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VOM

VOM-leden virtueel verbonden  
tijdens de jaarlijkse ledenvergadering

Donderdag 24 maart hebben een 

50-tal VOM leden actief deel geno-

men aan de online ledenvergadering. 

Als vzw is VOM verplicht om jaarlijks 

te laten goedkeuren 6 maanden na 

het afsluiten van het boekjaar. Naast 

over de activiteiten 2021 en 2022 en 

over de nieuwe initiatieven ten voor-

dele van de leden. 

ONE BIG VOM FAMILY

In deze tijden is het super belangrijk om als 

bedrijf snel gezien en gevonden te worden. 

Vandaar dat heel wat energie gestoken 

wordt om leden meer “in the spotlight” te 

zetten en met elkaar te verbinden. Door 

nieuwe initiatieven zoals YOUNG VOM en 

de bevoorrechte partners alsook het ac-

tief benaderen van Waalse bedrijven, stel-

len we vast dat meer en meer VOM-leden 

een steentje bijdragen aan de vereniging, 

hetzij om kennis te delen, hetzij om inte-

ressante events mee vorm te geven.

FACT & FIGURES 2021

Om hoofd te bieden aan de snelle ver-

anderde omgeving is een business plan 

opgesteld waarin alle VOM-activiteiten zijn 

ingedeeld in productgroepen. Hier geven 

we enkele cijfers van deze productgroe-

pen:

1. Leden: VOM vertegenwoordigt per 

2. Opleidingen: een kleine 100-tal deelne-

mers hebben onze cursussen gevolgd. 

Ook zijn 2 nieuwe opleidingen uitge-

werkt i.s.m. onze leden: praktijkoplei-

en Buijsse Painting)

-

le bijdrage geleverd voor ons vakblad. 

Door koppeling met onze sociale me-

dia groeit er een toenemende belang-

stelling.

4. The place to be in 2021 was het 

VOM, Mikrocentrum en Vereniging 

coronaproof event aan te bieden. Het 

-

men en 2100 bezoekers ontvangen die 

inspiratie zochten op de beursvloer of 

tijdens één van de 140 lezingen.

meest getroffen activiteit binnen VOM 

omwille van de Covid-pandemie.

-

ting, BMI Icopal en Techno Coating) 

lakbedrijven in België. En dit aantal blijft 

groeien.

projecten in opvolging door VOM en 

haar bestuurders. Bij sommige pro-

jecten ontvangt VOM subsidies voor 

de geleverde prestaties. In andere 

projecten worden VOM-leden aange-

moedigd om een zitje te nemen in de 

begeleidingscommissie om zo geïnfor-

meerd te blijven.

-

nen de Europese bestaande federaties 

een vinger aan de pols te houden want 

nieuwe regelgeving leidt tot nieuwe 

standaarden en stimuleert innovatie.

LEDEN VERBINDEN

Leden actief laten samen werken om het 

collectief belang van ons vakgebied te 

verdedigen, is één van onze topprioritei-

Galvacoat-steelcoat, Infrabel, Hatwee, MFI, 

-

ting Groep, Van Poppel Consultancy, Van 

aan de inhoud van de nieuwe praktijkricht-

lijn Poeder & Natlak op verzinkte onder-

gronden, verschenen in september 2021. 

Verslaggeving 
Veerle Finckeni

Professionals van VOM, YOUNG VOM en Promosurf die zich inzetten voor de vereniging
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Het initiatief YOUNG VOM groeit en 

heeft technische maar ook social events 

op de agenda 2022 staan. Dit netwerk 

heeft als doel het verbinden van jonge on-

dernemers, op professioneel en persoon-

lijk vlak. 

Volgende Waalse bedrijven, verenigd bin-

nen PROMOSURF zetten zich in om 

VOM een groeiend draagvlak te geven in 

het industriële weefsel van Wallonië en 

-

Materia Nova.

MEER LEDENVOORDEEL 
DOOR SAMEN TE WER-
KEN MET BEVOORRECH-
TE PARTNERS

LICENTIEPRO toege-

voegd aan het lijstje van bevoorrechte 

partners van VOM vzw. Olaf Van Cronen-

burg, country manager België geeft toelich-

ting bij Licentiepro. Duidelijkheid omtrent 

software-licenties en IT-infrastructuur kan 

geld en tijd besparen. Licentiepro enga-

geert zich om gebruikers van Microsoft 

licenties, zoals de leden van VOM, correct 

te informeren en gratis te adviseren. Denk 

hierbij aan informatie over: overtollige li-

centies, het inzetten van tweedehands li-

-

begeleiding voor Microsoft contracten, 

licenties, continuïteit van bedrijfsvoering 

en nog veel meer.

Kristof Tilkin, vennoot bij TRIXXO JOBS 

geeft toelichting bij de website www.ilove-

coating.be die binnen enkele maanden 

gelanceerd zal worden. Op deze manier 

-

puntberoepen, zowel op operatorniveau 

als op ingenieursniveau snel te mogen in-

vullen. 

Daarnaast werd ook nog toelichting gege-

ven bij Tech2B

toegang tot hebben. Tech2B is één van de 

digitale platformen die vraag en aanbod 

van industriële diensten en technische on-

derdelen verbinden, om de samenwerking 

in de maakindustrie te optimaliseren. Het 

platform geeft eenvoudig toegang tot een 

Door onze VOM-leden aan dit platform 

toe te voegen, wordt dit netwerk uitge-

breid met een sterke vertegenwoordiging 

van de oppervlaktebehandelende bedrij-

ven in België.

Veiligheid belangt ons allen aan. Jammer 

genoeg heeft VOM niet voldoende man-

-

drijven te voluit ondersteunen om te 

op het werk. Om dit gemis in te vullen, 

heeft VOM een samenwerking afgesloten 

met Preventa. Leden kunnen aan geredu-

ceerd tarief een veiligheidsscan laten uit-

voeren. Deze geeft een accuraat beeld op 

de huidige toestand en geeft een overzicht 

van verbeterpunten en prioriteiten. 

LEDEN IN DE KIJKER  

-

jaardag. Op 14 juni organiseren we een 

leden happening om deze heugelijke ge-

beurtenis samen te vieren. 

Wij danken alle leden voor hun vertrou-

wen in ons netwerk en daarom werd aan 

onze jubileum leden een geschenkdoos 

met paaseitjes bezorgd.

Stichtende leden: 

LGTB en Metakor.

50 jaar lidmaatschap: 

Electrolyse Belge Elpewe

40 jaar lidmaatschap:

30 jaar lidmaatschap: 

-

clean, Waak

20 jaar lidmaatschap:

La Nitruration Moderne, Labomat Essor 

10 jaar lidmaatschap:

Consultancy, Limeparts Drooghmans, Loo-

tens Line, Materials Consult, Mavom Che-

Echter blijkt het merendeel van de leden 

elkaar niet te kennen of niet te weten 

waar ze professioneel mee bezig zijn. Bij 

het afsluiten van de vergadering werd de 

Onmiddellijk het ideale moment om ken-

nis te maken en feedback te geven over de 

activiteiten van VOM.

FINANCIEEL VERSLAG 
2021-2022

De balans en het resultaat van het boek-

jaar 2021 van VOM vzw zijn becom-

mentarieerd door penningmeester Peter 

Heymans. Het verslag van de rekening-

toezichters werd via mail bezorgd aan alle 

deelnemers. 

2. Het boekjaar 2021 eindigt met een 

2021 zijn door de algemene vergade-



vo
m

 i
n
fo

 0
2
/2

2

35

VOM

ring goedgekeurd. 

4. Het positieve saldo wordt – na goed-

-

ring toegevoegd aan de reserves. 

Bestuur voor het gevoerde beleid in 

het werkingsjaar 2021.

6. Het budget 2022 is uitvoerig overlo-

pen en becommentarieerd. Het bud-

get 2022 is goedgekeurd door de alge-

mene vergadering. 

verhoogd, enkel de aanpassing aan de 

-

gekeurd. 

RAAD VAN BESTUUR 2022

-

ger zal de huidige bestuursploeg 2022 de 

vereniging VOM verder uitbouwen tot het 

platform en trefpunt van oppervlaktebe-

handeling. Van links naar rechts zien we op 

bijgaande foto:

Peter Heymans (Haug)

Mireille Poelman (Materia Nova)

Frank Verhoye (CNH) 

Thomas Jeurissen (MVT) 

Hans Hooyberg (Hatwee)

ZINQ Vacatures
www.doe-je-zinq.com


