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Verslag directiecomité van dinsdag 16 januari 2018, 17u 

Aanwezig 

Marc Florquin: voorzitter 

Paul Dams: Ondervoorzitter 

Ann Schevenels, Magda Wits, Ann Spaepen: leden 

Jacques Roggen, directeur 

Verontschuldigd: Nele Pelgrims (ziek) 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 16 december 2017 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

2. Werking Hofheide – december 2017 
Crematies - december 

- Aantal: 430 (2016: 364) 

- Facturatie: € 229.457 

Plechtigheden - december 

- Aantal: 77 (2016: 50) 

Werking 2017 

- Crematies: 4.485 (2016: 4.056) = + 429 (x 471 = 202.059 

- Plechtigheden: 639 (2016: 652) = - 13 

Veiligheidsbrug over de ovens 

Besluit bestuur 

De opdracht wordt gegund aan de firma Anwi, voor de uitvoering 

‘Aluminium’ 

 

3. Financiën 
Het bestuur neemt akte van de inkomsten en uitgaven en de stand van 

de rekeningen. 

 

4. Personeel 

- Premed zal een aantal gesprekken voeren met het 

personeelsteam 
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- De overlegmomenten van het team worden vastgelegd 

 

5. Statutenwijziging ten gevolge van het Decreet  

De provincie dient per 31/12/2018 uit te treden. Daarenboven dienen 

de statuten aangepast te worden aan het nieuwe decreet. Het nodige 

zal hiervoor ingepland worden. 

6. Planning directiecomité – RvB – AV 

Directiecomité: begin uur is telkens 17u30 

- 20/2 

- 13/3 

- 17/4 

- 15/5 

- 12/6 

RvB 

- 27/3 om 19u 

AV 

- 27/6 om 20u 

7. Piano in aula? 

Besluit bestuur 

Het bestuur wenst voorlopig geen piano aan te kopen. 

8. Brasserie Hofheide 
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Uitbreiding 

Gesprek tussen directeur en Achille Claes, met de besluiten van het 

gesprek - directiecomité – OT: uitbreiding op terras is niet haalbaar, 

mogelijkheid om familiekamers te voorzien van een tussenverdiep. Met 

de bedenking dat dit een dure oplossing is, met twijfelachtig resultaat. 

De horeca uitbater heeft een stuk grond aan de N223, op 

wandelafstand van Hofheide. Een uitbreiding van de Brasserie zou zich 

dus eerder daar situeren. 

 Nieuwe prijzen 

De Brasserie stelt nieuwe prijzen voor, zo gaat de standaardmaaltijd 

van €12,5 naar €13,5. (zie bijlage) 

Besluit bestuur 

Het bestuur gaat akkoord met de prijsaanpassingen. 

 

9. OT versus Hofheide 

- Nieuwe conclusie van OT bij het Hof van Beroep 

- Hofheide moet reageren tegen einde maart (2018) 

10. Brochure Hofheide 

4 firma’s hebben een offerte ingediend, er werden bijkomende 

inlichtingen gevraagd, besluit volgende vergadering. 

11. Varia 
- Nieuwjaarsreceptie: wie uitnodigen? Directiecomité, personeel, 

diakens en huis van de Mens, vrijwilligers, begrafenisondernemers 

- Verkoopakte grond Provincie (zie bijalge) 

 

Marc Florquin     Jacques Roggen 

Voorzitter      Directeur 


