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Nu het mandaat van Fabrice Casul ten einde loopt, heeft de Raad van Bestuur van BAPP twee nieuwe 

covoorzitters benoemd: Bert Anthonissen en Olivier Claeys. In een snel veranderende markt zal het 

delen van het voorzitterschap tussen een distributeur en een leverancier, de BAPP in staat stellen 

beter in te spelen op de behoeften van zowel haar distributeurs- als leveranciersleden. Bert en 

Olivier zullen nauw samenwerken met alle steun van Michel en zijn toekomstige assistent(e).  Dit co-

voorzitterschap zal een nieuwe impuls geven aan de projecten van BAPP.  

Gefeliciteerd Bert en Olivier! 

 

    

 NIEUW BAPP VOORZITTERSCHAP 

                                                



 

 

  

 

 

65 leveranciers, allen BAPP-leden, zullen u verwelkomen en hun nieuwste producten presenteren op 

de NETWORKING GIFT SHOW op donderdag 25 augustus 2022 in het San Marco. Het evenement van 

de herfst dat u zeker niet mag missen! Nog niet geregistreerd?  

Klik op www.bapp.be code BAPP22NGS  

            

       

 

Na de laatste Algemene Vergadering en de stemming van de leden, telt de Raad van Bestuur van 

BAPP 3 nieuwe bestuurders: 

 

     NETWORKING GIFTS SHOW - 25 AUGUSTUS 2022   Markeer uw agenda ! 

 

NIEUWE BAPP BEHEERDERS 

 

http://www.bapp.be/


 

 

 

 

                                    

BAPP heeft op donderdag 9 juni haar jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden op het 

legendarische circuit van Spa Francorchamps. 

Ongeveer 70 leden kwamen van 's middags tot 's avonds bijeen en konden deelnemen aan 

verschillende activiteiten op en rond het circuit, zoals elektrische scooters, een bezoek aan de 

paddocks en een circuitinitiatie vóór de officiële bijeenkomst. Tijdens de Algemene Vergadering 

konden de leden de laatste verwezenlijkingen en doelstellingen voor het komende jaar bespreken en 

ideeën uitwisselen. Deze prachtige dag werd afgesloten met een gezellig aperitief op het terras met 

uitzicht op het circuit en een heerlijk buffet. Alle deelnemers waren verheugd elkaar, na 2 jaar 

virtuele vergadering, weer te zien en genoten van het geslaagde evenement. 

 

                      

 

 

                        

              ALGEMENE VERGADERING FRANCORCHAMPS 09 JUNI 2022 

           


