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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 Julie DOSSCHE 

 De heer Bert HEYNSSENS 

 De heer Bart NOBELS 

 De heer Wim VAN DAMME 

 Mevrouw Kelly VAN ELSLANDE 

 Mevrouw Caroline VAN GEYT 

 Mevrouw Mieke VAN HECKE 

 Mevrouw Caroline VERDOODT 

 Mevrouw Karlijn DEENE 

 Mevrouw Ria THIENPONT 

 De heer Sven DE BACKER 

  

Verontschuldigd   

  

 
Hans Masuy is afwezig en laat zich door de voorzitter verontschuldigen. 
Sven De Backer is aanwezig en stelt zich voor. Hij is de nieuwe adjunct-directeur. 
 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering: 
 
§ Het verslag van 07/07/2020 wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd; 
 
 
2. Financieel en werkingsverslag: 
 
§ Actua – coronamaatregelen: vanaf 1 september mogen 200 mensen een plechtigheid bijwo-

nen. 50 personen mogen aanwezig zijn op een koffietafel. Telkens mits naleving van de social 
distance maatregelen; 
 

§ Statistieken: de oversterfte in de maand april wordt niet gevolgd door een “ondersterfte”. In 
de maand augustus gebeurden 1.010 crematies. De oorzaak van dit hoge cijfer is te vinden in 
de hittegolf.  
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§ Begroting: om de begroting van 2021 op te maken, wordt eerst een prognose gemaakt voor 
2020. 
Het hogere aantal crematies, de mindere opbrengsten voor plechtigheden en koffiekamers 
zorgen voor 850.000 euro minder inkomsten dan voorzien. 
De uitgaven zullen 600.000 euro minder bedragen. Het grootste verschil vinden we in de aan-
kopen voor de koffiekamers. Wegens het uitstellen van investeringen zijn er ook minder kos-
ten voor afschrijvingen. 
De begroting van 2020 werd opgemaakt met een verlies van 37.500 euro.  
Ondanks de grote schommelingen tussen de inkomsten en de uitgaven verwachten we dat het 
boekjaar zal afsluiten met een verlies van 72.000 euro. 
 
De begroting van 2021 wordt bepaald door de investeringen, het personeel en de prijszetting. 
Er worden investeringen voorzien voor een totaal van 2.602.000 euro. Een groot deel van de-
ze investeringen is reeds goedgekeurd in 2020, maar ook hier zorgde het corona-virus voor 
vertragingen. 
 
Personeel: wordt besproken. 
 
Prijszetting: wordt besproken. 
 
Ook in 2021 verwachten we nog maatregelen rond het corona-virus. Plechtigheden worden 
voorzien voor 90% van een normaal jaar (2019). Koffiekamers worden ingepland op 75% van 
2019. 
 
Het samenspel van inkomsten en kosten zorgt voor een voorziene winst in 2021 van 20.150 
euro. 
 
Dit voorstel kan nog gewijzigd worden. De definitieve versie moet op 6 oktober klaar zijn. 
 
 

§ Algemene Vergadering Poolstok: Sven De Backer zal de vergadering bijwonen, wegens afwe-
zigheid van Hans Masuy; 

 
 
 

3. Crematorium Westlede: 
 
§ Geen meldingen; 

 
 
4. Crematorium Heimolen:  
 
§ Geen meldingen; 
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5. Crematorium Siesegem: 
 
§ Boorput voor de beregening van de strooiweides in Aalst: wordt besproken.  

 
 
6. Crematorium “De Witte Bomen”: 
 
§ Statistieken; 

 
 
7. Personeelszaken: 
 
§ Overzicht; 

 
 

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

 
§ Besteding opbrengsten uit recuperatie edele metalen: wordt besproken. 

 
 
 

 
Yves DESWAENE      Ria THIENPONT 
Voorzitter       Notulist en Adjunct-directeur 


