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Feproma lauwert Storez-Ledecq

Ebema, Albintra en Xella
winnen een Fema-award
EMA, de beroepsvereniging van de bouwhandelaar, en Feproma, de beroepsfederatie van de producenten van bouwmaterialen, hebben in de
Salons Waerboom in Groot-Bijgaarden voor de zevende keer hun awards
uitgereikt. De winnaars zijn Ebema, Albintra, Xella en Storez-Ledecq.

F

Fema-directeur Marnix Van Hoe leidde
de uitreiking in goede banen, hierin bijgestaan door Pascale Naessens.

Het feest, dat helemaal in het teken stond van Andy Warhol,
werd aan elkaar gepraat door Pascale Naessens en opgeluisterd door illusionist Jan Bardi, maar eerst hielden de meer
dan 250 aanwezigen een minuut stilte voor de zopas overleden oud-Fema-voorzitter Willy Vander Eeckt (van Bouwmaterialen Denayer uit Halle).

Ebema
Met de tweejaarlijkse Fema-Award zet de beroepsvereniging
van de Belgische bouwhandelaren de beste leveranciers in de
kijker. In de categorie ‘cement, beton & mortel’ haalde Ebema
het van de genomineerden CBR, Coeck en Mapei. Gedelegeerd bestuurder Ludo Panis stond erop de prijs te delen met
zijn commercieel directeur Sonja Kuypers.
Xella is volgens de bouwmaterialenhandelaren net iets beter
dan Vandersanden (de winnaar van twee jaar geleden) en Koramic en Terca in de categorie ruwbouwmaterialen.

Isolatie en afwerking
In de categorie ‘isolatie en afwerking’ volgt Albintra Knauf
(opnieuw genomineerd) op als winnaar. Gedelegeerd bestuurder André Calicis was bijzonder verheugd met de onderscheiding. “We waren al vaak genomineerd. We dachten dat we als
relatief kleine speler wel nooit zouden kunnen opboksen
tegen de ‘grote jongens’. Daarom doet deze onderscheiding
zo’n plezier”, zei Calicis. De andere genomineerden in deze categorie zijn Gyproc en Isover. De drie winnaars kregen elk een
knap kunstwerk van Jeffrie.

De genomineerden en winnaars van de Feproma-Award met
o.m. Feproma-voorzitter Theo Lambrecht, Jean Carlin van Ardoises & Materiaux, Ronald Gobert van Storez-Ledecq en Gari
Van Herck van Bouwmaterialen Van Herck.

Handelaren
De producenten van bouwmaterialen die lid zijn van Feproma
verkiezen ook telkens de volgens hen beste bouwhandelaar.
Deze keer waren Van Herck uit Herenthout, Storez-Ledecq
(zes vestigingen) en Ardoises & Materiaux (van Fema-voorzitter Jean Carlin) genomineerd. Feproma-voorzitter Theo Lambrecht mocht de hoofdprijs overhandigen aan Ronald Gobert
van Storez-Ledecq.

Ovifat en Venetië
Afsluitend deed Fema-directeur Marnix Van Hoe nog een
warme oproep aan zijn leden om op 11 december deel te
nemen aan het strategische seminarie in Ovifat, waar o.m.
trendwatcher Herman Konings zijn licht zal laten schijnen op
de toekomst van de handel in bouwmaterialen, en aan het
Ufemat-congres in Venetië van volgend jaar (van 30 september tot 2 oktober 2010). - FVDL
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De winnaars van de Fema-Awards met o.m. Ludo Panis en
Sonja Kuypers van Ebema, Bob Verley van Xella, André Calicis
van Albintra, Fema-directeur Marnix Van Hoe en Hilde Marcou
van bedrijfsrevisor VGD uit Dendermonde, die het goede verloop van de prijsuitreiking volgde.
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