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VOM-leden virtueel verbonden 
tijdens de jaarlijkse  
ledenvergadering

55-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 

-

sproken over de nieuwe initiatieven 

ten voordele van de leden. “Connectie 

& impact” , sterke woorden en met-

een ook de rode draad doorheen de 

huidige VOM werking.

VERENIGEN

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 via onze communicatiekanalen 

zoals VOMinfo. VOM vertegenwoordigt 

een 280-tal bedrijven. Echter uit een live 

poll bleek dat het merendeel van de leden 

elkaar niet kent of niet weet waar ze pro-

fessioneel mee bezig zijn. Bij het afsluiten 

werd onder begeleiding van de initiatiefne-

mers van YOUNG VOM en medewerkers 

de groep opgesplitst in 9 breakout rooms. 

Onmiddellijk het ideale moment om ken-

nis te maken en feedback te geven over de 

activiteiten van VOM. 

Met veel enthousiasme heeft Thomas Jeu-

rissen de drijfveren van de oprichting van 

YOUNG VOM uitgelegd. Het is een actief 

lerend netwerk voor jonge professionals in 

de oppervlaktebehandelende industrie.

VERBINDEN

Leden actief laten samen werken om het 

collectief belang van ons vakgebied te 

verdedigen, is één van onze topprioritei-

ten. Maar liefst 17 VOM-leden (Almaplast, 

Axalta, Betafence, Chemetall, D-Coat, FMB, 

Galvacoat-steelcoat, Infrabel, Hatwee, MFI, 

PPG, Ral, Scicon Worldwide, Van Gils Coa-

ting Groep, Van Poppel Consultancy, Van 

Os-Duracoat en ZINQ) schrijven mee 

aan de inhoud van de nieuwe praktijk-

richtlijn verf en poeder op zink. VOM op 

haar beurt overlegt met vakverenigingen 

Zinkinfo, Vereniging ION en Onderhoud-

NL om er een breed dragende Benelux-

publicatie van te maken. 

Volgende Waalse bedrijven, verenigd bin-

nen PROMOSURF zetten zich in om VOM 

een groeiend draagvlak te geven in het in-

dustriële weefsel van Wallonië en Brussel: 

Ange4ST, Esix, Chimiderouil, FN Herstal, 

Sonaca, Chemetall, Forem Pigments, CRM 

Group en Materia Nova.

The place to be in 2021 is zonder twij-

fel het Benelux Kennis- en netwerkevent 

15 en 16 september 2021 in Den Bosch. 

VOM, Mikrocentrum en Vereniging ION 

bundelen hun expertise om een corona-

proof event aan te bieden. De bedrijven 

hebben immers nood aan professionele 

contacten. Het event verwelkomt expo-

santen die ofwel fysiek ofwel virtueel wil-

len aanwezig zijn en ontvangt bezoekers 

die inspiratie zoeken op de beursvloer of 

tijdens één van de vele lezingen.

Frank Vliegen CEO van Trixxo heeft toe-

lichting gegeven over hun prille samen-

werking met VOM. Heel wat coating- 

bedrijven hebben te kampen met het 

slecht invullen van openstaande vacatures 

of de juiste mensen aan boord te halen. 

Trixxo als uitzendbureau wil zich actief 

inzetten om V&A op de arbeidsmarkt 

bij coatingbedrijven beter op elkaar af te 

stemmen. Op deze manier hoopt VOM 

knelpuntberoepen, zowel op operator-

niveau als op ingenieursniveau zo snel  

mogelijk te mogen invullen.

AAN DAT ZE HET AFGELOPEN JAAR VOM VOLDOEN-
DE GEZIEN EN GEHOORD HADDEN. DIT IS EEN ZEER 
MOOIE SCORE EN BEWIJST DAT WE OP DE GOEDE WEG 
ZIJN.

Verslaggeving 
Veerle Finckeni
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INFORMEREN

De aanwezigen bevestigen via een live poll 

dat “trends bewaken” en “kennis doorge-

ven” speerpunten zijn die VOM continu 

moet faciliteren. 

Veiligheid belangt ons allen aan. Jammer 

genoeg heeft VOM niet voldoende man-

power en expertise in huis om onze be-

drijven voluit te ondersteunen om te 

voldoen aan de complexe materie van de 

Welzijnswet en de Codex over het welzijn 

op het werk. Om dit gemis in te vullen, 

heeft VOM een samenwerking afgesloten 

met Preventa. What’s in for our members? 

Leden kunnen aan gereduceerd tarief een 

veiligheidsscan laten uitvoeren. Deze geeft 

een accuraat beeld op de huidige toestand 

en geeft een overzicht van verbeterpunten 

en prioriteiten. Bovendien wordt er 6 keer 

per jaar een Q&A georganiseerd waar 

leden hun vraag kunnen stellen aan een 

team van veiligheidsexperten.

COMMUNICEREN

Sociale mediakanalen worden actief inge-

zet om VOM en haar leden permanent in 

de kijker te zetten. Hier zien we dat be-

drijven nog veel voordelen en business 

opleidingen hiervoor organiseert.

WENDBAARHEID

Wendbaarheid is het sleutelwoord om als 

vakvereniging doorheen deze crisis te ko-

permanent aftoetsen aan de geldende 

maatregelen om de verspreiding van co-

vid-19 in te dammen is onze dagdagelijkse 

uitdaging. Inspelen op de huidige noden 

en wensen van onze leden, vraagt nieuwe 

inzichten in de organisatiestructuur. Mo-

menteel is deze opdracht toevertrouwd 

aan SCV.

LEDEN IN DE BLOEMETJES 
GEZET

Dit jaar viert de vereniging haar 50ste ver-

jaardag. We hopen in het najaar een groot 

ledentreffen te mogen organiseren om 

deze heugelijke gebeurtenis samen te vie-

ren. Wij danken alle leden voor hun ver-

trouwen in ons netwerk en daarom werd 

aan onze jubileum leden een mooi boeket 

bloemen bezorgd.

FINANCIEEL VERSLAG 
2020-2021

De balans en het resultaat van het boek-

jaar 2020 van VOM vzw zijn becommenta-

rieerd door Peter Heymans, penningmees-

ter. Het verslag van de rekeningtoezichters 

werd via mail bezorgd aan alle deelne-

mers. Het balanstotaal 2020 bedraagt € 

200.218,90. Het boekjaar 2020 eindigt 

met een negatief saldo van € -3.250,26 €. 

De balans en resultatenrekening van 2020 

zijn door de algemene vergadering goed-

gekeurd. 

Het negatieve saldo wordt – na goedkeu-

ring door de Algemene Vergadering – af-

genomen van de reserves. Er wordt een 

aanzuivering uitgevoerd van het sociaal 

passief betreffende de provisie aanvullend 

vakantiegeld van 954,33 €. 

De algemene vergadering verleent una-

niem décharge aan de Raad van Bestuur 

voor het gevoerde beleid in het werkings-

jaar 2020.

Het budget 2021 is uitvoerig overlopen en 

becommentarieerd. Er werden geen ver-

dere opmerkingen gegeven. Het budget 

2021 is goedgekeurd door de algemene 

vergadering. Om het sociaal passief van de 

vereniging veilig te stellen is voorgesteld 

om de lidgelden 2022, naast de jaarlijkse 

indexaanpassing, te verhogen met 10%. 

Deze verhoging is met overduidelijke 

meerderheid goedgekeurd.

RAAD VAN BESTUUR 2021

Onder leiding van voorzitter Ives De Sae-

ger zal de huidige bestuursploeg 2021 de 

vereniging VOM verder uitbouwen tot het 

platform en trefpunt van oppervlaktebe-

handeling. Van links naar rechts zien we op 

onderstaande foto:

Ives De Saeger (P41)

Johan Sevenants (Infrabel) 

Ludo Appels (Maes Coating Service)

Peter Heymans (Haug)

Kris Deferme (ZINQ)

Mireille Poelman (Materia Nova)

Patrick Cosemans (Sirris)

Frank Verhoye (CNH) 

Thomas Jeurissen (MVT) 

Alex Laureyns (Ral) 

Stefan Verreycken (I-revitalise) 

Hans Hooyberg (Hatwee)

EN DUURZAAM ONDERNEMEN KRIJGEN DE HOOGSTE 
SCORE BIJ ONZE LEDEN.


