
 

 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 JUNI 2022 (FRANCORCHAMPS) 

 

 

1.           WELKOMSTWOORD VAN DE VOORZITTER 

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

  

 2.           GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 2021 

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

  

 3.           GOEDKEURING VAN DE FINANCIËLE BALANS VOOR 2021 

Michel Deboudt heeft, in overleg met ons extern accountantskantoor Crowe Spark, de financiële 
balans voor 2021 ingediend (uitgaven, inkomsten, saldo). 

Het financieel memorandum voor 2021 werd door alle leden goedgekeurd en er werd volledige 
kwijting verleend. 

 

 4.           PRESENTATIE EN STEMMING OVER DE BEGROTING 2023 

De financiële begroting voor 2023 werd voorgesteld door Fabrice Casul en in stemming gebracht 
door de leden. 



  

  

 Er zijn 70 geldige stemmen uitgebracht. 

Na verificatie zijn de eindresultaten als volgt : 

Ja: 70 Neen: 0 Onthoudingen: 1 

Tot besluit is de begroting voor 2023 met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 

  

5.           REALISATIES 2021 - juni 2022  

 

Business Club   

Ontmoetingen tussen leden over diverse thema's onder leiding van verschillende sprekers. 

Samenwerking met Promidata -  

Aanpassing van een Sourcing platform voor Bapp leden en niet-leden  

Update over de studie van Deloitte  

Dankzij een overeenkomst met Deloitte Consulting kunnen de leden elk jaar beschikken over 
bijgewerkte informatie op de site over de aftrekbaarheid van zakelijke giften.  

 

Contact en ondersteuning Bapp 

De Bapp heeft een specifieke steun voor leden opgezet voor diverse vragen in verband met ons 
beroep. 

  

Geraamde Begroting 2023 / Budget Prévisionnel 2023
BAPP Budget 2023 Expenses Incomes

Networking Day 49100
Business Club 15000
IT - Web - Hosting 7000
Communication 3500
Accounting + legal expenses + Insurance 12850
Zaventem Office 5400
Car 6915
Staff : Michel 45783
Staff : assistant 20000
AG 7000
Board Expenses 5250
Bank + Post + varia 750
Memberschip 98000
Networking Gift Show 73500
Bonus GLS 8000

Result + 952

TOTAL 179500 179500



 

 

Nieuwe leden van de Vereniging  

Tot op heden heeft Bapp 173 volwaardige leden, een stijging van 27% ten opzichte van het 
voorgaande jaar. 

Networking Gift Show 2021  

De Networking Gifts Show in Schelle was een groot succes. 80 exposanten - 250 bezoekers - 10 
landen vertegenwoordigd - 4500 euro Voucher Book. 

Aanpassing van de mededeling  

Er is speciale aandacht besteed aan de communicatie via Linkedin en Facebook als eerste stap naar 
een duidelijker en doeltreffender communicatie naar de BAPP-leden.  

  

6.   DOELSTELLINGEN VOOR 2022 - 2023  

Aanwerving van een assistent 

Teneinde onze sector te professionaliseren en de toekomst in alle sereniteit voor te bereiden, is de 
aanwerving van een assistent een van de prioriteiten van BAPP.  

Communicatie met eindgebruikers  

Na verschillende observaties blijkt dat BAPP haar belangrijkste doelstelling, namelijk de erkenning 
van onze vereniging door de eindklanten, nog niet heeft bereikt.  Gezien dit gebrek aan zichtbaarheid 
is een gerichte communicatie naar de eindgebruikers gepland. 

Vereenvoudiging van de toegang tot technische en juridische informatie 

Gezien de evolutie van onze markt, moeten BAPP en zijn leden blijk geven van een veelzijdige kennis 
(juridisch, normen, enz.). BAPP zal een instrument aanreiken dat haar leden in staat zal stellen deze 
voornaamste zorg weg te nemen. 

Kantoor en auto  

Het is de bedoeling een kantoor te huren in Zaventem en een auto aan te kopen (model nog niet 
bepaald) om de uitwisselingen tussen de leden en het BAPP-secretariaat te vergemakkelijken. Dit is 
een verdere stap naar de professionalisering van de BAPP. 

Digitalisering van BAPP  

Het is noodzakelijk om de informatie voor de leden en de opvolging binnen BAPP te verbeteren. Dit 
impliceert een revisie van ons IT-systeem en een digitalisering van onze communicatie... 

7 NETWORKING GIFTS SHOW 2022 - DOLCE VITA  

De show zal plaatsvinden in San Marco op 25 AUGUST 2022 - VOLLEDIGE SHOW volledig 
georganiseerd en gefinancierd door BAPP - 65 Exposanten - 9 Landen vertegenwoordigd  



  

 

8 NIEUWE DIRECTEUREN - BAPP  

De Algemene Vergadering heeft 3 nieuwe bestuurders benoemd om het reeds bestaande team te 
versterken. 

Er zijn 70 geldige stemmen geregistreerd. 

1 onthouding  

Ulrik Heidbuchel Premium Partners         

Johan De Mulder¨ C-Bright 

Michel Deboudt BAPP  

  

9 VRAGEN EN ANTWOORDEN 

  

Dankwoord en Sluiting van de Algemene Vergadering 
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