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Verslag directiecomité van 15 april 2015, 11u 

Aanwezig 

Marc Florquin: voorzitter 

Paul Dams: ondervoorzitter 

Ann Schevenels, Magda Wits, Nadine Van Horebeek, Nele Pelgrims: leden 

Jacques Roggen: directeur 

 

Bespreking met de Horeca uitbater 

Agenda 

1. Rouwmaaltijden – Brasserie 
De horeca uitbater is tevreden met het aantal rouwmaaltijden. 

 

2. Problemen met het gebouw 
Aan volgende punten moet nog gewerkt worden: 

- Deuren van de brasserie, stoppen niet snel genoeg 

- Sas aan de inkomdeuren van de familiekamers, de horeca uitbater 

bekijkt een aantal mogelijkheden 

- Lichtsterkte in de familiekamers is onvoldoende 

- Dichtmaken van het terras? De horeca uitbater onderzoekt de 

mogelijkheid en maakt een kostenraming op 

 

3. Internet 
De aansluiting van het internet, met een aan te leggen glasvezel, 

alsook het installeren van Wi-Fi zal door Hofheide uitgevoerd worden 

(met de firma BKM). De hieraan verbonden kosten (€ 5.966) zullen door 

Hofheide gedragen worden. 

  

4. Samenwerking met Hofheide 
De samenwerking verloopt tot eenieders tevredenheid. Hofheide zal bij 

de provincie nagaan of er een mogelijkheid bestaat om kunstwerken 

uit te lenen voor het horeca gedeelte. 

 

5. Gebruik aula door horeca uitbater 
Activiteiten in samenwerking met horeca kunnen best door de horeca 

uitbater georganiseerd worden. De nodige afspraken zullen hierrond 

gemaakt worden. 
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Agenda Hofheide 

1. Goedkeuring verslag van 17 maart 2015 
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

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

besproken. Er zijn geen opmerkingen over de financiële werking. 

Jaspers – HVAC 

- Nog 1 VS in te dienen, voor meerwerken. Het bedrag ligt nog in 

discussie, tussen € 38.000 (Jaspers) en € 28.000 (Hofheide). 

- Pro rata nog te betalen door Jaspers, € 6.354,32 

Bernardin – vloer 

€ 4.298 

Verhofsté – afwerking 

Valse plafonds op -1, ongeveer € 36.000 

GEM – ovens 

- € 29.253 (laatste deel factuur) 

- Maar: Hofheide claim (pro rata, facturen betaald voor GEM €18.082 

- En extra claim GEM: € 27.975,86 

Kosten Vide (Vanhoeyveld) 

- Vraag Vanhoeyveld: € 46.490 

- Tussenkomst ABR: € 32.572 – 5.000 = € 27.572 

Jennekensstraat 

- Kosten onteigeningen 

- Kosten her aanleg Jennekensstraat 

Te ontvangen subsidies 

Tot op heden werd reeds € 3.010.720 aan subsidies ontvangen 

vanwege Vlaanderen en € 120.000 vanwege Europa. Nog te 

ontvangen van Vlaanderen: € 8.630  

Besluit 

- Het directiecomité dringt aan op het beëindigen van de 

werkzaamheden 

- Het directiecomité wenst geen financiering van de onteigeningen 

en her aanleg van de Jennekensstraat 
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3. Ontwerpteam, vraag naar meer ereloon 
Het OT wenst meer ereloon, zie voor de berekening het vorige punt. 

 

4. Lot 8, omgevingsaanleg 
Uitvoering va de opdracht 

Alle facturen van de basisopdracht zijn betaald, aannemer dient nog 

enkele kleine aanpassingen uit te voeren. 

Problemen rond de financiële regeling met werken aan de vide 

Hierover zal nog onderhandeld dienen te worden. Feit is dat 

Vanhoeyveld mee aan de basis van de problemen ligt. Zonder zijn 

‘overrijden’ van de vide was de dakdichting een Strabag probleem 

geweest, nu is het een discussie tussen meerdere partijen. 

Aan het OT is gevraagd om een vergadering te beleggen. 

 

5. Werking crematorium 
Crematies 

- Aantal: 342 

Plechtigheden 

- Aantal: 45 

 

6. Voorbereiding RvB 
- De dagorde en de jaarrekening zijn verstuurd 

- Aanduiding lid directiecomité Ann Spaepen 

 

7. Varia 

Provinciale architectuurprijs  
Het ontwerpteam heeft zich kandidaat gesteld voor de prijs. Wanneer 

het gebouw wint, ontvangen architect en bouwheer elk € 3.500. 

Dag van de architectuur 
Hofheide zal niet deelnemen aan deze dag. 

 

De Voorzitter     De Directeur 

 

Marc Florquin      Jacques Roggen 


