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Verslag directiecomité dinsdag 17 november 2015 – 15u – 

site Hofheide 

 

Aanwezig 

Marc Florquin: voorzitter 

Paul Dams: ondervoorzitter 

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

Jacques Roggen: directeur 

 

Agenda 

1. Goedkeuring verslag 13 oktober 2015 
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

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

besproken. Er zijn geen opmerkingen over de financiële werking. 

 

3. Werking oktober 2015 
Crematies 

- Aantal: 334 (247 in 2014) 

- Totaal 10 maanden: 2.997 (2014: 2.268) 

- Verschil: 729 

Plechtigheden 

- Aantal: 51 

- 2014: 50 

Begraafplaats 

- Verstrooiingen 

- columbarium 

 

4. Programma Allerheiligen WE, evaluatie 

Zaterdag 

Zeer mooi programma, zowel qua muziek als teksten. Het organiseren 

van dergelijk evenement vraagt bijzondere inspanningen van het 

personeel, het directiecomité besluit daarom om dit 2 jaarlijks te laten 

doorgaan (een week voor het Allerheiligen WE) 
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Maandag 2/11 

- De herdenkingsplechtigheden mogen elk jaar ingericht worden 

- Bij voorkeur naar de avond toe 

- Families aanschrijven via mail 

Flyer om activiteit aan te kondigen 

Kostprijs bij Eraly: € 302, vergelijkbaar met vorig jaar: 

- Offerte DVF: € 411 

- Offerte Eraly: € 298 

Besluit bestuur 

Toewijzen aan Eraly. 

 

Meedoen met open bedrijven dag? 

- Kostprijs: € 3.995 

- Wat krijg je voor die prijs? Zie bijlage 

Besluit bestuur 

Het directiecomité beslist om niet mee te doen aan deze activiteit. 

 

 

5. Stand van zaken opleveringen 
- De DO voor loten 2a en 2b (schrijnwerk), 5 (liften), 6 (vloerafwerking) 

en 7 (meubilair en inrichting) zijn doorgegaan op 5/11/2015. 

- DO voor 2b, 5,6 en 7 zijn goedgekeurd 

- 2a (schrijnwerk) zal nog enkele opmerkingen moeten in orde 

brengen, oa. het afkitten van dakkoepels, er komt nog altijd water 

binnen thv. de lamellen in de inkomzone 

Afrekening kosten vide 

Ook aannemer Vanhoeyveld (lot 8, omgevingsaanleg) was aanwezig, 

samen met OT en bureau Omgeving.  

 

 

6. Ontwerpteam 
Zie hiervoor de conclusie van Meester Beelen. 

 

7. Kast inkomzone, familiekamer 
De schrijnwerker, die Ann Spaepen doorgaf, wenst het niet te doen. 3 

offertes: 

- Fix-it: 5.740 
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- Kast-id: 5.220 

- MJ: 4.285 

Besluit bestuur 

Toewijzen aan MJ. 

 

8. Groenonderhoud 
Besluit bestuur 

- Akkoord om voor het groenonderhoud en inschakeling indien nodig 

in de werking van de ovens, beroep te doen op Fred Van Horebeek, 

momenteel werkzaam als vrijwilliger 

- Akkoord om, als blijkt dat Fred Van Horebeek kan bewijzen dat hij 

een constante werknemer blijkt te zijn, hem te laten verder 

functioneren via interim kantoor, gedurende 3 dagen/week 

- Voor het onderhoud van de vijver zal beroep gedaan worden op 

een externe firma, hiervoor worden nog bijkomende inlichtingen 

opgevraagd. 

 

9. RVB en AV 
- Receptie, voor RvB en AV (tijdens de AV kunnen de leden van de 

RvB al een drankje krijgen) 

- Nieuwe vertegenwoordiging Tienen 

- RvB: Hans Vandermolen 

- AV Bert Valkeniers 

 

10. Nieuwjaarsreceptie 
- Muziek: Els Van Attenhoven (zang) en piano begeleiding, ongeveer 

30’ 

- Receptie 

Uit te nodigen 

- Directiecomité 

- Personeel 

- Bo’s 

- Burgemeesters aandeelhouders 

- Gouverneur en deputatie 

 

11. Varia 

- Positieve commentaar op de aangeboden plechtigheden.  

 

De Voorzitter     De Directeur 

Marc Florquin     Jacques Roggen 


