Notulen Algemene Ledenvergadering van 11 april 2019 te Den Haag

1. Opening en welkom door de Voorzitter
De Voorzitter heet de leden hartelijk welkom.
2. Stukken en mededelingen:
Commissies:
-

-

De BMM Voorzitter deelt mee dat het ledenbestand aanzienlijk is gewijzigd in een aantal
commissies zoals de wetgevings-, de programma- en de redactiecommissie.
In de BOC werd het voorzitterschap door Eric Bakker doorgegeven aan Franc Enghardt.
Anti-fraude commissie: De voorzitter Thera Adam roept de leden op om brieven van boefjes
door te zenden naar het BMM secretariaat of naar haar zelf. De brieven zullen worden
doorgezonden naar het EUIPO.
De BMM-Voorzitter herinnert eraan dat momenteel een zaak tegen een boefje hangende is
voor de correctionele rechtbank in Brussel. De BMM-voorzitter roept de leden op om na te
gaan of hun cliënten geen gedupeerden zijn zodat ze kunnen tussenkomen.
Keurmerkcommissie: Michiel Haegens herinnert de keurmerkgemachtigden aan de
noodzaak hun punten tijdig in te geven via de BMM-website.

Najaarsvergadering: Meegedeeld wordt dat deze in 2019 zal doorgaan in de vorm van een
lustrumviering op 28 en 29 november te Gent.
Young BMM: De leden worden geïnformeerd dat Young BMM haar volgende bijeenkomst zal
houden op de 4e donderdag van augustus.

3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering te 30 november 2018 in Urspelt,
Luxemburg
De notulen worden goedgekeurd door de leden.
4. Jaarverslag bestuur - goedkeuring
(a) Verslag van activiteiten van 2018 door de voorzitter:
De BMM- Voorzitter geeft een kort overzicht van de activiteiten.
(b) Financieel verslag 2018; contributie 2020, goedkeuring begroting 2019
1) Contributie 2020
De BMM-voorzitter brengt in herinnering dat beslist werd een volledig Franstalige opleiding
te organiseren in 2024. Hier hangt echter een prijskaartje aan vast. Om dit op te vangen
stelt het bestuur voor het lidgeld van de leden vanaf 2020 te verhogen met 20 EUR.
De leden stemmen met handgeklap in met de verhoging.

2) Financieel verslag 2018:
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De penningmeester Helma Van de Langenberg laat weten dat het financieel
verslag kan worden geconsulteerd op de BMM-website.
Ze geeft hierbij de volgende toelichting:
In 2018 werd ingeteerd op het eigen vermogen o.a. door de sponsoring van de BBMM.
Gezien de grote reserves waarover de BMM beschikt vormt dit niet echt een probleem.
Voor de toekomst wil de BMM uiteraard wel een blijvend negatief saldo vermijden.
De najaarsvergadering is uitgekomen op een negatief saldo omdat de organisatie in
Luxemburg wat extra kosten met zich mee heeft gebracht en bovendien maar een
maximum aantal personen kon worden ingeschreven waardoor de inkomsten ook
beperkt bleven.

3) Begroting 2019:
Ook dit verslag kan worden geconsulteerd op de BMM-website.
De penningmeester wijst erop dat rekening werd gehouden met een extra uitgave van
7.500 EUR voor de organisatie van het lustrum. De penningmeester wijst ook op een
bedrag van 10.000 dat bestemd is voor de BBMM.
Het jaarverslag van het bestuur, evenals het financieel verslag van 2018 en de begroting van 2019
worden goedgekeurd met handgeklap.
5. Jaarverslag en samenstelling statutaire en niet-statutaire commissies – goedkeuring en
décharge
Het jaarverslag van de commissies wordt door de leden met handgeklap goedgekeurd.
6. Jaarverslag beroepsopleiding (Stichting BBMM) – goedkeuring
Het jaarverslag van de BBMM wordt door de leden met handgeklap goedgekeurd.
7. Décharge en verkiezing bestuursleden
Paul Maeyaert wiens mandaat afloopt, geeft een afscheidsspeech waarin hij herinnert aan de twee
doelstellingen die hij had vooropgesteld bij het begin van zijn bestuur, nl. de creatie van een Young
BMM commissie ten voordele van de jonge leden en de realisatie van een beter integratie van
Franstaligen.
De Young BMM staat intussen duidelijk op de BMM-kaart en heeft haar eerste activiteiten achter de
rug.
Inzake de betere integratie van Franstaligen zijn de eerste stappen gezet. Zo wordt gewerkt aan
een Franstalige groep die voortaan het Brussels event zal organiseren en zal in 2024 worden
voorzien in een volledig Franstalige opleiding.
Vervolgens dankt de Voorzitter de andere bestuursleden, de commissies, in het bijzonder de
programmacommissie, het secretariaat en de coördinator.
Tot slot introduceert hij de nieuwe voorzitter, Johan Dedeckel.
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De nieuwe voorzitter dankt de vorige voorzitters voor alle stappen die zij reeds
hebben gezet. Hij vraag de Young BMM-leden om recht te staan.
Vervolgens roept hij Arnoud Martens naar voren die als 700-ste BMM lid wordt gehuldigd.
De nieuwe voorzitter roept de leden op om de commissies te vervoegen.
Hij geeft te kennen dat hij de nadruk wil leggen op een kwalitatief lidmaatschap. In dat kader wil
hij onder meer het meter-en peterschap van nieuwe leden meer in de verf wil zetten. Ook
benadrukt de voorzitter het belang van het keurmerk.
De Voorzitter stelt aan de hand van een mooie slideshow in het kader van het dag-thema “auto’s”
zich zelf en de andere bestuursleden voor.
Hij laat weten dat Josine van den Berg en Michiel Haegens hun mandaat neerleggen en hij stelt
Gregor Vos en Ellen Gevers voor als nieuwe bestuursleden.
Theo-Willem van Leeuwen wordt de nieuwe vice-voorzitter. Hij houdt voorlopig ook zijn functie als
secretaris aan.
Helma Van de Langenberg behoudt haar functie als penningmeester.
De leden stemmen met handgeklap in met de wijzigingen inzake bestuurssamenstelling.
8. Student award
Bij gebrek aan voldoende kwalitatieve inzendingen wordt in 2019 geen student award uitgereikt.
9. WVTTK
Er komen geen extra punten aan bod.

