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De omzetdaling van 19,2% weerspiegelt 14,6% volumeafname, 0,2% bijdrage door acquisities en 4,8% negatieve wisselkoerseffecten. Het volume

Prijswinnaars Becker op
Polyclose

daalde in Europa, Noord-Amerika en Australië en was hoger in LatijnsAmerika en Azië. Hunter Douglas had aan het eind van 2009 ongeveer
17.000 werknemers, vergeleken met 19.000 aan het eind van 2008.

Tijdens de voorbije Polyclose in Gent heeft Becker Benelux onder bezoekende klanten een enquête gehouden, waaraan met grote belangstelling
is bijgedragen. Als leuke attentie is door Becker bovendien een Bongo

Dat Hunter Douglas het lek nog niet boven heeft bewijst de omzet in het

Bon verloot, goed voor een overnachting voor twee met ontbijt tijdens een

vierde kwartaal van 2009. Die bedroeg USD 640,9 miljoen, 2,7% hoger dan

Charmeweekend in één van vijftig speciaal geselecteerde hotels in België,

USD 624,1 miljoen in dezelfde periode van 2008.

Duitsland, Frankrijk of Nederland. Winnaars waren de Becker dealers
Janssens & Zoon uit Stabroek (B) en Tielemans uit Eindhoven (NL).

De stijging weerspiegelt echter een volumeafname van 6,1% tegen een
positief wisselkoerseffect van 8,8%. De organische omzet in het vierde
kwartaal was hoger in Azië, gelijk in Latijns-Amerika en lager in de overige
geografische gebieden.

35-jarig jubileumfeest Rainbowsol
Op 5 maart heeft zonweringfabrikant Rainbowsol uit Leerdam met het personeel en een groot aantal klanten en andere relaties het 35-jarig jubileumfeest gevierd. Plaats van handeling was een tot een schitterende feestzaal
omgetoverde gloednieuwe productiehal. Ruim 300 gasten werden tussen
19.30 en 20.30 uur ontvangen door Ad en Gerda van der Gun en hun drie
kinderen Lisette, Conny en Marcel. Ad en Gerda hebben 35 jaar geleden
met de productie van rolgordijnen – en later verticale lamellen – onder de

Sandra Gabriels, D. Hilven, mevrouw Janssens, G. Scheerlinck en de heer N. Janssens

naam Gunsol de basis gelegd voor het huidige Rainbowsol. De avond werd
opgeluisterd door twee diskjockeys die een fantastische show verzorgden
en door het voltallige personeel met een lied voor Ad en Gerda. Voor de
innerlijke mens was er een luxe hapjesbuffet. Uit de vele reacties achteraf
bleek dat het feest door iedereen zeer was gewaardeerd. Ook de familie
Van der Gun heeft zeer genoten en wil alle gasten graag nogmaals hartelijk
danken voor hun aanwezigheid.

Ben Boogerd en de heer Jos van der Schoot van Tielemans

Woonbranche doet nog niet veel
met mvo
De woonbranche doet nog niet veel met maatschappelijk verantwoord
ondernemen (mvo). Dat blijkt uit onderzoek van Van Es Marketing Services
uit Almelo, waaraan 356 consumenten en 612 woonondernemers met in
totaal 742 woonwinkels hebben meegedaan.
Ad en Gerda van der Gun in het middelpunt van de belangstelling
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