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Aanwezig  Mevrouw Zeneb BENSAFIA 

 Mevrouw Karla BRONSELAER 

 Mevrouw Katie COPPENS 

 De heer Luck DE RYCK 

 Mevrouw Claudine DE WAELE 

 De heer Yves DESWAENE 

 Mevrouw Isabelle HEYNDRICKX 

 De heer Bert HEYNSSENS 

 De heer Danny LAUWERYNS 

 De heer Bart NOBELS 

 De heer Wim VAN DAMME 

 Mevrouw Kelly VAN ELSLANDE 

 Mevrouw Caroline VAN GEYT 

 Mevrouw Caroline VERDOODT 

 De heer Hans MASUY 

  

Verontschuldigd  Mevrouw Karlijn DEENE 

  

  

  

 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering: 
 
§ Het verslag van 02/03/2021 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd; 
 
 
2. Financieel en werkingsverslag: 
 
§ Afsluiting van boekjaar 2020: vraag tot goedkeuring van Jaarrekening, Jaarverslag, Remunera-

tieverslag en Werkingsverslag: de directeur geeft duiding bij de nu gefinaliseerde cijfers en 
gegevens. Het coronajaar 2020 werd goed doorstaan. De Raad verleent zijn goedkeuring aan 
Jaarrekening, Jaarverslag, Remuneratieverslag en Werkingsverslag. Daarmee wordt voor het 
tweede jaar op rij een extra dotatie naar de pensioenreserves doorgevoerd; 
 

§ Statistieken: de huidige werklast is vergelijkbaar met normale jaren, natuurlijk uitgezonderd 
de catering die nog stilligt; 
 

§ Privatisering: brief voor kabinet Somers: het voorgelegde ontwerp mag worden verstuurd; 
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§ Regiovorming: crematoria zijn vrijgesteld; 
 
 

3. Goedkeuring agenda Algemene Vergadering 1 juni 2021: de nodige stukken worden toe-
gevoegd aan de agenda: 

 
§ Agenda:  
 
- Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 1 december 2020; 
- Goedkeuring Jaarrekening 2020, resulterend in het Jaarverslag; 
- Verslag Commissaris-Revisor; 
- Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor; 
- Werkingsverslag 2020; 
- Remuneratieverslag; 
- Ontslag en Benoeming bestuurders: 

o Ontslag mevrouw Mieke Van Hecke dd. 14/12/2020 
o Ontslag mevrouw Julie Dossche dd. 25/01/2021 
o Benoeming mevrouw Isabelle Heyndrickx dd. 14/12/2020 
o Benoeming de heer Danny Lauweryns dd 25/01/2021 

 
De Raad keurt de agenda goed voor deze digitale Algemene Vergadering. 

 
 

4. Crematorium Westlede:  
 
§ Make-over: gestage voortgang met de lastenboeken, trager dan gewenst; 

 
 
5. Crematorium Heimolen: 
 
§ Impact coronamaatregelen is in Heimolen opvallend met een minder aantal plechtigheden. 

Wase uitvaartondernemers beschikken relatief bekeken meer over eigen aula’s voor kleinere 
groepen; 
 
 

6. Crematorium Siesegem: 
 

§ Zonnepanelen en aanpassingen aan de elektro-installaties zijn bijna afgewerkt. Indienststel-
ling komt dichtbij. Deze installatie wordt betaald vanaf het Projectenfonds ontstaan bij het 
uittreden van de Provincie uit onze IGS. De stad Aalst wenst samen met de Provincie ook te 
worden betrokken bij de gewenste mediablootstelling; 
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7. Crematorium “De Witte Bomen”: 
 
§ Bouw van de derde crematielijn en infrastructuurwerken zijn aan de gang met voor de oven-

techniek behoorlijk wat tijdsimpact door corona (quarantaine van specialisten uit VK op heen- 
en terugweg) en Brexit (import van apparatuur vanuit VK). Geschatte indienststelling crema-
tiegedeelte juli. De infrastructuurwerken lopen nog tot medio 2022; 
 

 
8. Personeelszaken: 
 
§ Herschikking taken wegens uitval sleutelmedewerker: mondelinge toelichting; 

 
§ Aanwerving technisch adjunct van de directie: vraag tot goedkeuring procedure en timing: de 

Raad keurt de procedure en de timing goed. Het doel blijft het effectief aantreden begin 
2022; 

 
§ Bijzonder Overlegcomité (vakbondsoverleg) over wijzigingen aan de rechtspositieregeling: dit 

overleg werd afgerond zonder opmerkingen. De Raad keurt de invoering van de vernieuwde 
RPR goed vanaf 1/1/2022; 

 
 
9. Varia: 
 
§ Concessies: de lijst met concessies wordt goedgekeurd; 

 
§ Giften: deze operatie wordt afgewerkt met brieven en stortingen; 

 
§ Algemene Vergadering Poolstok 28/05/2021: de Raad vaardigt Hans Masuy af; 

 
 
 

 
Yves DESWAENE      Hans MASUY 
Voorzitter       Notulist en directeur 
 
 


