Havicrem IGV DIRECTIECOMITE 21.02.2018
Aanwezig:
Jan Anciaux, Hugo Asselman, Albert Beerens, Tom Dehaene, Chantal Mostaert
Verontschuldigd:
Corinne Olbrechts, Trui Olbrechts, Anne Sobrie
De Voorzitter stelt vast dat het DC niet in aantal is om geldig te beslissen. Hij opent de vergadering
om 12u45 om vooralsnog te beraadslagen over de punten die aan de agenda staan.

Agendapunten :
1. Goedkeuring notulen vergadering DC 20.12.2017
Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen op het verslag
2. Personeel
• Evaluatie directeur
Nota : DC20180221-1
Conform de bepalingen van de RPR moet de directeur als de helft van de proeftijd verstreken
is, tussentijds geëvalueerd worden met het oog op zijn vaste aanstelling.
Na het tussentijds evaluatiegesprek stellen de evaluatoren de tussentijdse evaluatie van de
proeftijd/inloopperiode vast in een kwalitatief beschrijvend evaluatieverslag dat het evaluatieresultaat afdoende onderbouwt.
• SVZ wijziging personeelsbezetting
-

Leen Steenhoudt beëindigt haar contract op 10 maart 2018.
Farah Agazar heeft ouderschapsverlof aangevraagd.
Manal Hamdoun haar contract van bepaalde duur loop af op 30 juni 2018.

• Juridische dossiers
Nota : DC20180221-2
De voorzitter geeft uitleg over de stand van zaken.
3. Statutenwijziging
Nota : toelichtingsnota statutenwijziging
De statuten van de vereniging worden aangepast.
De aanwezigen formuleren hun aanvullingen en opmerkingen bij de gewijzigde tekst van de
artikels 1 tot en met 12 van de statuten. Volgend DC worden de andere artikels overlopen.
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4. Gebouw en installaties
• goedkeuring onderhoudscontract hoog-/laagspanning
Nota : gebouw – overzicht onderhoud.xlsx & onderhoudscontract GTS Technics
Voor de meeste installaties werd ondertussen een onderhoudsovereenkomst afgesloten.
• goedkeuring nieuwe onderhoudsovereenkomst ovens en filterinstallatie
Nota : actielijst Daelhof Zemst & onderhoudsovereenkomst 3 stuks DFW6000
Er werd samengezeten met de vertegenwoordigers van de ovenbouwer om nieuwe afspraken
te maken. Deze werden vastgelegd in een actielijst die 2-wekelijks door beide partijen
telefonisch wordt overlopen.
• goedkeuring overeenkomst voor de aanleg van grondbedekkers en onkruidbestrijdig
Nota : DC20180221-3 & overeenkomst 3W-plus
De taluds worden aangeplant met bodembedekkers.
Hiervoor wordt naast de eigen medewerkers ook een beroep gedaan op medewerkers van 3Wplus.
5. Varia
Er zijn geen variapunten.

De voorzitter sluit de vergadering om 14u00.

Tom Dehaene
Voorzitter

Bert Carleer
Secretaris

