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1

Verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag goed van de vergadering van 22 juni 2022.

2
2.1

Actualiteit / cijfers
Maandstatistieken Uitzicht januari-augustus 2022

De raad van bestuur neemt kennis van de crematiestatistieken van Uitzicht in de periode
januari-augustus 2022. Uitzicht verzorgde in die periode 3.002 crematies. Uitzicht verzorgde
verder 281 afscheidsdiensten en 111 koffietafels.
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2.2

Crematies per ondernemer 2022/1e semester

De raad van bestuur neemt kennis van het aantal crematies in 2022/sem1 per ondernemer.
We tellen 48 klanten-ondernemers die geregeld (=minstens 1 crematie/maand) langskomen.
We stellen ook vast dat er de recentste maanden verrassend veel nieuwe crematies komen
vanuit de streek Mouscron-Estaimpuis. Daar is een hergroepering bezig van enkele bestaande
en nieuwe uitvaartondernemingen.

3
3.1

Financieel
Halfjaarrekening 30-06-2022

De raad van bestuur bespreekt de halfjaarrekening per 30-06-2022. Niettegenstaande we een
vrij gelijke omzet realiseren uit crematies als vorig jaar (1.159.433 euro of +0,7%), resulteert
dit finaal in een beduidend minder resultaat (+130.209 euro versus +329.813 euro). Het
mindere resultaat is nagenoeg geheel te wijten aan de kosteninflatie (indexering loonkosten,
inflatie van leveranciers- en onderhoudskosten, exponentieel stijgende energiekosten). Aan
eenzelfde inflatieritme zal het resultaat tegen eind dit jaar nagenoeg op nul terugvallen.
3.2

Evolutie energieprijzen / impact op crematietarieven

De raad van bestuur bespreekt de evolutie van de energieprijzen. Tussen 2019 en vandaag is
de gasprijs verzevenvoudigd en de elektriciteitsprijs verdrievoudigd. Onze totale energiekost
is toegenomen van ca. 100.000 euro/jaar naar ca. 500.000 euro/jaar, of als gemiddelde
energiekost per crematie een toename van 25 euro naar 112 euro/crematie.
Vanuit het VNOC vernemen we eenzelfde problematiek bij alle Vlaamse crematoria. Bij
ongewijzigd beleid stevenen alle crematoria af op verliesresultaten, en dat net op het ogenblik
dat er zware investeringen moeten gebeuren om te beantwoorden aan de Green Dealambities.
De raad van bestuur gaat akkoord om, naar aanleiding van de hoge energieinflatie, de
crematietarieven per 01-01-2023 gevoelig te verhogen volgens het ritme van de huidige
marktinflatie (ca. 10%). Dit in afstemming met de VNOC-collega’s. Een concreet tariefvoorstel
wordt voorgelegd op de begrotingsvergadering van de RvB op 12 okt a.s.

4
4.1

Personeel
Stand van zaken interim medewerkers poetsen/catering

De raad van bestuur verneemt dat het engagement van de twee huidige interim-medewerkers
binnenkort afloop. We stellen voor om via hetzelfde interimkantoor op zoek te gaan naar een

y 21 03 22 dossier - 20220907 RvB beknopt bestand - Kortrijk, zaal Horizon datum

pagina

3

voltijdse logistiek medewerker die a priori inzetbaar is voor poetsopdrachten, en daarnaast
kan bijspringen in de catering wanneer er extra inzet nodig is.
4.2

Verloning technisch medewerkers

De raad van bestuur bespreekt de verloning voor de technisch medewerkers ovenoperatoren.

5
5.1

Werking
Studie energietransitie

Het studiebureau Ingenium heeft zijn eerste voorlopige werkrapport opgeleverd m.b.t. de
mogelijkheden voor een energietransitie conform de Vlaamse en Europese Green Deal
ambities. De raad bespreekt deze eerste bevindingen.
Het is nu al duidelijk dat de Green Deal doelstellingen tegen 2030 enkel kunnen gehaald
worden door een algemene overschakeling van gasovens naar elektrische ovens, met
daarenboven zoveel als mogelijk eigen energie te voorzien d.m.v. zonnepanelen.
De raad onderkent deze ambitieuze uitdaging. Deze wordt meegenomen in het masterplan
naar aanleiding van de voorgenomen statutaire verlenging van de bestaanstermijn van Psilon.
Binnenkort is een overleg gepland met het studiebureau Ingenium om het studierapport
verder aan te vullen en te verfijnen.
Op korte termijn (begroting 2023) zullen initiatieven op vlak van relighting en herorganisatie
van de klimatisatie in Horizon worden meegenomen. Vanaf 2024-2025 zullen meer
ambitieuzer projecten worden voorgesteld op vlak van zonne-energie en op vlak van
elektrisch cremeren.
5.2

Installatie ringleiding (‘hearing loop’) in de aula’s

De raad gaat principieel akkoord met het installeren van een ringleiding, of een gelijkwaardige
gehoorondersteuning t.b.v. mensen met een hoorapparaat. Hier dient nog uitgezocht wat
technisch het best haalbaar is.

6
6.1

Bestuurswerking
Statutaire verlenging - tijdsperspectief

Vorige vergadering besliste de raad van bestuur om de statutaire verlenging voor te bereiden
van de intergemeentelijke samenwerking. De huidige termijn loopt af op 22 maart 2023.
We zien belangrijke nieuwe uitdagingen op ons af komen, niet in het minst in het kader van
de energietransitie. De grote investeringen die hiermee gepaard gaan kunnen best geplaatst
worden in een tijdsperspectief van enkele decennia.
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De raad van bestuur beslist alvast om het perspectief van een statutaire verlenging voor de
maximale termijn van 18 jaar voorop te stellen.
6.2

Bijkomende data bestuursvergaderingen

Teneinde de voorgenomen statutaire verlenging grondig te kunnen voorbereiden en
debatteren voorzien we in de loop van november twee bijeenkomsten met de raad van
bestuur: op woensdag 16 november en woensdag 30 november 2022, telkens om 18 uur.
6.3

Schrappen gevolmachtigde rekening Belfius

De raad van bestuur beslist om de financiële volmacht bij Belfius van de heer Koen Tack te
laten schrappen. Sinds de vernieuwing van de raad van bestuur in juni 2022 maakt de heer
Tack immers geen deel meer uit van dit bestuur. Deze bankvolmacht werd inmiddels
overgenomen door de nieuw aangeduide ondervoorzitter.

7

Communicatie – publieksactiviteiten

7.1

De Herinnering 2022

Elk jaar organiseert crematorium Uitzicht in de periode voor 1 november ‘de Herinnering’
Omdat Uitzicht openstaat voor elke levensvisie, kan gekozen worden drie
herinneringsmomenten:
-

Op dinsdag 18 oktober 2022 is er om 19u00 een vrijzinnig-humanistische herdenking,
met en door het Huis van de Mens Kortrijk.

-

Op woensdag 26 oktober 2022 vindt er om 19u00 een herdenking van de overledenen
plaats door de christelijke kerken, met gebedsvoorgangers van de Rooms-Katholieke
Kerk en de Protestantse Kerk van Kortrijk.

-

Op donderdag 27 oktober 2022 richt het Uitzicht-team om 19u00 een open
herinneringsmoment in.

Alle herinneringsdiensten gaan door in de aula van Uitzicht.
7.2

Onumentsessie

Op zondagavond 23 oktober 2022 om 18u organiseren wij, samen met de Stad Kortrijk, een
tweede “Onumentsessie”. Bij het Onument op de begraafplaats Hoog Kortrijk wordt een
stemmig concert gebracht door het ensemble Innerwoud.
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8

Varia

8.1

Alcatraz Metal Fest / Kamping Kitsch

De raad van bestuur hoort wat reflecties bij het verloop van de beide zomerfestivals op de
terreinen naast het crematorium.
8.2

Teamdag

Op 27 september 2022 gaat de jaarlijkse teamdag door met en voor de medewerkers van
Uitzicht. Die dag worden uitzonderlijk geen diensten of crematies verzorgd.
8.3

Magazine ‘Reveil’

Op 29 september 2022 wordt in de lokalen van Uitzicht een nieuw magazine voorgesteld dat
zich richt op de afscheidscultuur. Het magazine ‘Reveil’ wordt opgemaakt door een
professionele redactie en in nauwe samenwerking met het projectteam van de Reveilherdenkingen.

9

Rondvraag

Nihil.

10 Volgende bijeenkomst
Woensdag 12 oktober 2022 om 18u00
Bestuursvergadering in zaal Horizon

Jan Sabbe

Jo Neirynck

directeur

voorzitter

secretaris RvB
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