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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN HET  
DIRECTIECOMITE OP 11 OKTOBER 2016 

 
1 Beleidsplan en begroting 2017 – voorstel volgende Raad van Bestuur 

 
Het Directiecomité besluit het voorliggende beleidsplan en de begroting 2017 ter goedkeuring voor te 
leggen aan de volgende Raad van Bestuur. 

 
2 Werkingsbijdragen en tarieven voor 2017 – voorstel aan de volgende 

Raad van Bestuur. 
 
Het Directiecomité besluit de werkingsbijdragen en tarieven zoals opgenomen in de voorliggende 
begroting 2017 ter goedkeuring voor te dragen aan de volgende  Raad van Bestuur. 

 
5 Afvoer en verwerking van (harde) plastics ingezameld op de 

containerparken – wijze van gunnen, bestek en raming - goedkeuring 
 

Het Directiecomité keurt het voorliggende bestek met betrekking tot een prijsvraag in het kader van 
een open offerteaanvraag voor de afvoer en verwerking van (harde) plastics ingezameld op de 
containerparken, en de raming goed. De opdracht wordt gegund voor 1 jaar (2017) met 2 maal de 
mogelijkheid om de opdracht voor een periode van 1 jaar (2016) te verlengen (2018 en 2019). 

 
6 Open Bedrijvendag in oktober 2016 – afrekening Kringloopcentrum 

Kust - goedkeuring 
 

Het Directiecomité besluit om 1.650 EUR te schenken aan het Kringloopcentrum Kust als dank voor 
hun hulp tijdens de Open Bedrijvendag op 2 oktober 2016. 

 
7 Personeel – aankoop kledij met logo IVOO - goedkeuring 
 

Het Directiecomité besluit om de werkkledij aan te vullen als volgt: 

 Voor het technisch personeel:  
o bij indiensttreding of voor een Open Bedrijvendag: 3 polo’s en 1 fleece; 
o jaarlijks: 2 polo’s en 1 fleece. 

 

 Voor de dames op het derde verdiep:  
o bij indiensttreding of voor een Open Bedrijvendag: 1 sweater; 
o jaarlijks: 1 sweater. 

 

9 Aanstelling Commissaris-Revisor voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019 
– gunning – volgende Raad van Bestuur en Buitengewone Algemene 
Vergadering 

 
Het Directiecomité besluit de opdracht m.b.t. de uitvoering van de functie van commissaris, lid van 
het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor de komende drie boekjaren – zijnde 2017 tem 2019, te 
gunnen aan VRC Bedrijfsrevisoren BV CVBA.   
 

Vicky Handsaeme       
Stafmedewerker administratie   


