OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOMEN DOOR HET DIRECTIECOMITE VAN DINSDAG
06/11/2018

Aanwezig

de heer Bart BLOMMAERT
mevrouw Sofie BRACKE
de heer Yves DESWAENE
mevrouw Sibylle MOREELS
mevrouw Caroline VERDOODT
de heer Luc DE RYCK
de heer Hans MASUY

Verontschuldigd

1.   Goedkeuring verslag vorig Directiecomité van 04/10/2018:
§   Het verslag van het vorige Directiecomité wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
2.   Financieel en werkingsverslag:
§   Statistieken: in oktober vonden er 860 crematies plaats over drie vestigingen, dus voor het
eerst ook in Aalst. Het totaal voor 2018 is 8.952. Dit zijn normale cijfers. De jaarlijkse toename naar een piek is gestart. Cijfers over plechtigheden, koffiekamers en verstrooiingen zijn
naar verwachting.
§   Uitnodiging voor Buitengewone Algemene Vergadering TMVS (Farys): onze IGS is deelgenoot in
TMVS dv, dat op zijn beurt een deel van Farys is.
§   Uitnodiging voor de gewone Algemene Vergadering van IDETA: onze IGS participeert financieel in het crematorium van Frasnes-Lez-Anvaing, dat toebehoort aan IDETA.
§   Uittreding van de provincie–ruling: de officiële ruling is binnengekomen en is positief.
3.   Crematorium Westlede:
4.   Crematorium Heimolen:
Evaluatie 1 en 2 november: de gebruikelijke zeer grote groepen mensen (en bloemen) werden
in goede banen geleid.

5.   Crematorium “De Witte Bomen”:
§   Statistieken: het aantal crematies in Frasnes-Lez-Anvaing zal dit jaar meer dan 2.000 zijn
waarvan nu meer dan 25% uit ons werkingsgebied. Die Oost-Vlaamse crematies in Frasnes-LezAnvaing zijn ongeveer 6% van het totaal van onze IGS.
6.   Crematorium Aalst:
§   Zowel crematies, plechtigheden als koffiekamers zijn opgestart eind oktober.
7.   Personeel:
§   Mobiliteitsbudget: goedgekeurd.
§   Stand aanwerving medewerkers plechtigheden: het Directiecomité is akkoord om zodra mogelijk een nieuwe selectieprocedure te starten.
§   Stand aanwerving technici: lopend.
§   Negatieve evaluatie cateringmedewerker: werd mondeling toegelicht.
8.   Varia:
/
Volgende Raad van Bestuur op DINSDAG 04/12/2018 om 18.00 u, gevolgd door Buitengewone
Algemene Vergadering om 19.00 u.
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