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1

verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 11 december 2018.

2
2.1

Cijfers
crematies UITZICHT 2018

UITZICHT verzorgde vorig jaar 3.798 crematies of gemiddeld 73 crematies per week.
Het aandeel afscheidsdiensten t.o.v. alle crematies bedraagt 14,3%, met in totaal 544 diensten.
Circa 1 op 3 uitvaartdiensten wordt gevolgd door een maaltijd in Horizon: samen 185 koffietafels (5.642
gasten).
In vergelijking met 2018 betekent dit alles een toename van +1,0% crematies, +1,0% uitvaartdiensten
en -0,5% koffietafels.
2.2

Analyse crematies per gemeente/regio

Bespreking van de evolutie van het aantal crematies per gemeente en per regio.
De crematies uit de regio’s Roeselare en Ieper nemen gestaag toe in de voorbije jaren.
We merken anderzijds een lichte daling van crematies uit de aangrenzende Waalse arrondissementen.
2.3

Crematies in België 2018

Globaal telde België 67.230 crematies in 2018, een toename met +3,1%.
2.4

Analyse uitvaartdiensten 2018

We noteren alweer beduidend meer afscheidsdiensten met urne (56%) dan met de kist (44%), op een
totaal van 545 uitvaartdiensten.
Er is ook weer een duidelijke groei in het aantal diensten die geheel worden voorgegaan door eigen
medewerkers van het crematorium. Vorig jaar 60%. Nu 66%, of 357 op 545 uitvaartdiensten.
2.5

Maandstatistieken 2019 (januari-februari)

De eerste twee maanden van 2019 verzorgde UITZICHT 730 crematies, 83 uitvaartdiensten en 26
koffietafels. Dit is iets kalmer dan dezelfde periode vorig jaar.

3

stand van zaken juridisch-administratieve procedures

Geen nieuwe elementen sinds vorige vergadering.
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4
4.1

Personeel
Inzet interim-medewerker technisch operator

De tijdelijke verzwakking van de technische ploeg door het uitvallen van een van de drie technisch
operatoren, werd in de voorbije weken opgevangen door het occasioneel inschakelen van een
interimkracht vanuit een gespecialiseerd uitzendkantoor. Om een grotere stabiliteit te kunnen garanderen,
in afwachting van de volledige terugkeer uit ziekteverlof van onze eigen technieker, gaat de raad van
bestuur akkoord om de tijdelijke uitzendkracht voor drie maand te engageren voor minstens 60%, ofte
drie dagen/week.

4.2

Technische medewerkers: selectie vierde technisch operator

Gelet op de langdurige afwezigheid van een technisch operator, en gelet op de aangekondige pensionering
van de oudste technisch operator, achtte het directiecomité het wenselijk versneld in de vervanging te
voorzien van een technisch operator.
Het directiecomité stelde daartoe een vacature open voor een technisch medewerker (niveau C).
De raad van bestuur neemt kennis van de opgestarte selectieprocedure.

5
5.1

Financiële resultaten 31/12/2018
Ontwerp jaarrekening 31/12/2018

De raad van bestuur keurt het ontwerp van jaarrekening 31/12/2018 goed.
Dit ontwerp zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de algemene jaarvergadering.
5.2

Analyse resultaten

Het directiecomité bespreekt de jaarresultaten.
We sluiten het boekjaar af met een resultaat van +384.087 euro. Dit resultaat zal gebruikt worden voor
de voorziene uitbreiding van de opslagkelders (bouwkost geraamd op 350.000 euro).
5.3

Analyse ratio’s

Het directiecomité bespreekt de evolutie ratio’s tussen 2015 en 2018.
Alle belangrijke ratio’s (liquiditeit, solvabiliteit, schuldgraad, personeelskost/omzet, ROI) evolueerden
gunstig tot heel gunstig.

6
6.1

Bestuursrapportering
Ontwerp jaarverslag 2018

De raad van bestuur keurt het ontwerp van jaarverslag 31/12/2018 goed.
Dit ontwerp zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de gemeenten-vennoten en aan de algemene
jaarvergadering.
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6.2

Ontwerp evaluatierapport 2013-2018

De raad van bestuur bespreekt het ontwerp van evaluatierapport 2013-2018 en keurt dit goed.
Dit ontwerp zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de gemeenten-vennoten en aan de algemene
jaarvergadering.
6.3

Communicatie naar nieuwe gemeenteraden

De raad van bestuur gaat akkoord om, in afwijking van het vroegere voorstel van drie informatieavonden
binnen de drie deelgebieden, alle gemeenteraden samen uit te nodigen op één informatieavond mét
uitgebreide kennismaking en rondleiding binnen crematorium UITZICHT.
Samen met de uitnodiging voor deze kennismakingsavond (op 6 mei 2019) zal aan alle gemeenteraadsleden een brochure worden toegestuurd met info over Psilon en UITZICHT.
Tegelijkertijd zal ook het evaluatierapport en het ontwerp-jaarverslag te downloaden zijn vanaf de website
van Psilon.

7
7.1

Varia
Stand van zaken voordracht nieuwe bestuurders

De raad van bestuur verneemt de stand van zaken van de binnengekomen voordrachten voor de nieuwe
bestuursorganen.
7.2

Gemeente Staden

De raad van bestuur verneemt dat er een interesse is vanuit de gemeente Staden om toe te treden bij
Psilon. Deze vraag zal overgelaten worden aan het nieuwe bestuur na 26 maart 2019.

8

Rondvraag

Nihil.
9

Dankwoord

Ter afsluiting van de allerlaatste vergadering van deze bestuursperiode, dankt afscheidnemend voorzitter
Kurt Vanryckeghem alle leden van de raad van bestuur voor de aangename samenwerking in de voorbije
legislatuur.
Hij drukt zijn wens uit dat het nieuwe bestuur vanaf 26 maart 2019 even collegiaal en constructief zal
samenwerken bij de verdere uitbouw van de dienstverlening van UITZICHT en Psilon.

Jan Sabbe

Kurt Vanryckeghem

secretaris

voorzitter
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