van onze ambities geven  

Vanaf augustus 2020, huren wij een nieuwe medewerker in zoals aangekondigd in onze 

laatste algemene vergadering en zal officieel aangenomen worden tijdens onze Raad van 

Bestuur deze maand Juli. 

Hij heeft de nodige kennis en ervaring noodzakelijk voor deze job. 

Deze persoon zal zorgen voor het herstelplan en de volgende punten. 

 

 -      Bezoek aan leden distributeurs 

a.  Doel: luisteren naar hun verwachtingen om actie te ondernemen om de toegevoegde 

 waarde van de BAPP te verbeteren en beter te kunnen richten. 

 b.  Het voorstellen van al wat er al bestaat als hulpmiddelen om hen te helpen  

 ( inclusief gebruik van informatie op de website - privé gedeelte) 

 

-       Prospectie van nieuwe leden distributeurs 

         a.  We gaan gericht werken op serieuze en grote bedrijven in onze sector met een    

 persoonlijk bezoek.  

b. We moeten deze prospectie uitbreiden naar drukkers, borduurateliers en 

 communicatiebureaus die een afdeling productmedia hebben 

Doel: BAPP moet de motor van onze sector worden. 

-        Website - gedeelte gereserveerd voor leden 
         a.  Voltooien van bepaalde pagina’s van de website (praktische gids om wettelijke  
             verplichtingen te vergemakkelijken - Bebat, Recupel ..., enz.) 
         b.   De website moet het informatieplatform voor onze vereniging worden. 

 

- Versterkte samenwerking met onze leden leveranciers = 50% vd leden 

a. Onze leden leveranciers zijn dé informatie-bron van onze sector.  

b. Laten we individuele en groepscontacten creëren om naar hun behoeften te 

 luisteren.  

c.    Het is belangrijk met hen samen te werken om nieuwe distributeurs aan te trekken. 

 

-       Opleiding = niet alleen naar scholen, maar ook andere mogelijkheden 

                       a. We gaan verder werken aan productmediatraining naar de hogere scholen om onze 

          vorm van communicatie en de BAPP onder de aandacht te brengen.   

         b. De mogelijkheid bestuderen om opleidingen te organiseren voor onze leden  

 distributeurs.  

         c.  Conferenties organiseren over productmedia in zakelijke kringen, kamers van 

 koophandel en andere. 



 

- Samenwerking met andere verenigingen en spelers in onze sector 

a. Optimaal samenwerken met de PPP, de Nederlandse vereniging, om onze synergiën 

 te benutten  

b. Info uitwisselen met de Duitse (GWW) en Franse (2FPCO)vereniging  

c. Trachten een samenwerking te bereiken met actoren als European  Sourcing, WA 

Verlag (Eppi) en het Het Portaal. 

 

- Wij wensen ook een “certificering” te creëren waarmee leden bewijzen dat hun 

expertise ten goede komt aan de eindklant 

Wij gaan een project uitwerken over een "accreditatie" ( zie voorbeeld PPP ) om een 

certificering te creëren om zo onze sector te professionaliseren. 

 

- Om deze doelstellingen te bereiken, moeten we de middelen van onze ambities geven: 

Zoals medegedeeld, huren van een persoon gepland vanaf augustus 2020  

 

Langs de andere kant, gaan we onze Raad van Bestuur versterken met de kandidaturen 

van Bert Anthonissen (SKY-O), Julien Grandjean (Wazabi) en Olivier Claeys (Screen 

Belgium).  

 

 

6. VOORSTELLING VAN DE NIEUWE LEDEN  

Adviseurs: Bonnet (Waregem), IGEP (Brussel), Al-Diffusion (Eigenbrakel).  

Leveranciers: Belgosweet (B), Delsey (F), Erga (I), Screen Belgium (B). 

Nieuwe leden van de raad van bestuur: Julien Grandjean (Wazabi), Bert Anthonissen(Sky-O) 

Olivier Claeys (Screen Belgium). 

De leden hebben gestemd over deze drie personen.  

60 geldige stemmen werden ontvangen. 

Na controle, hier de definitieve resultaten: 

Julien Grandjean (Wazabi) :  ja : 55  neen: 2  onthoudingen: 3 

Bert Anthonissen (Sky-O) :   ja : 60  neen : 0 onthoudingen : 0 

Olivier Claeys (Screen Belgium) : ja : 55  neen : 1 onthoudingen : 4 

De drie kandidaten werden dus met grote meerderheid  van stemmen aangenomen. De 

aldus gevormde nieuwe raad van bestuur komt binnenkort in juli bijeen. 

 

 

 

 

 



 

7. BEGROTING 2021  

De financiële begroting 2021 wordt ter stemming voorgelegd aan de leden.  

60 geldige stemmen werden ontvangen. 

Na controle, hier de definitieve resultaten: 

Ja : 56  Neen: 2  Onthoudingen : 2 

De begroting 2021 wordt hiermee met grote meerderheid goedgekeurd. 

 

8. EINDE MANDAAT VOORZITTERSCHAP EN VERKIEZING NIEUWE VOORZITTER 

Het mandaat van Michel Deboudt als voorzitter eindigt na de geplande periode van 3 
jaar. De Raad van Bestuur dankt Michel voor het uitstekend geleverde werk. 

Als gevolg van het einde van het mandaat van de aftredende voorzitter, zal de 
nieuwe raad van bestuur deze maand juli bijeenkomen om een nieuwe voorzitter te 
verkiezen. Wij gaan hierover einde juli communiceren.  

 

*** 

Hartelijk dank aan alle aanwezigen ! 

 

De BAPP Raad van Bestuur 


