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Verslag directiecomité van dinsdag 20 december 2016, 

17u Hofheide 

Aanwezig 

Marc Florquin: voorzitter 

Paul Dams: ondervoorzitter 

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

Jacques Roggen, directeur 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 22 november 2016 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

2. Werking Hofheide – november 
Crematies - november 

- Aantal: 372 (2015: 296) 

Plechtigheden - november 

- Aantal: 51 (2015: 40) 

Werking na 11 maanden 

- Crematies: 3.692 (2015: 3.293) 

- (Prognose hele jaar 2016: 4.000) 

- Plechtigheden: 602 (2015: 512) 

- (Prognose hele jaar 2016: 650) 

Aantal crematies/plechtigheden december tot op heden  

243 op 18/12 

34 plechtigheden 

Crematiecijfer nationaal – november 2016 

Cijfers november 

  2015 2016 verschil  

ANTWERPEN 627 568 -59 

BRUGGE 451 458 7 

LOCHRISTI 496 536 40 

SINT-NIKLAAS 243 269 26 

TURNHOUT  187 236 49 
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ZEMST 307 380 73 

HASSELT 306 358 52 

KORTRIJK 203 251 48 

HOLSBEEK 296 372 76 

BRUSSEL 446 466 20 

LIEGE 273 299 26 

CHARLEROI 215 256 41 

MONS 170 195 25 

FRASNES 127 165 38 

COURT SAINT ETIENNE 146 182 36 

WELKENRAEDT 87 104 17 

CINEY 155 193 38 

TOTAAL 4.735 5.288 553 

-  

 

Vraag directiecomité 

Vergelijking met de situatie bij de begrafenisondernemers 

(plechtigheden) 

Wij hebben geen zicht op de tarieven van de BO ’s. Waarschijnlijk ligt 

hun tarief hoger dan het onze. Wij hebben in de loop van dit jaar de 

prijzen verhoogd, afhankelijk van de vragen/eisen van de families. 

Een standaard pl. = € 155 

Verhogingen = 180 – 200 – 250 

Het lijkt niet opportuun om daar nu iets aan te wijzigen. Het aantal 

plechtigheden stijgt nog wel, maar niet spectaculair. Met het huidige 

personeelsbestand moet dit aantal haalbaar zijn. 

Besluit directiecomité: evaluatie van de plechtigheden na 2017. 

 

Extra technieker 

 

Besluit bestuur: 

- Het bestuur is zich bewust van de toegenomen werkdruk op de 

techniekers 

- Het bestuur gaat akkoord om een extra technieker aan te nemen 
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- De eerste opvolger op de wervingsreserve is beschikbaar  

- De heer Herwig Peeters zal uitgenodigd worden om zijn contract te 

tekenen 

- Vermoedelijke aanvangsdatum in Hofheide = 1/2/2017 

 

3. Financiën 

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

besproken. Er zijn geen opmerkingen over het financiële verloop. 

Vraag directiecomité 

Totale kost ovens-filterinstallatie 2016: € 69.260 

- Onderdelen, nodig voor de onderhoudsbeurten 

- Aanleg reserve onderdelen 

- Schermen bediening ovens (reserve) 

- Controle schermen bureel -1 

- € 17.640 = uitgestelde betaling onderhoudscontract (zit in de 

aanneming) 

Totale kost GEM tot op heden: 

- € 1.566.999 – 1.490.400 (aanbesteding) = € 76.599 

- De installatie is in werking sinds juni 2013 !!! 

- De eerste 1.000 crematies zijn een last van de aanneming 

- De pro rata kosten, alsook facturen – bestemd voor GEM, maar 

betaald door Hofheide – zijn op 15/12/2016 door GEM betaald voor 

het bedrag van € 17.401 

 

 

4. Jennekensstraat 
Met de burgemeester van Holsbeek werd de volgende timing van 

betaling voorgesteld/afgesproken: 

- Kostten voor de onteigeningen (kruispunt) worden betaald bij de 

aanvang van de werken aan het kruispunt N223/Jennekensstraat 

- Kosten aan de Jennekensstraat worden betaald na het 

beëindigen van deze werken 

Besluit bestuur:  

- akkoord met de timing. 

- Raming van de pompinstallatie (wegpompen vijver) tegen 

volgende vergadering 

- Contact opnemen met de gemeente Holsbeek voor inspectie van 

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

Hofheide moet wegvloeien 
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Timing van de werken 

- De belofte tot verkoop vanwege de eigenaar van de grond moet 

nog getekend worden 

- Het verkavelingsdossier: dienst ruimtelijke ordening van de 

gemeente Holsbeek heeft het dossier klaar gemaakt. De 

landmeter van de eigenaar moet dit dossier nog tekenen 

- Het besluit van Hofheide (akkoord gaan met de betalingen) moet 

nog aan de gemeente bezorgd worden (is klaar voor 

ondertekening op 20/12) 

- Het dossier moet naar de GR van Holsbeek (Januari? Februari?) 

- De akte moet verleden worden 

- De uitvoering van de werken moet afgestemd worden met AWV 

- Wie geeft bevel tot uitvoering van de werken? Voor het kruispunt is 

dat AWV, voor de Jennekensstraat de gemeente Holsbeek 

- Het budget voor de uitvoering van de werken, onteigeningen is bij 

de gemeente Holsbeek voorzien 

- Er zal best contact opgenomen worden met de heer Venstermans 

(Aarschot) voor de coördinatie 

- … 

 

5. Evaluatie 2 november 2016 

Overzicht van de gemaakte kosten  

- Kostprijs vrijwilligers: verwaarloosbaar (€ 39) 

- Overuren personeel: 26 uren (te regelen via recup)  

- Stoelen: € 483 

- Lichtmasten: € 403 

- Waterlantarens: € 1.036 

Respons van de bezoekers 

Zeer positief. 

 

6. DO van de loten 2a, 3b en 8 
Op 15/12 zijn de 3 loten definitief opgeleverd. Hiermee zijn alle loten 

opgeleverd. 

 

7. Verwarming in het horeca gedeelte 
Problemen zijn ongeveer opgelost. Het Wagenhuis laat de vraag naar 

rechtsplegingsvergoeding vallen, enkel de kosten van de deurwaarder 

dienen vergoed te worden. Meester Beelen raadt aan hier op in te 
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gaan, dit aanvechten kost meer geld. Aangezien het bedrag 

(€268)dan voor 20/12 op de rekening van de advocaat (De 

Maeseneer) moest staan, werd hieraan gevolg gegeven. 

Vraag bestuur 

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

- Kostprijs herstelling: zit nog in de aanneming 
 

8. Varia 
Wie wordt uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie? Voorstel: 

- Directiecomité 

- Personeel, vrijwilligers 

- Diakens en Huis van de Mens 

- Begrafenisondernemers 

- Raad van Bestuur  

 

De Voorzitter        De Directeur 

 

Marc Florquin       Jacques Roggen 


