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Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering
Op 16 maart 2016 heeft een 100-tal
leden zich verzameld in het aangename kader van Brouwerij Palm te Steenhuffel om de 45ste Algemene Ledenvergadering van hun vereniging bij te
wonen.

interesse tonen voor oppervlaktebehandeling. Met dit in het achterhoofd
en rekening houdend met de beperkte
financiële en organisatorische ruimte
heeft de Raad van Bestuur beslist in te
zetten op de vakbeurs EUROFINISH
2017, op interregionale en internationale samenwerkingen en op het versterken van haar positie in de digitale
B2B-wereld via een nieuwe website.
De betrokkenheid van onze leden in dit
verhaal is belangrijk.

VOM vzw geeft betekenis
aan oppervlaktebehandeling
en kiest voor duurzaamheid
Voorzitter Michel Brewaeys verwelkomt de aanwezigen en dankt hen voor
hun talrijke opkomst. Hij verwelkomt
eveneens ereleden Erik De Jaegher,
Marc Quaegebeur, Georges Thielman
en Albert Van De Poel.

VOM kiest voor permanent
verbeteren
“VOM wil duidelijk meer zijn dan een
vereniging die nu en dan eens een studiedag aanbiedt en een maandblad
uitgeeft”, aldus Michel Brewaeys. VOM
wil een gesprekspartner zijn voor technische zaken maar ook de spreekbuis
voor oppervlaktebehandeling in zijn
totaliteit en dit ten aanzien van klanten,
opdrachtgevers, overheidsadministraties, collega-verenigingen, en allen die

VOM voert een vraaggericht en proactief beleid en wordt aangestuurd
door de wensen van de leden. Onze
bestuurders spelen een echte “handson” rol en promoten VOM actief bij hun
klanten en opdrachtgevers. Op deze
manier bereikt VOM eveneens grote
ondernemingen en OEM’ers. VOM
werkt niet alleen voor haar leden maar
besteedt steeds meer aandacht aan de
klanten van onze leden. De activiteiten
van VOM kunnen gegroepeerd worden
in 3 kerntaken: het promoten van technologie, het promoten van kwaliteit en
het stimuleren van (inter)nationale netwerking.
VOM voert het secretariaat van CETS
aisbl, de Europese koepelvereniging

v.l.n.r. Koen Taelman, Frank Verhoye en Johan Sevenants
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voor oppervlaktebehandeling. Dankzij het lobbywerk en het netwerk van
CETS staan we kort bij de REACHproblematiek, zijn er contacten met EU
en MEP’s (Members of the European
Parlement) en kunnen we nauwkeurig
onze leden informeren over de acties
en gevolgen van Europese regelgeving op het bedrijfsleven, denken we
hierbij aan dossier CrO3, de SEVESO
III-richtlijn, de herziening van enkele
BREF-studies (Europese BBT-referentiewerken), ed.
VOM vzw is lid van de vereniging EFC
(The European Federation of Corrosion), de grootste corrosievereniging binnen Europa met meer dan
26 landen en meer dan 25.000 corrosiespecialisten. VOM laat zich in de
BoA (Board of Administrators) vertegenwoordigen door Marjorie Olivier,
Umons. VOM-leden kunnen genieten
van extra kortingen op het jaarlijkse
EUROCORR-congres (11-15/09/2016,
Montpellier) en het aankopen van technische “Green Books” en NACE-publicaties die diverse corrosiefenomenen
haarfijn uitleggen.
Als nationaal licentiehouder van het
kwaliteitslabel
QUALISTEELCOAT
wordt hard gewerkt aan de inhoud van
de technische specificaties, wellicht
zal op korte termijn versie 3.1. officieel gepubliceerd worden. Inmiddels
hebben 7 lakbedrijven het QSC-label
in België behaald. Ook zijn er meer
en meer gekeurde poedercoatsystemen beschikbaar op de markt. Het
label wint enorm aan belang en wordt
steeds vaker opgenomen in lastenboeken van grote opdrachten.
VOM neemt actief deel aan Europese
onderzoeksprogramma’s, zoals CORNET (Collective Research Net). Een
voorbeeld: via het INFIBLANK-project
( =Life time increase of tools for fine
blanking operations by optimized coatings and steel substrates) smeedt
VOM banden met onderzoeksinstituten zoals SIRRIS Gent (staalsubstraat
+warmtebehandeling), Fraunhofer IST
Braunschweig (coatings) en Fraunho-
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klanten, opdrachtgevers, ed de bezoekersgroep bij uitstek. Streefdoel is
om meer exposanten en vooral meer
applicatiebedrijven op de beursvloer
te hebben. Vandaar het aanbieden van
een formule waarbij een klein bedrijf
met minimale eigen inspanningen kan
genieten van een full service pakket
(COME & GO) en zich 2 beursdagen
kan toeleggen op het aantrekken van
klanten. EUROFINISH 2017 zal exposanten ontzorgen en bevrijden van alle
sleur en perikelen die deelname aan
traditionele beurzen met zich meebrengen!
Niko Bonnyns, Manager ALURAL GROUP neemt met veel plezier het certificaat van 30
jaar lidmaatschap in ontvangst.

fer IWU Chemnitz (fineblanking testen).
Dit project is afgerond op 31/1/2016.
Samen met industriële partners wordt
onderzocht om hieraan een vervolg te
breien.
VOM vertegenwoordigt de sector bij
milieuadministraties. Er is een voorstel
tot wijziging sectorale lozingsvoorwaarden in titel II van het Vlarem sector 55 van bijlage 5.3.2. goedgekeurd.
Door inbreng van VOM en AGORIA zijn
haalbare, lees minder strenge, lozingsnormen voor aluminium en zink voorgesteld. Ook heeft VOM haar leden
begeleid bij de inspectiecampagne
“chemische en kankerverwekkende
agentia” van FOD-WASO waarbij een
handleiding ivm risico-analyse werd
opgemaakt.
Kennistransfer over nieuwe technieken blijft de belangrijkste opdracht
van de VOM. Vandaar het succes
van onze cursussen die ook meer en
meer erkenning krijgen bij onze collega-federaties. Ook zal de website
www.vom.be een belangrijke rol spelen in de digitale wereld. VOM kan er
niet langer om heen dat sociale media
een belangrijk deel zal uitmaken in haar
bedrijfsstrategie. Professionele communities zullen de band tussen onze
leden bij diverse technologievraagstukken versterken. Ook VOM INFO
zal volledig vertaald worden naar een
digitale bibliotheek. Elke auteur van
artikels wordt dus extra beloond door
blijvend op het internet aanwezig te
zijn. Meer en meer zullen leden aangespoord worden om de website als

tool te gebruiken. Business genereren
via de website is dan ook een logisch
gevolg.
VOM wil zich engageren om een competentiepool
“oppervlaktebehandeling” op te richten voor uitzendkrachten. Op deze manier kan een VOM-lid
beschikken over geschoold interimpersoneel om tijdelijke productiepieken op te vangen. We hebben al een
uitzendbureau die dit traject wil ondersteunen. Enkel zoeken we naar de
geschikte regio om dit pilootproject
op te starten. Vandaar dat wij dringend
input van onze leden nodig hebben.
De werkgroep “Alternatives” binnen PROMOSURF heeft een website
opgebouwd omtrent “les alternatives
à la chromatation”. Deze is vrij toegankelijk. http://alternative-cr6.promosurf.
be/sites/Intranet/e3197642-be2244e3-b1f3-787087eb7015
Bestuurder Hans hooyberg heeft op
zijn eigen enthousiaste en begeesterende stijl verslag uitgebracht van
EUROFINISH 2015. Aan de hand van
een uitvoerige exposantenbevraging,
de analyse van de bezoekersgegevens
en een tevredenheidsonderzoek is
deze beurs zowel inhoudelijk, organisatorisch en financieel grondig geëvalueerd. De sterke punten worden mee
genomen naar de volgende editie en
de zwakke punten worden weggewerkt door nieuwe acties en accenten
tijdens de 2017-editie. Nieuw is dat
EUROFINISH2017 een beurs is voor
ALLE leden. Op deze manier worden

Financieel verslag
Het financieel verslag is voorgesteld
door penningmeester Carl Van Santbergen. De balans en het resultaat van
het boekjaar 2015 van VOM vzw zijn
becommentarieerd. Marc Quaegebeur geeft lezing van het verslag van
de rekeningtoezichters. Het balanstotaal 2015 bedraagt € 222.414,40. Het
boekjaar 2015 eindigt met een positief saldo van € 8.602,32. De balans
en resultatenrekening van 2015 zijn
door de algemene vergadering goedgekeurd. Het positief saldo wordt – na
goedkeuring door de Algemene Vergadering – toegewezen als volgt:
€ 7.614,49 aan de reserves van de
vereniging en € 987,83 aan het sociaal passief. De algemene vergadering
verleent unaniem décharge aan de
Raad van Bestuur voor het gevoerde
beleid in het werkingsjaar 2015. Het
budget 2016 is overlopen en becommentarieerd. Er werden geen verdere
opmerkingen gegeven. Wat betreft de
lidgelden stelt de Raad van Bestuur
voor, naast de jaarlijkse indexatie,
deze te verhogen met 50 € per lid en
dit vanaf 1/1/2017. Reden hiervan is
dat in de toekomst meer promotie
voor het vakgebied en voor alle leden
wordt gevoerd door o.a. een nieuwe
website. Ook hier werd geen bezwaar
gemaakt door de Algemene vergadering. De Algemene vergadering keurt
het budget 2016 en de lidgelden 2017
unaniem goed. Volgende rekeningtoezichters zijn voorgesteld en benoemd:
Jean-Pierre Celis (KULeuven – departement MTM)
Marc Quagebeur
Walter Vanhees
Kevin Storms (Te Winkel Groep)
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Verkiezing van de Raad van
Bestuur
Er zijn 6 vacante plaatsen en 8 kandidaten. Vandaar dat overgegaan is tot
schriftelijke stemming. Het kiesbureau
is samengesteld uit volgende personen: Michel Brewaeys (voorzitter), Erik
Dejaegher (secretaris) en stemopnemers Marc Quagebeur en Walter Vanhees.
Volgende personen zijn verkozen:
Peter Heymans (Haug Chemie Benelux), Jan Meneve (Vito), Johan Sevenants (Infrabel), Heidi van den Rul (Sirris), Gilles Vandewalle (Technochim) en
Frank Verhoye (CNH Industrial).
De raad van bestuur 2016 is samengesteld als volgt:
1. Appels Ludo
2. Bijnens Rudi
3. Brewaeys Michel
4. Heymans Peter
5. Hooyberg Hans
6. Laureyns Alex
7. Meneve Jan
8. Sevenants Johan

9.
10.
11.
12.

Van den Rul Heidi
Van Santbergen Carl
Vandewalle Gilles
Verhoye Frank

Slotwoord
VOM heeft al een hele weg afgelegd.
Meer dan 45 jaar wordt er getimmerd
aan de weg. Dit danken we vooral het
enthousiasme van de leden om te blijven geloven in hun vereniging. Het is
voor VOM een hele eer vast te stellen
dat een aantal bedrijven die aan de
wieg gestaan hebben van VOM nog
steeds getrouw op post zijn tijdens
onze activiteiten. Als afsluiter dankte
Michel alle aanwezigen, de bestuurders, het bureau PROMOSURF, redactieploeg VOM INFO, lesgevers en
sprekers tijdens de VOM-activiteiten,
de rekeningtoezichters en allen die op
hun manier een bijdrage leveren aan
de verdere uitbouw van de vereniging.
Bernard Vandewiele en Ludo Buelens
werden bedankt voor hun inzet en
ijver tijdens de gepresteerde periode
als bestuurder van de vereniging en

als trouw lesgever en bezieler van de
warmtebehandeling, respectievelijk de
galvanotechniek. Zij werden gedecoreerd als ereleden van de vereniging.
De vergadering werd afgesloten met
een voordracht “het bikethroughmodel: de fiets als metafoor voor
een bedrijfsanalyse” gegeven door
bedrijfspsycholoog Luc Duts. Achteraf
werd gemoedelijk gedegusteerd en
aan tafel verder genetwerkt.
Verslaggeving Veerle Fincken

Proces-verbal de l’assemblée générale
annuelle
Le 16 mars 2016, près de 100 membres
se sont réunis dans le cadre agréable
de la Brasserie PALM à Steenhuffel
afin d’assister à la 45ème Assemblée
Générale de leur association.

et de tous ceux qui s’intéressent au
traitement de surface. En gardant cet
objectif à l’esprit et en tenant compte
des moyens financiers et organisationnels restreints, le Conseil d’Administration a entrepris une démarche destinée
à garantir l’avenir de l’association en
misant sur le salon EUROFINISH 2017,
sur la coopération interrégionale et
internationale et sur le renforcement de
sa position au sein de la communauté
B2B numérique via un nouveau site
web. L’implication de nos membres
est essentielle.

Le président Michel Brewaeys souhaite
la bienvenue aux membres présents
et les remercie pour leur présence. Il
souhaite également la bienvenue à
Erik Dejaegher, Mark Quaegebeur,
Georges Thielman et Albert Van De
Poel, membres d’honneur.

La VOM opte pour une amélioration permanente!
«La VOM désire clairement être plus
qu’une association qui propose de
temps à autre une journée d’étude
et qui publie un mensuel» a déclaré
Michel Brewaeys. La VOM veut être un
interlocuteur pour toute question technique mais souhaite aussi être le porte-
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Hans Hooyberg commente avec
enthousiasme le salon EUROFINISH 2015.

parole pour l’ensemble du traitement
de surface, et ce à l’égard des clients,
des donneurs d’ordre, des administrations, des associations similaires

La VOM asbl donne du sens
au traitement de surface et
opte pour la durabilité
La VOM mène une politique proactive,
axée sur la demande et les souhaits
de ses membres. Nos administrateurs
interviennent de façon pratique dans
les activités de l’association et en font

