OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR HET DIRECTIECOMITE VAN
DINSDAG 08/11 /2016

Aanwezig

de heer Bart BLOMMAERT
mevrouw Mieke BOUVE
mevrouw Sofie BRACKE
de heer Luc DE RYCK
de heer Yves DESWAENE
mevrouw Caroline VERDOODT
de heer Kris COENEGRACHTS

Verontschuldigd

1. Goedkeuring verslag vorig Directiecomité van 06/09/2016 en 29/09/2016:
! De verslagen worden, zonder opmerkingen, goedgekeurd.

2. Financieel en werkingsverslag:
! Statistieken: in de maand oktober waren er minder crematies dan het jaar voordien maar in
september waren er meer crematies. Het jaarcijfer zal op het voorziene aantal uitkomen.
! Prijs plechtigheid: om praktische redenen zal het gebruik van de piano (€ 100,00) en de projector (€ 30,00) inbegrepen zijn in de prijs voor een plechtigheid. De prijs voor een plechtigheid zal vanaf 1/1/2017 € 165,00 (nu € 150,00) zijn.

3. Crematorium Westlede:
! Vernieuwing naamplaatjes: de procedure voor het verlengen van de naamplaatjes wordt besproken en goedgekeurd.
! Arrest Hof van Beroep in de zaak De Vijlder: de vordering werd door het Hof van beroep afgewezen en de firma De Vijlder werd veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten. De
provisie van € 121 886,86 die werd aangelegd in het kader van deze rechtszaak kan teruggenomen worden indien geen beroep in cassatie wordt aangetekend.

! Aanbestedingen: gezien het aanbestedingsverslag wordt de levering van koffie voor een termijn van 2 jaar gegund aan de laagste inschrijver, zijnde Vandekerckhove’s Koffiehandel,
Brabantdam 55 te 9000 Gent.

4. Crematorium Heimolen:
! Brandschade oven 2: op 17/10/2016 was er een brand in een elektriciteitskast van oven 2 in
Sint-Niklaas. De schade was aanzienlijk maar de elektriciteitskast kon door eigen diensten terug worden opgebouwd. Onze verzekeraar Ethias komt tussen voor de kosten.
! Emissiemetingen: de emissiemetingen werden op alle ovens, behalve oven 2 in Sint-Niklaas,
uitgevoerd tussen 17/10 en 30/10/2016. De resultaten worden binnen 3 weken verwacht.

5. Crematorium “De Witte Bomen”:
! Statistieken;

6. Crematorium Aalst:
! Begeleiding lastenboek ovens en rookgasreiniging: Bopro begeleidde ons voor de technische
aspecten van het lastenboek. Het lastenboek wordt begin december ingediend ter subsidiëring.
! Start werken: de werken aan de paalfundering zijn bijna gedaan en de uitgraving van de kelders is gestart.
! Vorderingsstaat 1 De Nul: de eerste vorderingsstaat wordt goedgekeurd. Ondertussen ontvingen we het bericht van de toekenning van de eerste schijf van de subsidie.

7. Personeel:
! Statuut personeel – planning extra Directiecomité: het extra Directiecomité heeft plaats op
15/12/2016 om 20 uur.
! Langdurig zieken: ADR diende een doktersattest in en vraagt ontslag aan wegens medische
overmacht. De wettelijke procedure wordt gevolgd en het advies van de arbeidsgeneesheer
wordt ingewonnen.
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! Vacature onthaal & plechtigheden: er is een vacature voor medewerker onthaal en plechtigheden. In het kader van de lopende overeenkomst wordt A&S Solutions gevraagd om de procedure op te starten.
! Pensioen
! Vacature onderhoudsmedewerker: door de pensionering is er een vacature voor onderhoudsmedewerker.
! Uitbreiding uren: gezien de aanhoudende werklast op de afdeling plechtigheden wordt het
arbeidscontract van NDW uitgebreid van 22,8 uur per week naar 30,4 uur per week.

8. Varia:
! Overhandiging cheque aan het Kinderkankerfonds: er zal een geschikt moment worden gezocht om de opbrengst van de recuperatie van metalen aan het Kinderkankerfonds te overhandigen.

Extra Directiecomité op dinsdag 15/11/2016 om 20.00 uur
Volgende Raad van Bestuur op 06/12/2016 om 18.00 uur gevolgd door de Algemene Vergadering
om 19.00 uur

Sofie BRACKE
Voorzitter

Kris COENEGRACHTS
Secretaris
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