
 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 10 JUNI 2021 ( Virtueel ) 

 

1.           WELKOMSTWOORD VAN DE VOORZITTER 

De voorzitter van BAPP, Fabrice Casul, heet de leden welkom. 

2.           GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 2020 

Dit verslag werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd door de leden die aanwezig waren op 
de virtuele vergadering.  Aangezien er geen bezwaren werden ontvangen, werd aan het verslag 
volledige kwijting verleend. 

3.           GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2020 

Crowe Spark, presenteerde ons de financiële balans voor 2020 (uitgaven, inkomsten, balans). 

Het financieel memorandum voor 2020 werd door alle leden goedgekeurd en er werd volledige 
kwijting verleend. 

4.           PRESENTATIE EN STEMMING OVER DE BEGROTING 2022 

De financiële begroting voor 2022 werd voorgesteld en ter stemming aan de leden voorgelegd.  

 

 

 



  

Er werden 60 geldige stemmen geregistreerd. 

Na verificatie, hier zijn de eindresultaten: 

Ja: 56 Nee: 2 Onthoudingen: 2 

Tot besluit werd de begroting voor 2022 goedgekeurd. 

 

5.           REALISATIES Juli 2020 - juni 2021  

Beheer van het vertrek van Brigitte Bodson: Na het vertrek van Brigitte Bodson heeft Michel 
Deboudt de meeste van haar taken overgenomen ter ondersteuning van Erich Cormann. 

Communicatie naar de eindgebruiker: mailing met microvezel en wedstrijd voor de eindgebruiker. 
Publicatie van deze actie in de vakpers van onze sector (eppi, PSI, PromZ.be) 

Flashnews: verhoging van frequentie van de verzending  aan leden en niet-leden (teaser).  

Vouchers: Deelname van BAPP-leveranciers voor een totaalbedrag van 3.275 euro. De bijdrage van 
de distributeurs is grotendeels afbetaald. Actie geldig tot eind augustus 2021, actie werd verlengd in 
september. 

Algemene voorwaarden : De algemene verkoopsvoorwaarden (FR / NL / GB) werden aangepast en op 
de website geplaatst. 

 

6.           NETWERKGESCHENKENBEURS' 2021 

Voorbereiding van de eerste beurs na 14 maanden Covid  

81 leveranciers (12 landen vertegenwoordigd). 

800 m² - 600 uitnodigingen 

Viering van de 20e verjaardag van BAPP  

 

7.           PRESENTATIE VAN DE NIEUWE LEDEN 

Distributeurs : Aazio ( Luik ) Happy Goodies ( Receq ) Samdam ( Asse ). 

Leveranciers:  

België - L-Shop Team - Papermints - Decca - Magic Gift - Starsmade - Headwear - Asmodee -  

Nederland - Pacor Tassen - Bosscher intl - Mister lanyard - Premium Vierkant - Groene Aarde - Easy 
Orange - Pro Merchandise  

Frankrijk - Bewear - Walomo - Samarkand - Incaps - Belmar -  

Andere landen - Pol Willumsen ( Dk ) - Promonotes ( Pl ) - Koziol (De ) - Kingly ( Bg ) 

 



 

8.   COMMUNICATIE DOELSTELLINGEN Juli 2021 - juni 2022 

Communicatie op sociale netwerken : Linkedin - Facebook 

Aangepaste communicatiecampagne naar de eindklanten (interesse van de Product Media en 
interesse om samen te werken met een BAPP lid).  

Zoeken naar een mediapartnerschap (Rendevenement - DPG Media Group?) ter vervanging van 
Promobiss. 

 

9 LOPENDE PROJECTEN  

 

Promidata (Bert Anthonissen): Nieuw partnerschap met de zoekmachine Promodata tegen 
voordelige voorwaarden voor BAPP-leden  

Business Club (Olivier Claeys): Organisatie van thema- avonden waar een specifiek onderwerp wordt 
besproken door een deskundige.   

Accreditatie (Julien Grandjean): invoering van een systeem van accreditatiepunten tegen 
01/01/2022 om binnen onze federatie meer professionalisme, ten aanzien van de eindklanten,te 
garanderen. 

 

Sluiting van de Algemene Vergadering. 

*** 

 

 

 

 

 

 


