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Verslag directiecomité van 17 maart 2015 

Aanwezig 

Marc Florquin, voorzitter 

Paul Dams, ondervoorzitter 

Ann Schevenels, Magda Wits, Nadine Vanhorebeek, leden 

Verontschuldigd 

Nele Pelgrims 

Agenda directiecomité 

1. Goedkeuring verslag 18 februari 2015 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Verslag van het examen voor de aanwerving van een 

technisch assistent 

Besluit van de jury 

De jury stelt voor om de functie van technisch assistent toe te kennen aan 

de heer Princen Jerry, kandidaat met de hoogste score op zowel het 

schriftelijk als het mondeling examen. 

De jury stelt voor om de andere kandidaten, die slaagden op het 

schriftelijk en mondeling examen, op te nemen in de wervingsreserve, met 

een rangschikking volgens het behaalde totaal aan punten. 

Besluit directiecomité 

Het directiecomité keurt het verslag van de jury goed. 

 

3. Benoeming van de technisch assistent 
Gelet op de goedkeuring van het jury verslag beslist het directiecomité 

om: de heer Jerry Princen (°28-10-1971), Maasstraat 140, 3272 

Messelbroek, aan te werven in de functie van technisch assistent. 

De heer Princen zal een proefperiode van 6 maanden krijgen.  

De RvB dient in zijn volgende vergadering deze benoeming te 

bevestigen 

Aanvang: 8 april 2015. 

 

4. Samenstelling van de wervingsreserve 
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Gelet op de goedkeuring van het verslag van de jury beslist het 

directiecomité om de volgende kandidaten, in deze volgorde, op te 

nemen in de wervingsreserve, en dit voor een termijn van 2 jaar: 

1 Hermans Klaas (80,31%) 

2 Peeters Herwig (79,81%) 

3 Merckx Kenny (74,81%) 

4 Goemans Geert (71,76%) 

5 Keller Koen (71,39%) 

6 Robert Marc (68,47%) 

 

 

5. Werking crematorium (februari) 
Crematies 

- Aantal: 340 (2014: 244) 

Plechtigheden 

- Aantal: 59 (2014: 37) 

Begraafplaats 

- Diverse uitstrooiïngen en naamplaatjes 

- 1 biologisch afbreekbare urne begraven 

- 1 begraving in urnekelder 

   

6. Financiën 
De inkomsten en uitgaven alsook de stand van de rekeningen worden 

besproken. Er zijn geen opmerkingen over de financiële werking. 

Jaarrekening 

- Het verlies over het boekjaar 2014 bedraagt € 21.936 

- Gecumuleerd verlies wordt hiermee: € 2.107.119 

 

7. Afwerking van het gebouw en omgeving 
Vanhoeyveld – lot 8 

- Aangetekende herinnering voor de 2 laatste facturen (1 wordt deze 

maand betaald, de andere bij voldoende middelen op de rekening, 

ontvangst subsidie) 

- Aangetekende zending met werken aan de vide: voorstel tot 

weigering, meester Thomas Beelen begeleidt ons hierin. 

GEM 

A never ending storry … 

Jaspers 
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Schijnbaar werkt alles min of meer normaal. Het dossier zal binnen 

afzienbare tijd kunnen afgerond worden. 

TMW (lot 2 – schrijnwerk) 

Nog wat af te werken … 

Omgeving, nog te doen 

- Hakselen  

- ‘honinggraten’ in bochten 

 

8. ROBTV 
ROBTV heeft een voorstel uitgewerkt om – in aanloop van het 

Allerheiligen WE – een publi reportage te maken, die bv. 4 zondagen 

wordt uitgezonden (15 x/dag). 

Zie bijlage.  

De kostprijs van het voorstel: 

- 4 zondagen 

- 15/dag 

- Duurtijd: 1,5 min 

Is: € 4.017 voor het uitzenden, en een eenmalige productiekost van 

€1.730. De reportage is dan eigendom van Hofheide en kan gebruikt 

worden op website, rondleidingen, … 

Besluit directiecomité 

Akkoord voor: 2 zondagen: € 2.480 + € 1.730 = € 4.210 

 

9. Varia 
Plechtigheid zonder crematies? 

Wordt nu al gedaan. Aan het zelfde tarief?  

Voorstel: € 250, voor te leggen aan RvB. 

Toegangsweg 

De bal ligt nog in het kamp van de burgemeester van Holsbeek 

Klacht vakbond 

De voorzitter zal de vakbond inlichten bij een volgende wijziging aan 

de RPR. 

Nieuw lid directiecomité 

Verslag al doorsturen naar Ann Spaepen. 

 

 

De Voorzitter      De Directeur 

Marc Florquin     Jacques Roggen 


