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Bestuursorgaan
Raad van bestuur
25 mei 2021

Agenda
1.
2.

Onderwerpen
Bestuur: secretaris raad van bestuur aanstelling

Beknopte omschrijving
De heer Koen De Busser wordt aangesteld
als secretaris van de vereniging.

Raad van bestuur: verslag vergadering
21 april 2021 – goedkeuring

Het verslag van de vorige bijeenkomst van
de raad van bestuur wordt goedgekeurd.

3.

Financiën: managementbrief en
verslag bedrijfsrevisor - bespreking

De raad van bestuur neemt kennis van de
managementbrief en het verslag van de
bedrijfsrevisor met betrekking tot de
interim audit 2020.

4.

Financiën: vaststelling tarieven
catering - goedkeuring

Het voorstel tot wijziging van de tarieven
voor catering zoals gevoegd als bijlage bij
dit besluit, wordt goedgekeurd.

5.

Bestuur: aanduiding afgevaardigde
jaarvergadering IGEAN
Dienstverlening en IGEAN Milieu &
veiligheid - goedkeuring

Carine Leys wordt aangeduid als effectief
vertegenwoordiger van PONTES op de
algemene vergaderingen van IGEAN
Dienstverlening en IGEAN milieu &
veiligheid en dit tot het einde van de
bestuursperiode.

5.

Bestuur: jaarvergadering IGEAN
Dienstverlening agenda en
vaststelling mandaat - goedkeuring

De raad van bestuur keurt de agenda goed
en stelt het mandaat van de afgevaardigde
vast.

6.

Bestuur: jaarvergadering IGEAN Milieu
& veiligheid agenda en vaststelling
mandaat - goedkeuring

De raad van bestuur keurt de agenda goed
en stelt het mandaat van de afgevaardigde
vast.

7.

Personeel: personeelscodex (tijdelijke
regeling disponibiliteit wegens
ambtsontheffing) - kennisname

Aan de syndicale vakorganisaties zal een
tijdelijke regeling met betrekking tot de
disponibiliteitsregeling worden voorgesteld.
Nadat advies werd ingewonnen van de
syndicale vakorganisaties zal de tijdelijke
regeling voor definitieve goedkeuring
opnieuw worden voorgelegd tijdens de

volgende bijeenkomst van de raad van
bestuur.
8.

Mededelingen - kennisneming

De raad van bestuur neemt kennis van de
managementrapportage van april 2021 en
de stand van zaken van de ontwerp
opdrachthoofdgebouw crematorium
Antwerpen.

