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VERSTERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

  

Tijdens de RvB van 14 juli keurde de BAPP de benoeming van drie nieuwe 

bestuurders goed. 

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

Belgium) zetten zich voor 3 jaar in om hun knowhow, ervaring en dynamiek te 

delen om tot een ambitieus programma te komen. 

   

 

  

Iedereen goed gezind! Belangrijk. 

Van links naar rechts: Bert, Julien en Olivier 

https://mailchi.mp/bapp.be/bapp-ready-for-the-future-ul9u6mzhsf?e=%5bUNIQID%5d
http://www.bapp.be/


NIEUWE VOORZITTER 

  

Na 3 jaar toewijding en trouw, heeft Michel Deboudt officieel zijn mandaat als 

voorzitter beëindigd. Zijn inzet, zijn neutraliteit en de voortdurende zorg om te 

werken in het belang van alle leden hebben in grote mate bijgedragen tot het 

verstevigen van de basis van onze vereniging. 

 

Vandaag hebben we het genoegen u officieel te informeren dat Fabrice 

Casul (MLD Concept - distributeur) het voorzitterschap van BAPP heeft 

aanvaardt en over te nemen voor een periode van drie jaar. 

  

Fabrice Casul: "We hebben het geluk een gezond beheer te hebben en een 

klimaat zonder belangenconflicten. Ik verbind mij ertoe dit gezond en 

transparant beheer voort te zetten en ervoor te zorgen dat de projecten waartoe 

tijdens de laatste Algemene Vergadering is besloten, te laten slagen. De nieuwe 

beheerders hebben ambitieuze projecten voorgesteld, die zorgvuldig zullen 

worden geanalyseerd. 

We hebben een ervaren, zeer complementair en betrokken team. We moeten 

en zullen deze krachten gebruiken om onze doelen te bereiken. " 

  

 

 

Symbolische overdracht van het voorzitterschap tussen voormalig voorzitter 

Michel Deboudt (rechts) en nieuwe voorzitter Fabrice Casul (links) 

  

 



 

MICHEL DEBOUDT VERSTERKT HET OPERATIONELE 

TEAM  

  

De Raad heeft de aanstelling van Michel Deboudt als RELATION ADVISOR 

onder parttime contract van 30 uur / week en voor onbepaalde tijd goedgekeurd. 

Michel Deboudt start vanaf 1 augustus met zijn nieuwe functie. 

Vrij en neutraal, hij is de perfecte kandidaat om deze zeer belangrijke missie te 

vervullen. 

Lees meer 

  

 

 

Het volledige BAPP-team klaar om de uitdagingen van morgen aan te gaan!  
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