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Eliane Spincemaille

voorzitter

Tiene Castelein

bestuurder

Ben Desmyter

bestuurder

Mieke Syssauw

bestuurder

Koen Tack

bestuurder

Jo Tijtgat

bestuurder

Annelies Vandenbussche

bestuurder

Greta Vandeputte

bestuurder

Stephan Titeca

raadgevend bestuurder

Stefaan Van Coillie

waarnemend bestuurder

Jan Sabbe

directeur, secretaris RvB

--

Verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vorige vergadering van 30 maart 2022.
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Cijfers: statistieken crematies januari-april 2022

De raad van bestuur neemt kennis van de crematiestatistieken van Uitzicht in de periode januari-april
2022. Uitzicht verzorgde in die periode 1.618 crematies. Dit is ca. 3% minder dan in 2021. Uitzicht
verzorgde verder 144 afscheidsdiensten en 56 koffietafels.

PSILON - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, opdrachthoudende vereniging
Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk - tel 056 28 29 30 - fax 056 28 18 34 – info@psilon.be
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3.1

Personeel
Interimaanstelling deeltijdse poetsmedewerker

De raad van bestuur neemt kennis van de aanstelling via interim van G.R. Zij vervult een halftijdse
opdracht als poetsmedewerker, en dit tot eind september 2022.
3.2

Ontslag cateringmedewerker

De raad van bestuur verneemt het vrijwillig ontslag van S.O.. Zij verkiest een nieuwe uitdaging in een
grootkeuken van een zorginstelling. Haar opzegperiode loopt af op 12 juni a.s.
3.3

Organisatie catering

De raad van bestuur bespreekt de werkorganisatie in Horizon, n.a.v. het aangekondigde vertrek van S.O.
Aan L.V. wordt voorgesteld om haar opdracht uit te breiden van 0.80 VTE naar 1.00 VTE. Er wordt
daarennaast nog een bijkomende versterking gezocht op interimbasis.
3.4

Contract L.V.

De raad van bestuur erkent de extra verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan de nieuwe opdracht
van L.V. als cateringverantwoordelijke in Horizon. De raad van bestuur gaat akkoord met de inschaling
van L.V. binnen het barema V5a-V5c, met behoud van haar opgebouwde anciënniteit van 10 jaar.
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Bouwwerken:
herstel waterdichting kelders + aanleg diepdrainering

De raad van bestuur bespreekt het schadedossier door waterinsijpeling in de technische kelders.
In vorige vergadering drong de raad aan op een snelle oplossing, opdat de kelders en het terrein tegen de
zomer volledig zouden kunnen afgedicht worden. De raad verwachtte ook een financieel
verrekeningsvoorstel.
De raad van bestuur gaat akkoord met de voorgestelde technische uitvoering, met onder meer de
supplementaire noppenfolie op de dakplaat en de voorziene drainages en zandaanvullingen. De raad gaat
evenwel niet akkoord met de voorgestelde verrekening, meer bepaald met de aanrekening van de kosten
voor terugplaatsen van de gronddekking op de dakplaat en het terugplaatsen van de teelaarde (samen
geraamd op 15.959,80 euro). Deze kost hangt volgens de raad van bestuur samen met de afwerking van
de noodzakelijke dakherstellingen om een waterdichte kelder op te leveren. Dit blijft een
verantwoordelijkheid voor de aannemer.
De raad suggereert om, indien geen vergelijk kan gevonden worden met de aannemer, onmiddellijk een
juridische mediatie op te starten.
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Kalender mei-juni 2022

De raad van bestuur wordt herinnerd aan een aantal activiteiten in de loop van mei-juni 2022.
-

Vernissage ‘Koester in Beeld’ – dinsdag 17 mei 2022 om 19u00

-

Lenteontmoeting met uitvaartondernemers, bestuurders en medewerkers – woensdag 25 mei 2022
om 19u00.

-

Overleggroep uitvaartondernemers – dinsdag 7 juni 2022 om 19u00

-

Algemene jaarvergadering – woensdag 15 juni 2022 – 19u30
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6.1

Varia
Nieuwsbericht VRT: prijsstijgingen crematoria

De raad van bestuur neemt kennis van een VRT-nieuwsbericht waarin drastische prijsstijgingen worden
voorspeld in de crematoria omwille van de sterk toegenomen gasprijzen.
Dit bericht werd blijkbaar uitgebracht door een federatie van uitvaartondernemers, maar het lijkt
speculatief en niet waarheidsgetrouw. Op dit ogenblik is ons geen enkel crematorium bekend dat een
nieuwe prijsstijging heeft aangekondigd omwille van de toenemende energieprijs.
Niettemin betekenen de toenemende gasprijzen wel degelijk een belangrijke meerkost voor de crematie.
Gemiddeld kost elke crematie nu 40 euro meer aan energiekost dan anderhalf jaar geleden.
6.2

Algemene vergadering: signalen vanuit gemeenteraden?

Geen relevante signalen ontvangen.
6.3

Voorstel Belfius beleggingen

De raad van bestuur neemt kennis van een aantal voorstellen vanuit Belfius voor korte- of
middellangetermijnbeleggingen met 100% kapitaalgarantie en een gegarandeerd minimumrendement. De
raad verkiest om niet meteen in te stappen in een van deze formules. Het lijkt zinvoller om versneld te
investeren in energietransitie dan in een kapitaalsbelegging.
6.4

Rondleidingen in Uitzicht

De raad verneemt dat er in de post-coronatijd weer beduidend meer vragen binnenkomen naar
rondleidingen in Uitzicht.
Deze rondleidingen zijn gratis voor scholen en opleidingen.
Voor socio-culturele verenigingen vragen we 3,00 euro/deelnemer (of 5,00 euro met koffie in Horizon).
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Rondvraag

Nihil

8

Bedanking

De voorzitter dankt de afscheidnemende bestuurders Mieke Syssauw, Koen Tack, Jo Tijtgat en Annelies
Vandenbussche voor de gedreven samenwerking in de voorbije jaren. Ook de voorzitter zelf is hiermee
aan haar laatste bestuursvergadering toe.
Deze vijf bestuurders worden na de algemene jaarvergadering opgevolgd door vijf nieuwe bestuurders uit
respectievelijk Avelgem, Harelbeke, Waregem, Wervik en Wevelgem.
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Volgende vergadering
woensdag 22 juni 2022 om 18u00

Jan Sabbe

Eliane Spincemaille

directeur

voorzitter

secretaris RvB
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