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Aanwezige afgevaardigden (online): zie aanwezigheidslijst.
Conform artikel 34 van de statuten stelt de voorzitter van de vergadering vast dat de buitengewone
algemene vergadering voldoende in aantal is om geldig te beraadslagen.
De Voorzitter opent de digitale vergadering om 18u30.

Agendapunt 1 : Goedkeuring notulen algemene vergadering 17.06.2020
De notulen worden goedgekeurd.

Agendapunt 2 : Overzicht werking in 2020
De directeur geeft een overzicht van de werking van de intergemeentelijke vereniging en crematorium
tijdens de voorbije 11 maanden.
Het overzicht vangt aan met een verslag over alle veiligheids- en hygiënemaatregelen die het
crematorium in de voorbije 8 maanden heeft getroffen om de verspreiding van het Covid19-virus onder
de aanwezigen in het crematoriumgebouw (medewerkers, ondernemers, afscheidnemende families en
hun genodigden) tegen te gaan.
Hierna schetst de directeur de impact van de Coronacrisis op de dienstverlening, de relatie met de
ondernemers, de personeelsinzet en de uitgaven.
Na de omzet- en crematiecijfers overlopen te hebben, geeft de directeur een overzicht van alle
gerealiseerde acties en activiteiten ter uitvoering van de doelstellingen.

Agendapunt 3 : Goedkeuring van de begroting en jaaractieplan 2021
De directeur duidt het voorliggende jaaractieplan en de begroting die hiermee samenhangt.
Net als dit jaar belooft 2021 immers een atypisch jaar te worden. We veronderstellen dat de sanitaire en
veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het COVID19-virus tegen te gaan, ook in de eerste helft
van 2021 een beperking zullen leggen op de capaciteit van de aula’s en koffiezalen. Die
capaciteitsbeperking heeft vooral aan de horecazijde een verminderde omzet tot gevolg.
In zo’n context lijkt het niet aangewezen om diepgaand te innoveren op het vlak van catering en
ceremonies. Om die reden ligt het accent in 2021, naast het crisisbeheer op de interne werking van
Havicrem en het gebouwenbeheer.
In vogelvlucht worden alle acties en activiteiten in het jaaractieplan overlopen. Alles samen wordt de
uitgaven in 2021 geraamd op 2. 584.209 euro.
De directeur benadrukt dat het budget met de nodige voorzichtigheid is opgesteld waarbij uitgaven hoger
en inkomsten lager worden ingeschat dan in de praktijk het geval is. Uiteraard wordt ook in 2021 gestreefd
naar een break-even situatie.
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Besluit:
De Algemene Vergadering geeft met eenparigheid haar goedkeuring aan de begroting en het
jaaractieplan 2021.

De voorzitter sluit de vergadering om 19.25u.
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