
BEDESS 

Aandachtspunten uit de bestuursvergadering van 26-10-2017. 

 

Aanwezig : Annemie Baeyaert, Jeroen Vrints, Thierry van Eekelen, Patrick Backx, Walter 

Browne, Piet Vanhaverbeke en Paul Schepens. 

1. Voorzitter. 

Jeroen wil zich engageren om met nog enkele collega’s bedrijfsvoerders achter een 

degelijk kandidaat aan te gaan. Tijdslimiet : vóór de Nieuwjaarsreceptie. 

2. Evaluatie opendeur. 

Langs deze weg wil het bestuur Mega Windy nogmaals bedanken voor de geldelijke 

steun.  

De sfeer in de tent was aangenaam. Opkomst : 152 personen. 

Door BEDESS diende, buiten de jaarlijkse bijdrage, nog 1.042 EUR worden opgelegd.  

3. Najaar infovergadering. 

De firma O wil ons komen onderhouden over hun manier van beheren van de 

energiemarkt, specifiek elektriciteit. Zij beheren deze door clustervorming en door 

inspelen op de prijsfluctuaties (Belpex). Zij beweren dat u, als bedrijf, steeds de beste 

energieprijs bekomt. Website : www.Odot.be. 

Patrick Backx en Paul zullen dit nog even bekijken. Toch zal Jeroen de 

vertegenwoordiger reeds meedelen dat hij welkom zal zijn op 21 november voor zijn 

uitleg aan onze geïnteresseerden. Het is aan te bevelen zo men zijn 

elektriciteitsrekening mee zou brengen naar deze info. 

4. Schrijven Proclarius. 

Dezen vragen de mogelijkheid om nog even de wijzigingen in het erfrecht te komen 

toelichten in 2018. Paul heeft hen geantwoord dat dit ten vroegste mogelijk zal zijn in 

de tweede helft van volgend jaar en vraagt hen rond september daar nog even op 

terug te komen. 

5. GECORO. 

Op 26 oktober bekwam BEDESS de uitnodiging om de vereniging op de GECORO 

vergadering te vertegenwoordigen op 15 november in het gemeentehuis. Dit om de 

visie op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan te evalueren en eventueel bij te 

sturen. BEDESS stuurt een delegatie. 

6. Nieuwjaarsreceptie. 

We opteren voor de datum : 25 januari 2018. 

7. Nog een interessant info-punt : GDPR’ (General Data Protection Regulation),  gezien alle 

bedrijven, dus ook KMO’s,  de plicht hebben deze reglementering in te voeren . 

Deze wordt van kracht in mei 2018. 

We kijken nog even uit hoe we dit thema brengen. 

http://www.odot.be/

