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1. Evaluatie opendeur ACD en Almex metaal. 

Het stijgende aantal deelnemers (164 personen uit 61 bedrijven), gekoppeld aan het feit dat 

beide bedrijven heel wat konden laten zien, had tot resultaat dat de start van de BBQ veel 

later viel dan gepland. 

Daarom wordt eraan gedacht om de opendeur met één groot of meerdere kleiner bedrijven 

te laten doorgaan met optrekken van de BEDESS-bijdrage. 

Dirk Vandeweyer zal polsen naar een kandidaat voor volgend jaar. 

2. Bedess Happy Hours 

Er wordt gesuggereerd om nu en dan de leden (met eventueel kaderleden) uit te nodigen op 

een “Bedess Happy Hours”. Dit om even bij te babbelen, eventuele actuele problemen te 

bespreken of suggesties voor de werking van onze vereniging naar voor te brengen. 

Het mag zeker niet gezien worden als een bedrijfsdrink. 

Deze zou starten om 17.30u tot 21.00u. 

Vier bedrijven (Van Den Bergh Houthandel, ACD, Carrosserie Vrints en Verwater) willen zich 

engageren voor dit proefproject. 

De uitnodiging voor deze Happy Hours zou slechts een week op voorhand worden 

meegedeeld en uiteraard wordt, om praktische redenen, een aanmelding verwacht.  

3. Telefonie 

Door iemand van onze leden werd gevraagd of het niet mogelijk zou zijn om voor de 

telefonie ook een gezamenlijke aankoop te organiseren. 

Gezien de diverse mogelijkheden en aangeboden aankooppaketten is dit naar het aanvoelen 

van de vergadering een zware klus, die eerder weggelegd is voor specialisten in deze 

materie. 

Zelfs binnen het kader van één en dezelfde provider zijn diverse mogelijkheden en 

besparingen mogelijk. Zo werd door een lid van de vergadering bevestigd dat in zijn bedrijf 

een optimalisatie werd doorgevoerd door het bureau MOBITEL : 

MOBITEL B.V.B.A. 

Antwerpsestraat 145, 2640 Mortsel 

Tel.: +32 3 443.90.08  -  Fax.: +32 3 443.90.00 

Gsm: +32 (0) 479.90.19.91 

Hierbij dient evenwel vermeld dat deze uitsluitend werken voor Belgacom/Proximus. 



Toch beschouwt de vergadering dit thema niet als afgehandeld en zal verder zoeken naar 

eventuele makelaars in deze branche. 

4. Najaar info. 

Twee voorstellen liggen ter overweging : 

- Contacten met advocaten. Wat kunnen zij voor ons bedrijf betekenen ? Wat kan hun 

inbreng zijn ? Hoe of wanneer hen te contacteren ? 

-Mogelijkheden van subsidiëring. 

Dirk Vandeweyer had onlangs een presentatie bijgewoond van de firma Deloitte i.v.m. 

groeifinanciering en de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie. Hij zal kopie daarvan 

doorsturen naar de bestuursleden ter beoordeling. 

 

 

 

  


