VERSLAG GROEP 3
DONDERDAG 15 JUNI 2017 – 16U00
ETESIA
Rue de l’Industrie, 13 – 67160 Wissembourg

AANWEZIG: Andrée Debliquy, Ivo De schepper, Gaby Deconinck, Michael Carlier, Jan Grietens, Dirk Wils, Koen Bakelandt,
Kristof Jansseune, Bart Haemels, Michel Christiaens, Gert Van Thillo

VERONTSCHULDIGD: Frank Thomas, Gracienne Geenens, Denis Bertrand
_____________________________________________________________________________________________________
Gastheer Michaël Carlier verwelkomt alle deelnemers en geeft een introductie rond Etesia. Omdat er enkele nieuwe
gezichten zijn, stelt iedereen zich aan het begin van de vergadering kort voor.

17.00 AGRIBEX 2017
Michel stelt de plannen van hal 8 en de patio voor. In de gangen die over de volledige lengte van hal 8 lopen zal een tapijt
gelegd worden om de rondgang te stimuleren. Aan de standen die in het midden staan wordt voorgesteld dat ze hun tapijt
doortrekken tot aan hun overbuur. Hetzelfde kan ook in de doorgangen naar de nooduitgangen.

BIJLAGE:
Bijlage 1: Presentatie vergadering
TO DO:
Fedagrim: Kan het tapijt van hal 8 tot in de andere hallen doorgetrokken worden, zodanig dat de bezoekers
uitgenodigd worden om de hal binnen te gaan.
Fedagrim: Timing van de afbouw zondagavond, kan dat vervroegd worden?
Fedagrim: Kunnen de affiches van Agribex Tuin klaar zijn tegen de beurs van Libramont eind juli?
18:15 MARKTTENDENSEN
De leden bespreken de marktendensen. Hoewel er individuele verschillen zijn, kunnen we toch enkele algemene tendensen
waarnemen.
Goede verkopen tot half april, daarna zijn de verkopen (net zoals het weer) opgedroogd.
Minderverkoop in grasmaaiers weegt niet op tegen de sterke meerverkoop (verdubbeling soms) van maairobots.
Zeer goede verkoop van accu-aangedreven toestellen. Dit past in tendens naar ecologische en duurzame toestellen,
maar ook naar werkcomfort (geluid en gewicht). Liever verschillende kleine accu’s dan te werken met een grote
ruggedragen accu.
Ook goede verkoop van compact tractoren (wel concurrentie op prijs) en bosmaaiers.

18.45 FEDERATIEWERKING
Gert stelt enkele federatiewerking-onderwerpen voor. Allereerst zal de volgende groepsvergadering plaatsvinden op 19
september in de voormiddag bij Steeno in Vichte in plaats van op 14 september bij Eliet. De Groep Tuin en Groene Zones
beschikt er over de mogelijkheid om er ’s middags met 20 mensen te eten (groepsleden + initiatiefnemers van acties op het
thema-eiland Garden Passion). De bedoeling is om tijdens dit samenzijn elkaar beter te leren kennen en tussen pot en pint te
brainstormen omtrent het thema-eiland.
Daarnaast wordt er ook aan gedacht om de Greenday in het voorjaar van 2018 (een dag voor de tuindealers met interessante
onderwerpen) terug te organiseren. De leden zijn hierin geïnteresseerd. Ze geven hierbij aan dat de sprekers de dealers
moeten kunnen ‘lokken’. Als thema van de Greenday stelde Ivo De Schepper voor om inspiratie te zoeken in een reeks van 5

sessies die voor ondernemers georganiseerd worden in de provincie Limburg
(http://retail.limburg.be/retailmasterclassesprogramma). Andere mogelijk retail-thema’s zijn ‘Read offline, buy online’ en het
inrichten van belevingswinkels.
Als locatie wordt gesuggereerd om dat in de Cercle du Lac te doen in Louvain-la-Neuve d.i. dezelfde plaats waar vorig jaar de
Algemene Vergadering van Fedagrim plaatsvond. Naar datum is Februari goed. Verder suggereren de leden dat er een apart
circuit NL-FR moet zijn.
Gert stelt ook nog kort de GfK studies voor, die leden van Fedagrim konden aankopen. Een aantal bedrijven is hier op ingaan
(10 voor de Belgische cijfers, 4 voor de Nederlandse cijfers). Fedagrim heeft voor de Belgische cijfers de helft van de kosten
betaalt. De Nederlandse cijfers hebben de leden zelf bekostigd. Jan Grietens geeft aan dat hij ook interesse heeft in de
Nederlandse cijfers.
Ook het nieuwe Vademecum voor P.V.B.’s wordt voorgesteld. De wetgeving zal de voorwaarden voor het homologeren van
specialere voertuigen die op de openbare weg komen zoals o.a. grasmachines, golfkarretjes, multifunctionele voertuigen en
straatvegers veranderen. Na de infosessie op 28 april, gaat Gert met de overheid op pad bij geïnteresseerde leden. Dat de
overheid zelf uitleg komt geven op het bedrijf wordt door de reeds bezochte leden fel gesmaakt. Meer info bij Gert;
TO DO:
Fedagrim & Gracienne Geenens: De vertegenwoordigers van de verschillende initiatiefnemers op het Garden
Passion thema-eiland informeren over deze uitnodiging
Fedagrim: Timing van de najaarsvergadering aanpassen
19.30 VARIA









Opvolging agendapunt van de vorige vergadering “verwerking gegevens Nationale bank”: Na de oproep aan de leden
om hun topdealers (15 dealers/fabrikant – invoerder) aan Fedagrim door te geven hebben 8 bedrijven (Andreas Stihl,
Vandaele, Eliet, Packo, Matermaco, Delvano, Hilaire Van Der Haeghe en Etesia) hieraan gevolg gegeven. Na
uitzuivering van dubbele vermeldingen bleven er 78 topdealers over. De geglobaliseerde Nationale Bank gegevens
van deze groep van 78 bedrijven zal vergeleken worden met de gegevens van de andere bedrijven.
Fedagrim beschikt over een lijst van 717 dealers in de tuinsector. Na een oproep bij de leden om deze lijst te
actualiseren hebben 3 bedrijven (Matermaco, Delvano en Hilaire Van Der Haeghe) hun volledige lijst van tuindealers
doorgestuurd.
Fedagrim biedt aan nieuwe leden-dealers tickets aan voor de 24 u van Spa/Francorchamps. Voor deze actie zijn alle
dealers aangeschreven. De aanwezigen op de vergadering stellen voor om de topdealers (zie boven) extra te
benaderen. De namen en adressen van deze dealers werden verzameld na de vorige groepsvergadering bij Honda en
kunnen gebruikt worden. Er wordt ook aan de leden gevraagd dat zij ook hun topdealers benaderen met dit voorstel.
Stand van zaken omtrent de sociale onderhandelingen in de PC’s 200 en 149.04: de ontwerpakkoorden voor beide
paritaire comités worden in bijlage aan dit verslag meegestuurd. Een bijzondere aandacht verdient het gedeelte rond
wendbaar werk binnen het PC 149.04.
De nieuwe privacy regelgeving (GDPR) die in mei 2018 in voege treedt, wordt als mogelijk onderwerp voor een
volgende vergadering genoemd.
Fedagrim organiseert in november een Franstalige opleiding “leiding geven in de werkplaats”. Aan de leden wordt
gevraagd om dit bekend te maken bij hun dealers.
Op 20 september organiseert VVOG een symposium rond het thema ‘Kiezen voor groene gemeenten’. Meer info op
http://www.vvog.info/media/Uitn_symposium_Kiezen_Groene_gemeenten_2017_web.pdf

TO DO:
Leden: Aan de overige leden van de groep wordt gevraagd om ook hun volledige dealerlijst voor 14 juli 2017 door
te sturen naar Delphine de Theux bij Fedagrim (d.detheux@fedagrim.be)

Koen beëindigt de vergadering om 20u00. Nadien wordt er een diner aangeboden door Etesia, waarvoor dank.
_____________________________________________________________________________________________________

KOMENDE AGENDA
19/09: GROEP 3: Groepsvergadering en VIP arrangement Textielprijs, Steeno, Vichte
03/11 & 08/11 & 17/11: ALLE LEDEN: ‘Diriger une équipe sur le lieu de travail, Autoform Luik’
09/11: ALLE LEDEN: Algemene vergadering & Staten Generaal
14/11: JONGE LANDBOUWERS + ALLE LEDEN: Congrès des jeunes “Je m’installe en agriculture : Ma décision”, Centre
Culturel de Ciney

