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Verslag directiecomité van dinsdag 22 november 2016, 

17u Hofheide 

Aanwezig 

Marc Florquin: voorzitter 

Paul Dams: ondervoorzitter 

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

Tiny Vanmeensel : diensthoofd 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 4 oktober 2016 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

2. Werking Hofheide – oktober 
Crematies - oktober 

- Aantal: 353 (2015: 333) 

Plechtigheden - oktober 

- Aantal: 52 (2015: 51) 

Werking na 10 maanden 

- Crematies: 3.320 (2015: 2.997) 

- (Prognose hele jaar 2016: 4.000) 

- Plechtigheden: 551 (2015: 472) 

- (Prognose hele jaar 2016: 650) 

Vraag directiecomité 

Vergelijking met de situatie bij de begrafenisondernemers 

(plechtigheden) 

Extra technieker 

 

Besluit bestuur 
Graag bijkomende informatie over: 

- Wervingsreserve 

- Het aantal overuren 

- Ziekte  

- Dag regime 

- Takenpakket 

- Jaarplanning 
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3. Financiën 

De inkomsten en de uitgaven en de stand van de rekeningen worden 

besproken. Er zijn geen opmerkingen over het financiële verloop. 

4. Sociale projecten 
- 18 van de 19 projecten werden goedgekeurd 

- Aan Tielt-Winge werd gevraagd om een nieuw project in te 

dienen, dat werd ‘dierenbescherming de schakel’ 

- Van de 4 rechtstreeks ingediende projecten werden er 3 

goedgekeurd. Het 4de riep vragen op 

Besluit bestuur 

- Akkoord voor het project van Tielt-Winge 

- Niet akkoord met het project Dierenactie (nazicht van hun eigen 

website levert te weinig concrete gegevens op) 

 

5. Evaluatie 2 november 2016 
- Plechtigheden huis van de mens (16u) en diakens (17u) zijn vlot 

verlopen, telkens een goed gevulde kleine aula (telkens 60 à 70 

aanwezigen) 

- De plechtigheid van Hofheide was een overrompeling (meer dan 

700 inschrijvingen), wat een 800 aanwezigen in het totaal geeft, 

maar we hebben ons voorbereid 

Omkadering van 2 november 

- Gebruik van het grasplein ten oosten van de bestaande parking 

- Reserve parking voor het geval het grasplein niet toegankelijk zou 

zijn bij regenweer (nieuwe eigenaar naast bloemenzaak begin 

Jennekensstraat) 

- 3 parkeerwachters, aangevuld met onze techniekers 

- Extra lichtmasten (2) voor de extra parking 

- Gebruik van de grote en kleine aula, gelijktijdig voor de burgerlijke 

plechtigheid om 18u 

- 100 aanwezigen in KA 

- 600 aanwezigen in GA 

- 150 stoelen en alle poefs in GA en uitbreidingszone 

- Opvang van de families met 4 vrijwilligers, doorsturen naar de 

respectievelijke aula’s 

- Plechtigheden werden voorgegaan door Emily en Nancy (GA) en 

Els en Jacques (KA) 

- Tiny was betrokken bij de organisatie, maar was op de plechtigheid 

aanwezig als familie 
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- Techniekers stonden in voor parking, verlichting, bijstand 

- In de plechtigheden werden de namen genoemd van wie de 

aanwezige families afscheid hadden genomen het voorbije jaar 

- Na de plechtigheden werd voor elke overledene een lantaarn met 

naam erop op de vijver gelaten 

- Na de plechtigheden was er ‘een pannenkoek met koffie of thee’, 

en een gebakje, hiervoor stond de brasserie in, de kosten worden 

verdeeld tussen Hofheide en het Wagenhuis 

- Op het terras van de Brasserie stond een tent met verwarming 

- Het geheel is vlot verlopen 

Besluit bestuur 

- Overzicht van de gemaakte kosten  

- Kostprijs vrijwilligers 

- Overuren personeel 

- Respons van de bezoekers 

 

6. Voorstel 2 november 2017 
Gelet op het succes van dit jaar lijkt het aangewezen om ook volgend 

jaar de herdenkingsplechtigheden te organiseren.  

Voorstel 

- Kaartjes met een aankondiging worden alleen nog gegeven aan 

families die een plechtigheid hadden in Hofheide (drukken van 

1.000 i.p.v. 4.000 kaarten) 

- 15u: plechtigheid Hofheide GA 

- 17u: plechtigheid Bisdom KA 

- 18u: plechtigheid Hofheide GA 

- 19u: plechtigheid Hofheide GA 

- 19u Huis van de mens (op hun verzoek) 

Besluit bestuur 

- Akkoord voor de kaarten, en de verspreiding 

- Aan de gemeenten aandeelhouders eveneens vragen om de 

herdenking op hun website te plaatsen 

 

Drukwerk: Prijsvraag op basis van: 

- Formaat: 210 x 100mm 

- Recto quadri – verso zwart 

- Glanzend machine gestreken karton (250gr/m²) 

- Nasnijden tot afgewerkt formaat 

 

- Gilissen: 185 
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- Eraly: 182.09 

- DVF: 260 

Besluit bestuur 

Akkoord voor het drukwerk bij Eraly te plaatsen. 

 

7. DO van de loten 2a, 3b en 8 
- TMW (schrijnwerk, 2a) heeft een aantal malen gevraagd op te 

kunnen opleveren (DO) 

- Het OT doet niet de moeite om te antwoorden 

- Het studiebureau Omgeving heeft een rondgang gedaan in 

februari 2016, en de nodige opmerkingen geformuleerd naar 

aannemer Vanhoeyveld (lot 8). Herhaaldelijk werd door het 

bureau Omgeving gevraagd om over te gaan tot de DO, 

Vanhoeyveld reageert niet 

- Lot 3b, HVAC, Jaspers-Strongbow dus, zou ook moeten opgeleverd 

worden. Maar was, gelet op de problematiek rond de verwarming 

niet klaar. Maar ook 3b bevindt zich in het stadium dat er moet 

opgeleverd worden. 

- Ik heb de knoop doorgehakt en zelf een datum bepaald 

(15/12/2016), doorgegeven aan het OT, dat tijd genoeg heeft om 

zich vrij te maken, of te houden. 

- Wij bezorgen aan iedereen ook een aangetekend schrijven met de 

planning 

- Indien blijkt dat de aanneming niet kan opgeleverd worden, krijgt 

de aannemer een PV van weigering 

 

8. Verwarming in het horeca gedeelte 
 

- problemen zijn acuut geworden met begin van kouder seizoen 

 

Besluit bestuur 

- Waar ligt de oorzaak van het falen van de installatie? 

- Kostprijs herstelling 

 

9. Bureel – ontvangstruimte families 
- De glaspartij werd geplaatst op 14/11 

- Inrichting van de ruimte: nog te bepalen 

Besluit bestuur 
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Firma’s aanschrijven die gezorgd hebben voor het zitcomfort in de 

uitbreidingszone’ s van de aula’s  

 

10. Organisatie Nieuwjaar 
- Zie ondermeer vorige vergadering 

- Bart (Wagenhuis) geeft aan elke BO een doos (grote) met koeken 

- Hofheide zal niets geven  

- De aangeboden receptie wordt als voldoende beschouwd 

- Uit te nodigen Bo’s: deze die het voorbije jaar klant waren in 

Hofheide 

 

11. Varia 
- Situatie rond de Jennekensstraat moet een vast weerkerend punt 

worden op elke vergadering 

- Visie op ‘aankleden’ gebouw’ … 

 

De Voorzitter     De Directeur 

 

Marc Florquin     Jacques Roggen 


