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Van de voorzitter, Lieuwe Steendam
12 januari 2022

Terug- en vooruitkijken.
Allereerst wenst het bestuur van de BVP jullie allen een gezond en succesvol
2022 toe!
We kunnen wel stellen dat het jaar 2021 een jaar was van vele uitdagingen, die
helaas ook grotendeels in 2022 het geval zullen zijn.
Wat zagen we:
•

Tekorten aan grondstoffen en dus ook aan eindproducten

•

Extra problemen door een groot gebrek aan transportmiddelen

•

Aan de installatiekant een tekort aan interieurvakmensen
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•

Forse inflatie, in 20 jaar is de stijging niet zo hoog geweest

•

De Coronaperikelen (oh ja, ook dat nog)

In ieder geval stond het serviceniveau onder druk bij de leveranciers, hetgeen
zijn weerslag had op de projectbedrijven. En dat zal ook dit jaar grotendeels
bepalend zijn voor onze branche.
En we zien op alle fronten de prijzen stijgen.
Inflatie over 12 maanden – december 2020 / november 2021: CBS
Met het decembercijfer is ook de inflatie van 2021 bekend.
Consumentengoederen en –diensten waren in het afgelopen jaar 2,7 procent
duurder dan in 2020. De lijn gaat flink omhoog.

Logistieke vindingrijkheid:
Er zijn leden van de BVP die energiek naar oplossingen zoeken, mede
gedwongen door de ontstane situatie: denk aan het charteren van een
vrachtschip door Cotap, meer vervoer over de rails bij andere bedrijven ed.
Creativiteit:
We zien natuurlijk graag dat wij als BVP onze energie positief gebruiken,
gezamenlijk zoeken naar oplossingen en ons ook sterk bezig blijven houden
met de circulariteit, opleiding en instroom van vakmensen, want de toekomst
wordt NU gemaakt.
Willem Bilderdijk (1756-1831) merkte al op:
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In ‘t verleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal.
Er blijft veel te doen beste mensen, sterkte en succes ermee!

Sebo is het nieuwste BVP-lid
Eind 2021 werd SEBO lid van de BVP. Cees van Gelder, bekend in de
branche, is de Sales Manager. Hij stelt SEBO hieronder aan jullie voor.
SEBO is de grootste fabrikant van professionele stofzuigers in de wereld met
meer dan 40 jaar ervaring.
De stofzuigers worden net over de grens in Duitsland geproduceerd met lokale
grondstoffen en stuk voor stuk handmatig gemonteerd waardoor je verzekerd
bent van topkwaliteit.
Het onderscheidend vermogen wordt niet alleen behaald door de kwaliteit van
SEBO borstel- en sledestofzuigers maar ook door het hoogstaande antiallergiefiltersysteem.
Waarom is SEBO lid geworden van de BVP?
SEBO kan een stuk duurzaamheid bieden aan de door jullie geïnstalleerde
vloer. Door de vloer met de juiste stofzuiger te onderhouden blijft de vloer er
niet alleen beter uitzien maar gaat hij ook nog langer mee waardoor de klant
meer krijgt dan alleen maar een mooie nieuwe vloer.
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Ook de entreezone kan met een borstelstofzuiger goed worden
schoongehouden zodat 80% van het vuil van buiten wordt opgezogen en niet
naar binnen wordt gelopen.
Wij komen graag in contact met BVP leden om ons assortiment verder toe te
lichten.
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Chapeau voor Dick Kampschreur
Vlak voor Kerst hadden Mark Jongkind en Ab Sprong het voorrecht Dick
Kampschreur in het zonnetje te zetten. Daarvoor was een reden. Dick heeft
sinds zijn aantreden bij de WVVR (29 mei 1997) vele functies bij WVVR, PPI en
BVP vervuld. Meerdere jaren voorzitter, penningmeester en laatstelijk lid van
de Raad van Toezicht. Nu zijn termijn in dit laatste gremium per 1 januari was
verlopen besloot Dick geen functies meer te bekleden en verder te gaan als
"gewoon lid" van de BVP. Het bestuur vond dat dit moment niet ongemerkt
voorbij kon gaan. In een zeer gezellig informeel samenzijn met de gehele
bureaustaf van Kampschreur werd Dick hartelijk bedankt voor alle
werkzaamheden in deze lange periode en werden herinneringen opgehaald.
Als aandenken werd bovenstaand beeldje aan Dick uitgereikt namens onze
Branchevereniging Projectinrichting, aangevuld met een fles champagne voor
de feestdagen.
We hopen Dick nog regelmatig te ontmoeten als we weer samen mogen
komen.
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Over duurzaamheid, MVO, circulariteit
We proberen elke veertien dagen een lidbedrijf voor het voetlicht te brengen
dat in de werkprocessen op enigerlei wijze ervaring heeft met duurzaamheid.
We constateren dat dat een moeizaam proces is. De meeste leden zijn druk, te
druk daarover iets melden via onze Nieuwsbrief. Toch zou het goed zijn
wanneer leden aangeven dat ze hieraan een bijdrage willen leveren. Een
telefonisch interview van maximaal een kwartier is al voldoende; de redactie
zorgt wel voor de uitwerking ervan.
Meld je s.v.p. aan via http://info@bvprojectinrichting.nl
Op onze algemene ledenvergadering in Zaltbommel op 28 september merkte
Sjoerd van de Lelie bij de rondvraag met mevrouw Odette Ex op, dat hij graag
zou willen overleggen over een methode om de zeer vele gordijnrestanten die
de werkzaamheden in zijn bedrijf opleveren, duurzaam te verwerken. Er is
inmiddels na een bescheiden begin in 2021 een uitgebreide werkgroep in
oprichting die deze problematiek gaat behandelen.

Spreuk van de maand
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Kansen kloppen vaak maar heel
stilletjes aan de deur.
Luister daarom goed.

Raad van Toezicht
Zoals bekend heeft de Branchevereniging een Raad van Toezicht. Zijn taak is:
- toezicht te houden op het reilen en zeilen van vereniging en bestuur
- te adviseren over de financiële jaarrekening
- te adviseren over de benoeming van nieuwe bestuursleden
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- waar nodig te bemiddelen bij conflicten tussen leden
- gevraagd en ongevraagd het bestuur te adviseren.
Hierboven is al gemeld dat Dick Kampschreur per 1 januari 2022 afscheid nam
als lid van de Raad van Toezicht. Het bestuur vroeg Robert Kampschreur hem
op te volgen. Robert bewilligde hierin, zodat de Raad van Toezicht per 1 januari
als volgt is samengesteld:
Rob Eijgelsheim, Wilfred Koek en Robert Kampschreur
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