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Verslag directiecomité IGS Hofheide van dinsdag, 26 augustus 
2014, 14u 

Aanwezig 

Marc Florquin: voorzitter 
Paul Dams: ondervoorzitter 

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

 
Agenda 

1. Goedkeuring van het verslag van 29 juli 2014 
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 
2. Financiën 

Het bestuur neemt akte van de inkomsten en uitgaven, alsook van de stand van 

de rekeningen. 

 

3. Voorlopige oplevering lot 8 
De rondgang, in functie van de VO vond plaats op 6/8. De lijst met opmerkingen 

is te vinden in bijlage. 

- De aannemer zal nog moeten laten weten wanneer hij aan de opmerkingen 

zal voldoen.  

- De aanplantingen in de begraafzone is voor het plantseizoen 

- De werken aan de vide zullen nog moeten afgerond worden 

- De aannemer zal ook de maaibeurten doorgeven 

- Het directiecomité vraagt bijzondere aandacht voor het beter afwerken van 

de bochten in de toegangsweg. 

 

4. Aankoop multifunctioneel tuinmachine 
- Er is bijkomende informatie gevraagd aan de technische dienst van 

ondermeer de gemeente Holsbeek. Hieruit blijkt dat de tractor ‘John Deere’ 

de meest betrouwbare machine zou zijn 

- Wij hebben bij de 3 firma’s nog eens hun beste prijs gevraagd voor een all-

in pakket: 

- Van Dijck, Shibaura: € 21.143 

- Fagadis, ‘John Deere’: € 21.140 

- Michiels, Kubota: € 25.195 

Besluit 

Aankoop van de tractor ‘John Deere’ met alle toebehoren, voor de totaalprijs van 

€ 21.143 

5. Afwerking dakdichting ter hoogte van de vide, DO lot 1 
- De werken van Strabag voor de dakdichting zijn afgerond 

- Het factuur hiervoor bedraagt: € 19.889 

- De leidingen van Geuvers (sanitair) werden verlegd naar de daartoe 

bestemde trekputten, de gemaakte openingen in de dakconstructie van de 

vide zijn gedicht 

- De ABR verzekering heeft via een expertise bureau berekend dat de 

vergoeding € 18.895 bedraagt.  

- IGS vraagt een vergadering met de ABR verzekering 

 

6. Bewegwijzering in het gebouw 



 

2 

 

Platen kunnen gemaakt worden tot maximaal A4. Het directiecomité vraagt om 

het nodige te doen voor een correctie signalisatie in he gebouw. 

 

 

 

7. Problemen met ovenbouwer, GEM 
- Gelet op de voortdurende problemen met de werking van ovens en 

filterinstallatie; 
- Gelet op het feit dat GEM een aantal kosten wenst door te rekenen aan 

Hofheide 
- Gelet op het advies van de heer Coenegrachts om GEM in gebreke te 

stellen 
Besluit 

Het directiecomité beslist om GEM in gebreke te stellen voor de aanhoudende 

problemen met ovens en filterinstallatie. 
 

8. Naam begraafzone, naamplaatjes 
- Moet er een naam gegeven worden aan de strooiweide, columbarium, 

kinderzone, urneveld, … (er worden voorlopig geen namen toegekend aan 

de onderdelen van de begraafzone) 

- Op de plaatjes op de herdenkingszuil staat de naam, de ° en de + 

(akkoord bestuur) 

 

9. Werking crematorium 
Crematies 

- Aantal: 215 (25/8) – 223 

- 8 maanden: 1.817 

- Prognose: 2.725 

Plechtigheden 
- Aantal: 35 (25/8) - 36 

Begraafzone 
- Aantal verstrooiingen is wisselend; 

- Eens de hele zone opgeruimd is, ruimere bekendmaking 

Kledij medewerkers 
Er wordt uitgekeken naar een nieuwe look. 

Personeel 

Situatie Vicky Van Herck 
- Ziekteverlof tot 31/8 

- Voorlopig geen inhouding van het loon wegens te laat binnen brengen van 

dr. Briefje 

- Evalueren van de toestand op 1/9 
Vaststelling datum vakbondsoverleg 
Voorstel datum: 7/10 

Het goede doel 
- Brieven gemeenten zijn goedgekeurd 

- Tussentijdse afrekening Orthometals: € 4.608 

 

10. Varia 

Uitnodiging Belfius 
Nele Pelgrims zal de studiedagen bijwonen 

Persmoment Memoriaal 
- Het persmoment wordt vastgesteld op 24/10 om 11u 

- Er zal een persbericht gemaakt worden 

Huize De Veuster 
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De officiële overhandiging zal op 21/9 gebeuren in Tremelo (10u). Paul Dams 

zorgt voor een cheque. 

 

Volgende vergadering: dinsdag 7 oktober om 17u 
 

 

De Voorzitter        De Directeur 
 

Marc Florquin       Jacques Roggen 


