
 

1 
 

Verslag directiecomité van dinsdag 16 mei 2017, 17u30 

Aanwezig 

Marc Florquin: voorzitter 

Paul Dams: Ondervoorzitter 

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

Jacques Roggen, directeur 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 18 april 2017 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

2. Werking Hofheide – april 17 
Crematies - april 

- Aantal: 339 (2016: 331) 

- Facturatie: € 180.921  (excl. 170.666) 

Plechtigheden - april 

- Aantal:  55 (2016: 50) 

Cijfers Nationaal april 

 

Cijfers april 

  2016 2017 verschil  

ANTWERPEN 696 506 -190 

BRUGGE 496 473 -23 

LOCHRISTI 585 566 -19 

SINT-NIKLAAS 308 296 -12 

TURNHOUT  228 202 -26 

ZEMST 348 325 -23 

HASSELT 414 330 -84 

KORTRIJK 287 259 -28 

HOLSBEEK 331 339 8 

BRUSSEL 475 386 -89 

LIEGE 313 277 -36 
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CHARLEROI 273 209 -64 

MONS 203 178 -25 

FRASNES 186 154 -32 

COURT SAINT ETIENNE 155 162 7 

WELKENRAEDT 125 109 -16 

CINEY 206 179 -27 

TOTAAL 5.629 4.950 -679 

 

 

 

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 
Eigenaars van de gronden, nodig voor de her aanleg van het kruispunt, 

zijn bezig met het archeologisch onderzoek. 

 

5. Hofheide versus OT 
Meester Beelen laat weten dat het OT in beroep gaat. Beroep wordt in 

Brussel behandeld, het duurt, nog volgens meester Beelen, minstens 3 

tot 5 jaar voor er kan gepleit worden. 

Het verzoekschrift werd gestuurd naar Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek. 

De reden hiervoor is, dat het KBO nummer nog steeds gelinkt is aan de 

maatschappelijke zetel op vermeld adres. De directeur zal het nodige 

doen om dit aan te passen. 

 

6. Werkomstandigheden +1 
- Geen vensters … 

- Ruimte beperkt 

- Uitbreidingsmogelijkheden? 

Besluit bestuur 

Gelet op de lopende procedure met het OT wordt voorlopig niet 

ingegaan op een eventuele uitbreiding, aanpassing. 

 

7. Columbarium 
Mogelijkheid om een vaasje aan te brengen? 

Besluit bestuur 
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- Hofheide brengt de vaasjes aan 

- Uniformiteit bewaren 

- Geen extra kosten voor de familie 

 

8. Bevallingsverlof Tiny 
Voorlopig één kandidaat, Naomi El Yousfi, komt op gesprek op 22/5 

Indien dit gesprek op niets uitdraait, mag de directeur het nodige doen 

om in de vervanging van Tiny te voorzien. 

 

9. Varia 
Recht van opstal 

In het vorige ontwerp stond een foutieve opmeting 

Ethias 

Voor deze 9de Dag van de Collectiviteiten hebben wij het genoegen 

twee door u aangeduide vertegenwoordigers te mogen verwelkomen.  

Ons evenement zal plaatsvinden op maandag 19 juni 2017 vanaf 10.00 

uur op de site van "Flanders Meeting & Convention Center Antwerpen", 

Koningin Astridplein 26 in 2018 Antwerpen. 

Strooiweide 

Her aanleg, zie foto’s 

Idee aula 

Verf op droge betonen muren is vrij definitief en moeilijk te verwijderen, 

een tijdloze klassieke tekst ligt daarom het meest voor de hand. 

Het kan uiteraard overschilderd worden maar dan is het de volledig 

muur. 

Een richting qua prijs zal voor de lage muur ongeveer €800 en de hoge 

muur €1400 bedragen inclusief alle materialen exclusief btw en 

eventuele hoogtewerker. 

Concert in Hofheide 

Besluit bestuur 

Niet ingaan op het voorstel. 

 

 

Marc Florquin     Jacques Roggen 

 

Voorzitter      Directeur 

 

 


