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Verslag vorige vergadering

Goedkeuring verslag vergadering directiecomité 30 mei 2018.
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2.1

Cijfers UITZICHT 2018
Maandstatistieken januari-juni 2018

UITZICHT verzorgde in januari-juni 2018 1.999 crematies of gemiddeld 77 crematies per week.
Het aandeel afscheidsdiensten t.o.v. alle crematies bedraagt 15,0%, of in totaal 300 afscheidsdiensten.
Ongeveer 1 op 3 uitvaartdiensten wordt gevolgd door een maaltijd in Horizon: samen 98 koffietafels
(2.940 gasten).
Globaal kennen we ten opzichte van zelfde periode vorig jaar een toename met +3% crematies, +3%
uitvaartdiensten en +7% rouwtafels.

Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opdrachthoudende vereniging
maatschappelijke zetel Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
correspondentie Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk - tel 056 28 29 30 - fax 056 28 18 34 – info@crematoriumuitzicht.be
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2.2

Milieuresultaten: emissiemetingen mei 2018

Het directiecomité neemt kennis van het analyserapport van de eerste halfjaarlijkse emissiemetingen op
onze crematie-installaties, uitgevoerd door SGS Belgium op 28-30 mei 2018. Het directiecomité stelt vast
dat de recente meting over de gehele lijn geruststellende waarden opgeeft.
Geen enkele indicator overschrijdt de opgelegde emissiegrenswaarden.
De samenvattende tabel met de gevalideerde resultaten van deze meting wordt ook op onze website
gepubliceerd.
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Vergunningen en procedures

Het directiecomité neemt kennis van de berichten van de advocaat van de actiegroep Samen Sterk,
waarin aangegeven wordt dat zij bijkomende juridische stappen overwegen en/of nog hangende
procedures willen heractiveren. Het lijkt er op dat deze actiegroep nog niet berust, niettegenstaande de
opeenvolgende arresten en vonnissen die steeds in het voordeel van Psilon zijn uitgesproken.
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Financiën : halfjaarresultaten per 30/06/2018

Het directiecomité bespreekt de halfjaarresultaten per 30/06/2018.
In de eerste jaarhelft wordt een resultaat geboekt van +170.152 euro.
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Bestellingen

5.1

Bijkomende ventilatie ovenzaal

Er wordt uitgekeken om nog een bijkomende ventilatie te plaatsen in de ovenzaal, teneinde meer frisse
lucht binnen te brengen tijdens de warmste zomerdagen. De temperaturen in de ovenzaal lopen nu soms
op tot 40°C. Geraamde kostprijs ca. 19.000 euro (excl. BTW).
Een prijsvoorstel wordt gevraagd aan vier kandidaten.
5.2

Afkoppeling interne warmteleiding (aftakking warmtenet)

De vergunningsaanvraag voor de aanleg van een warmtenet naar de KULAK is ingediend door BeauVent.
Ondertussen kunnen de voorbereidingen starten voor de aankoppeling van dit warmtenet aan het interne
restwarmtecircuit in UITZICHT.
Onze vaste HVAC-installateur, SPIE-Declercq, werd gevraagd om deze interne aftakking uit te voeren.
5.3

AV Play: vernieuwing beeldopname en -projectie

Na bespreking op vorige vergadering werd een een bijkomende onderhandeling gevoerd binnen de
raamovereenkomst met AV Play.
Het directiecomité gaat akkoord met het laatste prijsvoorstel van 27.605,40 euro, mits evenwel de
voorziene 65-inch-schermen in de inkomhal te vervangen door 75-inch-schermen (meerprijs ca. 2.000
euro).
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6
6.1

Varia
Bestuursorganisatie – statutenwijziging

Het directiecomité evalueert de buitengewone algemene vergadering dd. 19 juni 2018. De besliste
statutenwijziging werd inmiddels ter bekrachtiging overgemaakt aan de Vlaamse overheid.
6.2

Code goed bestuur

Het directiecomité neemt kennis van het ontwerp van Code Goed Bestuur dat werd opgemaakt door de
intergemeentelijke vereniging VENECO. Conform art. 434§5 van het Decreet Lokaal Bestuur zal ook onze
vereniging zo’n code moeten opmaken.
6.3

Fotoshoot (fictieve) uitvaartdienst

Op 3 juli 2018 had een fotoshoot plaats in de aula’s van UITZICHT. Met een 30-tal figuranten werden
beelden genomen van scenes uit onthaalmomenten en uitvaartdiensten. Deze beelden kunnen gebruikt
worden bij verdere communicatieprojecten voor UITZICHT.
6.4

Alcatraz Metal Fest

Op 10-11-12 augustus 2018 gaat het muziekfestival Alcatraz door op de nabijgelegen terreinen van het
sportcentrum Lange Munte.
Met de stad Kortrijk en met de organisatoren van Alcatraz werden afspraken gemaakt omtrent de
beschikbaarheid van de parking en omtrent het gebruik van de aanpalende gronden achter het
crematorium.
Gelet op de mogelijke overlast zullen wij geen uitvaartdiensten of koffietafels organiseren op
vrijdagnamiddag 10/08 en op zaterdag 11/08.
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Rondvraag

Nihil
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Volgende vergadering

Woensdag 12 september 2018 om 12u00
in de vergaderzaal van UITZICHT
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