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NETWORKING DAY OP 9 SEPTEMBER! 

  

De jaarlijkse Networking Day van de BAPP zal dit najaar doorgaan op 

woensdag 9 september aanstaande in de Salons Waerboom in Groot-

Bijgaarden. De BAPP onderstreept dat persoonlijk contact belangrijk is en dat 

het een voordeel is om veel leveranciers op één dag te kunnen ontmoeten. 

Lees meer... 

  

 

 

https://mailchi.mp/bapp.be/bapp-networking-day-9-september-geslaagde-av-cbajejkwb5?e=%5bUNIQID%5d
https://www.bapp.be/wp-content/uploads/2020/07/FN1.pdf
http://www.bapp.be/


  

 

  

EINDE MANDAAT MICHEL DEBOUDT 

 

Tijdens de Algemene Vergadering van de BAPP kondigde voorzitter Michel 

Deboudt het einde van zijn mandaat aan. Deboudt leidde de vereniging sinds 

juni 2017. 

“Het was voor mij een eer jullie te vertegenwoordigen,” aldus Deboudt tijdens de 

wegens het coronavirus online gehouden Algemene Vergadering. “Ik dank jullie 

voor het vertrouwen.” Executive manager Erich Cormann bedankte Deboudt 

hartelijk namens het bestuur. “Het was de voorbije drie jaar een fantastische 

samenwerking,” zei Cormann. De nieuwe voorzitter zal binnenkort door de Raad 

van het Bestuur worden verkozen. 

  

 

  

BAPP IN 2021 - 20 JAAR 

 

De Belgian Association of Promotional Products viert in 2021 het twintigjarig 

bestaan. Men zal een speciaal evenement rond die verjaardag opzetten. De 

BAPP werd in 2001 opgezet door Anthony Driscoll. Men voelde toen de nood 

aan om als sector naar buiten te treden met het oog op de wettelijke bepalingen 

waaraan de distributeurs en leveranciers in de sector moesten voldoen (zoals 

Bebat). 

 

  



ALGEMENE LEDENVERGADERING 25-6-2020 

  

 

 

Voor het officiële verslag van de AV, KLIK HIER. 

 

AV 2020: BAPP op de bres voor het vak in coronatijden 

 

In de afgelopen coronaperiode is de BAPP in de bres gesprongen voor het vak. 

De crisis heeft een enorme impact op de maatschappij gehad, dus ook op de 

sector van product media. “We hebben door woelig water moeten varen. We 

moeten richting houden, maar we hebben geen controle over de elementen,” 

aldus BAPP-voorzitter Michel Deboudt tijdens de algemene vergadering van de 

vereniging op 25 juni jl. 

Lees meer… 

 

 

AV 2020: Nieuwe medewerker BAPP 

  

De BAPP versterkt vanaf 1 augustus aanstaande het team. Op die dag treedt 

de nieuwe medewerker van de BAPP in dienst, die samen met Erich Cormann 

de Raad van Bestuur moet bijstaan bij het runnen van de vereniging en de 

realisatie van de gestelde objectieven. Ook het uitvoeren van het corona-

herstelplan behoort tot het takenpakket van die persoon. Tijdens de Algemene 

Vergadering van 2019 werd al besloten een nieuwe medewerker aan te nemen. 

In het budget voor 2020-2021 is met die aanwerving rekening gehouden. 

 

  

AV 2020: Terugblik werkjaar 2019-2020 

 

Erich Cormann, executive manager BAPP, overliep de activiteiten van het 

werkjaar 2019-2020. Daarbij is een nieuwe studie over de BTW- en fiscale 

verplichtingen één van de meest opvallende verwezenlijkingen. 

Lees meer… 

https://www.bapp.be/wp-content/uploads/2020/07/2020-Verslag-AV-BAPP-25.06.2020-002.pdf
https://www.bapp.be/wp-content/uploads/2020/07/FN2.pdf
https://www.bapp.be/wp-content/uploads/2020/07/F3-1.pdf


 

 

AV 2020: Ambitieus programma 2020-2021: certificering en bekendheid 

BAPP versterken 

 

De BAPP zal starten met op opstellen van een certificering van de leden. Dat is, 

zo zei BAPP-bestuurslid Jean Renaux, een werk van een paar jaar. Maar het 

moet gebeuren om de  sector verder te kunnen professionaliseren. Met die 

certificering kunnen de leden-distributeurs hun expertise bewijzen naar de 

eindklant. 

Lees meer… 

 

  

AV 2020: Nieuwe leden en bestuursleden BAPP 

 

Tijdens de Algemene Vergadering zijn drie nieuwe bestuursleden verkozen: 

Olivier Claeys (Screen Belgium), Bert Anthonissen (SkyO) en Julien Grandjean 

(Wazabi). 

 

- Olivier Claeys (45) is gedelegeerd bestuurder van Screen Belgium, 

gespecialiseerd in het bedrukken en borduren van bedrijfs- en reclamekleding. 

Screen Belgium levert enkel via wederverkopers. 

 

- Bert Anthonissen (48) is al zo’n twintig jaar werkzaam in de sector van product 

media aan de distributeurskant. Acht jaar geleden richtte hij samen met Frédéric 

Tenret en Tom Enthoven (die inmiddels met pensioen is) SkyO op. Hij zette zich 

al een jaar achter de schermen in voor de vereniging. 

  

- Julien Grandjean (38) leidt distributeur Wazabi. Hij kan bogen op vijftien jaar 

ervaring in de sector. 

De drie nieuwe bestuursleden werden met grote meerderheid door de BAPP 

leden verkozen. 

 

 

 

 

 

https://www.bapp.be/wp-content/uploads/2020/07/FN4.pdf


 

Erich Cormann benadrukte dat de BAPP nu een sterker bestuur heeft met de 

drie nieuwe bestuursleden. Ook het feit dat één van hen uit de textielwereld 

komt, is een pluspunt. “Textiel is een belangrijk onderdeel van ons vak,” zei hij. 

  

 

  

Olivier Claeys - Bert Anthonissen - Julien Grandjean 

 

De BAPP kon ook drie nieuwe leden van de vereniging verwelkomen: Bonnet 

Business Gifts uit Waregem, IGEP uit Elsene en Al-Diffusion uit Braine-l’Alleud. 

De BAPP telt nu 151 leden: 76 adviseurs/distributeurs en 75 leveranciers. 

   

Voor het officiële verslag van de AV, KLIK HIER. 
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