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Verslag directiecomité van dinsdag 17 januari 2017, 17u 

Aanwezig 

Marc Florquin: voorzitter 

Paul Dams: ondervoorzitter 

Ann Schevenels, Magda Wits, Nele Pelgrims, Ann Spaepen: leden 

Jacques Roggen, directeur 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 20 december 2016 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

2. Werking Hofheide – december 
Crematies - december 

- Aantal: 364 (2015: 340) 

- Facturatie: € 190.097 (excl. 179.308) 

Plechtigheden - november 

- Aantal: 50 (2015: 53) 

Werking hele jaar 

- Crematies: 4.056 (2015: 3.633) 

- Plechtigheden: 652 (2015: 565) 

 

3. Financiën 

De inkomsten en uitgaven en de stand van de rekeningen worden 

doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen over het financiële verloop. 

 

4. Jennekensstraat – N223 

N223 

Wij namen contact op met de gemeente Holsbeek voor inspectie van 

de gracht (buizen) onder de N223, waarlangs de overloop van 

Hofheide moet wegvloeien. 

De gemeente liet ons weten dat wij zelf contact dienen op te nemen 

met de gewestwegbeheerder. 

 

5. Planning RvB en AV voorjaar 2017 
- AV: 20/06 
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- RvB: minstens 2 maanden vroeger: 18/4 om 19u 

 

6. Hofheide versus OT - uitspraak 
De rechtbank heeft uitspraak gedaan op 16/12/2016.  

- De vorderingen van Hofheide (€ 88.534,46) worden allemaal 

afgewezen (zijn ontvankelijk doch ongegrond) 

- De vorderingen van het OT (€ 315.167) worden allemaal 

afgewezen (zijn ontvankelijk doch ongegrond) 

Besluit bestuur 

Het bestuur gaat akkoord met de uitspraak van de rechtbank.  

 

7. Vijverpompen 
(Informatie volgt nog), offerte rond de € 31.000 

 

8. Koelcel 
Gegeven:  

- Problemen om toevloed van kisten op bepaalde momenten op te 

vangen 

- Karren, geleverd door GEM zijn niet geschikt voor het transport in 

het gebouw, GEM neemt deze terug 

Oplossing 

- plaatsen van onderverdeling in de koelcel met afsluitbare lokkers 

- dit kan achteraf gebruikt worden voor de optie ‘leveren van kisten 

na de openingsuren’ 

- offerte De Vene: € 6.550 

- offerte Duijster: € 7.995 

Besluit bestuur 

Akkoord met de offerte van De Venne. 

 

9. Varia 
- Subsidie provincie Vlaams-Brabant aan gemeente Holsbeek voor 

erosiebestrijding Jennekensstraat (zie bijlage) 

- Nieuwjaarsreceptie 30/1 

- VOKA open bedrijven dag (hier wordt niet op ingegaan) 

- Filmopnames in Hofheide op 18/2: het bestuur vraagt om te kunnen 

beschikken over de opnames van de ‘drone’, om ‘Hofheide’ te 

vermelden in de aftiteling, en uitnodiging voor de première’ 

Marc Florquin     Jacques Roggen 

Voorzitter      Directeur 
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