METAAL INFO: nieuwsbrief januari 2022
Geachte Collega,
Het jaar zit er weer op. Een jaar om snel te vergeten. Volatiele grondstofprijzen, stijgende
energieprijzen, gebrek aan gemotiveerd personeel, allemaal uitdagingen waar we mee te maken
hebben.

Met vriendelijke groeten,

Johan VAN BOSCH
Algemeen Secretaris

Uitnodiging informatievergadering werking VLAMEF
Eind vorig jaar werden de brieven voor de lidmaatschapsbijdrage voor VLAMEF verstuurd. Bij
deze brief was ook een toelichting bijgevoegd over de directe gevolgen die u als ondernemer
voelt met betrekking tot de sociale onderhandelingen in onze sector.
We danken alle leden die de bijdrage reeds betaald hebben !
Goed geïnformeerd zijn en blijven is een absolute must en draagt bij tot de rechtzekerheid van
ondernemen.
Een aantal bedrijven hebben ons gecontacteerd met de vraag wie of wat we zijn. Dat lichten we
graag toe in een online webinar. We zetten daar alle ledenvoordelen op een rijtje, we informeren
u over de activiteiten, communicatiemiddelen en dergelijke. Hiervoor voorzien we een uurtje. Dat
kan op volgende data:




dinsdag 25 januari om 10u
dinsdag 25 januari om 19u

Inschijven is verplicht !
De link voor de teams-vergadering ontvangt u na inschrijving.
We kijken alvast uit naar uw inschrijving.
Past deze datum niet ? Stuur een mail naar info@vlamef.be.
Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

Update sociale onderhandelingen
Via brief hadden we u al ingelicht over de sociale onderhandelingen en de coronapremie die
betaald moet worden aan de werknemers. Hierbij geven we een overzicht van alle sociale
akkoorden die van belang zijn voor de metaalbedrijven:
Klik hier voor het sociaal akkoord van PC 111
Klik hier voor het sociaal akkoord van PC 209
Klik hier voor het sociaal akkoord van PC 149/04
Klik hier voor het sociaal akkoord van PC 200

VLAMEF-Ledenvoordeel: Openstaande facturen innen
Wist u dat er in België ruim 9 miljard euro aan openstaande facturen in rook opgaan. Gemiddeld
verloor elk Belgisch bedrijf op die manier een bedrag gelijk aan 2,8% van de totale omzet.
U hebt openstaande facturen. Uw herinneringen blijven onbeantwoord?
VLAMEF en Intrum hebben de hadden in elkaar geslagen om de leden zo goed als mogelijk te
ondersteunen via de incassoservice.
Klik hier voor meer informatie.

Prijslijst bouwmaterialen
Klik hier voor de prijslijst bouwmaterialen van december 2021.
Klik hier voor de prijslijst bouwmaterialen van november 2021.

De historiek van deze prijslijsten kan geraadpleegd worden op het ledenportaal van de VLAMEFwebsite/
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Social media
De Facebook-pagina van VLAMEF werd gemaakt om u zo goed mogelijk te informeren, maar
ook om de organisatie en haar diensten nog beter bekend te maken bij het grote publiek. Er
zullen regelmatig nieuwe en relevante berichten worden gepubliceerd zoals sectorinformatie,
nieuwe machines en uitnodigingen voor evenementen.

Bekijk hier de VLAMEF-Facebookpagina
U kan zich ook aansluiten bij onze "VLAMEF vzw"-groep op LinkedIn. Hier vindt u een meer
besloten forum van professionals terug waar u boeiende discussies mee kan voeren.
We nodigen u uit om onze pagina nu te "liken" zodat u direct wordt geïnformeerd zodra er iets
nieuws wordt gepubliceerd. U kunt onze pagina ook 'delen' om de zichtbaarheid van deze pagina
te vergroten.
Bekijk hier de VLAMEF-LinkedIngroep

VLAMEF-partners
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