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NIEUWJAARSRECEPTIE 19 JANUARI 2018
18u30 - Officenter Geel - gastspreker Erik Geenen
Moeten we Officenter Geel nog voorstellen ?
De hippe locatie, vlakbij, makkelijk bereikbaar naast Voka in de Kleinhoefstraat in

Geel, met een overvloed aan parking, een
trendy kader, …
Avondinvulling
18u30 ontvangst met champagne, daarna
doorlopend wijnbuffet met wijnen
van Ad Bibendum
19u00 start receptie
20u00 voordracht Erik Geenen “Samen op
weg naar de grootste monetaire
verrassing aller tijden”
21u00 walking diner
22u00 dessertenbuffet
23u00 voorzien einde
Muzikale omlijsting door het jazztrio van Kim
Versteynen, bekend van haar eerste plaats
op het Dinant Concours Des Jeunes Talents in
2013, neemt ons op sleeptouw voor een emo-

tionele rit via haar improvisatie en interactie
met haar band
Onze gastspreker, Eric Geenen, bezieler van
NBB4ever, de man van de ‘groenepettencampagne’ van de NBB, de man die Davignon
deed struikelen tijdens een AV van Fortis, zal
ons 20 minuutjes boeien in een aparte zaal
met daarna uitgebreide Q&A mogelijkheid.
Zijn thema : “Samen op weg naar de grootste
monetaire verrassing aller tijden”
Schrijf u nu in via de link in de mail of via
de website. Schrijf u voortaan digitaal in en
neem eens tijd om je gegevens op ons intranet up-to-date te brengen. Is er een drempel
die je tegen houdt ? Bel naar 014/28.54.92
en Jeroen Cuppens zorgt ervoor dat je je na
maximum 5 minuten afvraagt waarom je dit
niet altijd zo gemakkelijk hebt gedaan 

Nieuwe methode om in te schrijven voor onze
evenementen: slechts 2 klikken volstaan
Sinds de nieuwe release van onze clubwebsite kan je jezelf met 2 klikken letterlijk inschrijven. In de mail met de nieuwsbrief staat een
link. Daarop klikken is de eerste klik. Je komt op een webpagina waar je nog moet bevestigen. Daarop klikken is de tweede klik.
Zo eenvoudig kan inschrijven zijn. Geen gebruikersnaam of paswoord meer nodig. Maak het ons ook makkelijk en schrijf je zo in.

Mario Vleugels motor achter alliantie van 900 miljoen
Er is een monsterdeal in de foodservice gesloten waarin Herentalsenaar Mario Vleugels van Agora Culinair/’t Vleesboerke een
belangrijk aandeel heeft. Metro/Makro Cash & Carry Belgium nv is namelijk toegetreden tot de Top Food Group, een aankooporganisatie die al een 40-tal horecaleveranciers groepeerde. De nieuwe groep vertegenwoordigt een omzet van 900 miljoen.
Mario Vleugels werkt al 25 jaar aan samenwerking binnen de sector. In 1993 ging Resto-Frit van start, een aankoopvereniging
met 12 andere familiale bedrijven. Naast een sterke onderhandelingspositie tegenover de producenten werkten de partners ook
innovatieve concepten uit. Vandaag is Resto-Frit goed voor een omzet van 253 miljoen euro.
“Sinds de eeuwwissel kwamen steeds meer andere spelers op de markt”, vertelt Mario Vleugels. “Ook de grote supermarktketens
zagen brood in de horeca en buitenlandse groepen staken de grens over. Daarom gingen we met Resto-Frit in 2013 een alliantie
aan met Oresto Food Partners. Met hen richtten we Top Food Group op, goed voor bijna 600 miljoen euro omzet.” “Nu Metro/
Makro Cash & Carry Belgium nv aansluit bij de Top Food Group, zijn we plots met 3 zeer grote partners”, aldus nog Mario Vleugels. “Het aangename is dat Metro/Makro ook een naam is die buiten onze sector bekendstaat. We blijven concurrenten die elk
op hun terrein blijven knokken voor marktaandeel, maar we voeren wel al onze onderhandelingen over aankopen samen. Met
een omzet van 900 miljoen hebben we natuurlijk een behoorlijke sterke startpositie wanneer we met producenten gaan spreken.”
Vleugels benadrukt dat de klanten van Agora Culinair/’t Vleesboerke hier steeds beter van worden. “Maar de geschiedenis van
de voorbije 25 jaar bewijst dat we nooit op onze lauweren mogen rusten. Samen met alle partners blijven we kijken naar opportuniteiten om nog nieuwe synergieën te vinden.” De verruimde Top Food Group levert aan 1 op de 2 horecazaken in ons land.

ONTBIJTCLUB KEMPEN GOES DUBLIN & IRELAND
November 2018

Heen:
donderdag 08/11/18 ochtend of voormiddag
Terug:
zondag 11/11/18 namiddag of avond
Doelen: bedrijfsbezoeken bij Google, Microsoft, Jameson
distillery of andere multinationals met vanzelfsprekend de beproefde mix van kunst, cultuur en natuur, denk maar aan lord
of the dance, gezellige pubs en lekker eten (ja in Ierland) en,
wie weet, een 4x4 avontuurtje
Budget: Verantwoord
Wie:
We mikken op maximum 30 personen, eerst komt,
eerst maalt via mail naar info@ontbijtclubkempen.be

TERUGBLIK – Edwin De Boeck – directeur studiedienst NVA
Tijdens de vorige ontbijtsessie ontvingen we als gastspreker Edwin De Boeck, die vanuit een aantal invalshoeken een toelichting gaf
over Vlaams-Waalse sociaaleconomische verschillen. 45 minuten volstonden bijlange na niet. Op onze website vind je de volledige
powerpoint. Een paar voorbeelden.
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Staatssecretaris gaat vanuit Herentals strijd aan
met louche carwashes
Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe
De Backer heeft vanmiddag bij Octopus Carwash in Herentals
zijn plannen tegen illegale handcarwashes ontplooid. Hij wil
die sluiten want ze vormen een oneerlijke concurrentie met de
officiële carwashes. 1 van de manieren om ze op te sporen is
de oprichting van een meldpunt. Uit controles van de sociale
inspectiediensten in de eerste helft van 2017 blijkt dat 1 op de
4 gecontroleerde werknemers in de carwashsector niet in orde
is. Samen met de sector werkte De Backer een Plan voor Eerlijke Concurrentie in de Carwashsector uit. Er komen extra controles en hogere boetes. Omdat illegale handcarwashes vaak
even snel verdwijnen als ze zijn opgestart, roept de staatssecretaris iedereen op om de louche handcarwashes te melden
via een meldpunt. De Backer: “Zwartwerk, illegalen aan het
werk, schijnzelfstandigheid. De problemen zijn groot bij de

illegale handcarwashes die alle regels aan hun laars lappen,
ten koste van de ondernemers in de carwashsector die wel alle
regels correct volgen. Dat wil ik aanpakken met dit Plan voor
Eerlijke Concurrentie. De louche carwashes moeten verdwijnen uit het straatbeeld. Volg je regels niet, dan kan je je boel
sluiten.” Met zijn beleid wil hij nog een stap verder gaan.
“Louche carwashes zijn vaak maar het topje van de ijsberg. Er
wordt gewerkt met buitenlandse vennootschappen, er worden
carrousels van vennootschappen opgezet, enz. Dit alles om
aan sociale, ecologische en economische regels te ontsnappen. Dat aanpakken, die structuur erachter in kaart brengen
via datamining en oprollen is 1 van mijn prioriteiten in 2018.
Ik zal daarvoor ook kijken hoe we kunnen samenwerken met
andere landen, ook buiten Europa, om gegevens uit te wisselen om de structuur achter de illegale carwashes op te rollen.”

SDM-Valorum begeleidt de management buy-out van Veldeman nv
SDM-Valorum heeft het genoegen U mee te delen dat de Management Buy Out van Group Veldeman, fabrikant van tenten
en zeilstructuren succesvol werd afgesloten. Om de continuïteit
te verzekeren en de groeiplannen te kunnen realiseren hebben
de aandeelhouders besloten om het management in het aandeelhouderschap op te nemen. Oprichter Georges Veldeman:
“Ik heb 47 jaar met hart en ziel geleefd voor dit bedrijf en ben
zeer verheugd dat de continuïteit en verdere groei gewaarborgd zijn door een team waar ik het volste vertrouwen in heb.

Voor mij is het een logische stap om mijn bedrijf over te laten
aan het ervaren en goed functionerend management team en
zo ook de lokale verankering te kunnen verzekeren. Het was
een boeiende periode om het bedrijf te zien uitgroeien van
lokale speler tot internationaal topbedrijf.” Het management
zal de komende jaren, samen met haar team van loyale en gedreven medewerkers, Veldeman verder uitbouwen tot dé klantgedreven specialist in zeilstructuren met een aanpak waarbij
de klant centraal staat en het aanbod een totaaloplossing is.

Ex-CEO Van Genechten duikt op bij ECO-oh!
(lid Koen Verhaert)

Lorenzo Delorenzi, bijna 6 jaar lang CEO bij Van Genechten
Packaging uit Turnhout, heeft een andere job. Hij is de nieuwe
CEO van het plasticrecyclagebedrijf ECO-oh!, met vestigingen
in Laakdal en Houthalen-Helchteren. Hij wil er de capaciteit
tegen 2020 verdubbelen. De 55-jarige Delorenzi heeft een
internationale ervaring in de verpakkings- en petrochemische
sector. Voor Van Genechten Packaging werkte hij 7 jaar bij de
Oostenrijkse chemiegroep Borealis en 12 jaar bij de kunststofdivisie van Tetra Pak. ECO-oh boekte vorig jaar een omzet
van 10 miljoen euro. De nieuwe CEO heeft de ambitie om
die tegen 2020 te verdubbelen en hij zal zich ook meer focussen op de buitenlandse markt. Momenteel gaat 70% van
het productgamma naar de binnenlandse markt. Voor 2018
verwacht het bedrijf zijn producten verder uit te rollen naar

de buurlanden, waaronder Duitsland, en een verdubbeling
van de export. “We willen andere bedrijven inspireren en
tonen dat er wel degelijk een oplossing is om gerecycleerde
huishoudelijke restplastics op een duurzame manier te verwerken en zo de afvalberg te verkleinen”, zegt Lorenzo Delorenzi.
“Daarom blijven we inzetten op de commercialisering van het
ECO-oh!-gamma om consumenten bewust te laten kiezen voor
gerecycleerde producten. Voortdurend innoveren in nieuwe
toepassingen blijft daarbij noodzakelijk om de groeiende hoeveelheden gesorteerd kunststofafval te verwerken binnen een
Belgische maakindustrie.” Door voor een nieuwe CEO te kiezen, wil eigenaar Koen Verhaert zich focussen op strategie en
innovatie. Bij het bedrijf werken 45 mensen.
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“ONZE ADVISEURS HELPEN
UW ONDERNEMING GROEIEN”
Philip Lodewyckx - BDO
Sinds 2006 is Philip Lodewyckx partner van consulting- en accountinggroep BDO. Als ‘Head of Productline’ van de afdeling Accounting & Reporting is hij enerzijds verantwoordelijk voor het vermarkten van nieuwe
producten en diensten en anderzijds voor de uitbouw van de verdere
digitalisering. Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor een 100-tal
ondernemers met bedrijven in de Kempen, de overige delen van België
en soms ver buiten de landsgrenzen.
“Ongeveer elf jaar geleden heb ik bewust
voor BDO gekozen en dit omdat BDO ondernemerschap promoot en als geen ander
adviesbedrijf de ondernemer centraal stelt,
een visie die vandaag meer dan ooit leeft.”
“BDO is als naam bij de meeste ondernemers bekend. Wij vormen een internationaal netwerk van adviseurs en ‘finance &
tax’-experten. BDO is momenteel vertegenwoordigd in 158 landen wereldwijd en
beschikt er over 1.400 kantoren, waarin
67.000 medewerkers werkzaam zijn. In
België hebben we kantoren in elke provincie en stellen we 570 mensen tewerk.”

De 3 P’s
“De aanwezigheid dichtbij de ondernemers vinden we heel belangrijk. Immers,
onze kernwaarden zijn niet voor niks ‘Professioneel, Persoonlijk en Pragmatisch. Wij
stappen niet naar onze klanten met dikke
ingewikkelde adviezen, maar leveren een
aanpak en oplossing op maat. Om dat
maatwerk te kunnen bieden hebben ons
georganiseerd volgens de behoefte van de
ondernemer en het type ondernemingen.
BDO is groot geworden dankzij de familiale ondernemer en deze blijft dan ook in
deze segmentatie een erg belangrijke speler voor ons.”

Professionele hulp
“Concreet heeft BDO een bijzondere focus
op een drietal soorten ondernemingen.
Familiale ondernemingen die omwille van
hun specifieke behoeften een bijzondere
adviesverlening nodig hebben. Adviesverlening rond familiale erfopvolging, maar
ook het opstellen van een family-charter dat

Secretariaat
Ontbijtclub Kempen
Drukservice-Impressa nv
Greesstraat 13 - 2200 Herentals
t 014 28 55 55 - f 014 28 55 50
tb@impressa.be

een goed bestuur mogelijk moet maken, zijn
enkele voorbeelden van
de adviezen waarmee
wij deze ondernemers
kunnen helpen.
Bedrijven die omwille
van een sterke groei
geconfronteerd worden
met managementsystemen en methoden die
niet langer zijn aangepast aan de ‘taille’ van
de onderneming.
Dergelijke
bedrijven
kunnen wij bijvoorbeeld helpen met de
implementatie
van
management reporting- en controlling-systemen, het uittekenen van een aangepaste
structuur, de introductie van assessment
tests voor de aanwerving en sturing van
personeel, maar ook de implementatie van
methoden die operationele efficiëntie van
de onderneming verbeteren.
Een laatste groep zijn die bedrijven die
omwille van hun internationale expansie
nood hebben aan een partner die hun taal
spreekt ook buiten de landsgrenzen.
Op de vraag waarin hijzelf dagdagelijks
opnieuw een uitdaging vindt, hoeft Philip
niet lang na te denken. “Ik geniet ervan om
een ondernemer te kunnen helpen in zijn
groei en hem of haar met een team van
specialisten te kunnen adviseren over bijna
alle facetten van de bedrijfsvoering.”

ERP in de cloud

serende rol almaar toe. Zeker nu de technische uitvoering van boekhoudkundige taken meer en meer geautomatiseerd wordt.
Maar ook hiermee willen we onze klanten
helpen. Zo kunnen klanten sinds dit jaar
bij ons een licentie verkrijgen om gebruik
te maken van een cloud-based ERP-pakket
van Microsoft Dynamics. Zo’n softwarepakket vereenvoudigt een heleboel taken en
biedt voor de ondernemer een veel beter
inzicht in de dagelijkse bedrijfsvoering.”

Fiche
Philip Lodewyckx
BDO-partner
Consulting & Accounting
Motto: “For you, we run the extra mile!”
Tel.: 0474 52 88 35
e-mail: Philip.lodewyckx@bdo.be
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