Havicrem IGV DIRECTIECOMITE 3.10.2018
Aanwezig:
Hugo Asselman, Tom Dehaene, Pierre Deneyer, Corinne Olbrecht, Trui Olbrechts, Chantal Mostaert,
Bert Carleer (secretaris)
Verontschuldigd:
Jan Anciaux, Albert Beerens, Anne Sobrie
De voorzitter stelt vast dat het DC in aantal is. Hij opent de vergadering om 12u30.
Agendapunten :
1. Goedkeuring notulen vergadering DC 05.09.2018
De notulen worden met eenparigheid goedgekeurd.
2. Personeel en organisatie
• Aanwerving nieuwe polyvalent medewerker & samenstelling wervingsreserve
Nota : eindverslag selectiecommissie – aanwervingsprocedure voltijds polyvalent medewerker
onthaal – catering september 2018
De directeur geeft toelichting bij het eindverslag van de selectiecommissie.
Besluit:
Het DC neemt kennis van het verslag van de selectiecommissie.
• Nieuwe functie van communicatiemedewerker
Nota : DC20181005-1
De directeur wijst op de noodzaak om meer in te zetten op communicatie en marketing om onze
positie als intergemeentelijke vereniging te vrijwaren en een positief imago te bewerkstelligen bij de
gemeentebestuurders, ondernemers, families en het grote publiek.
Hij ziet mogelijkheden op het vlak van publicaties (bv. een brochure), internet, website aanpassen
enz…. Hij polst naar de visie van de leden van het directiecomité.
Besluit:
Er wordt een horecafolder en algemene folder aangemaakt. Het werk wordt uitgegeven aan een
communicatiebureau dat de teksten opstelt en het lay-outwerk verzorgt.
3. Financiën en ICT
• Forfaitaire vergoeding asverstrooiingsweide stad Vilvoorde
Nota : e-mail van 6 september 2018 van mevr. Franchois; toelichtingsnota en collegebeslissing
m.b.t. de financiële weerslag van de oprichting van Havicrem dd. 20.09.2014
Voor de leden van het directiecomité zijn er nog veel onduidelijkheden in het dossier
Er wordt voorgesteld om hierover rond de tafel te zitten met de stad Vilvoorde.
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• Protocol toetreding virtuele centrumstad “luchthavn” VERA
Nota : protocol van samenwerking luchthaven

Besluit:
Het DC gaat akkoord met het lidmaatschap van de virtuele centrumstad “luchthaven” van VERA
volgens de voorwaarden in het protocol.
4. Varia
• Ondersteuning goede doelen met opbrengst verkoop edelmetalen
Met uitzondering van één gemeente die nog geen beslissing heeft genomen en twee gemeentelijke
vennoten die niet wensen in te gaan op het aanbod, hebben de overige gemeenten een goed doel
genomineerd. De voorzitter stelt voor om hierover spoedig te communiceren naar de pers.

De voorzitter sluit de vergadering om 13u30.

Tom Dehaene
Voorzitter

Bert Carleer
Secretaris

