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OVERZICHTSLIJST BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
OP 16 APRIL 2019 

 
 

1 Verslagen van 19 maart en 26 maart 2019 - goedkeuring 
 
 
Johan Seynaeve, Gino Dumon, Sandy Dobbelaere, Karel Labens, Francine Ampe-Duron, Noël 
Cordier, Roland Blomme, hebben geen opmerkingen op het verslag van 19 maart 2019. De overige 
leden van de vergadering onthouden zich omdat ze op 19 maart nog geen bestuurslid waren van 
IVOO. Het verslag van 19 maart 2019 wordt bijgevolg goedgekeurd. 
 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 26 maart 2019. Het wordt bijgevolg goedgekeurd. 

 
 

3 Opdrachten groot onderhoud voorjaar 2019 - bekrachtiging 
 

De Raad van Bestuur wijst de opdrachten voor het groot onderhoud in het voorjaar 2019 toe. 
 

 
4 Vergaderdata Raad van Bestuur - mededeling 
 
De vergadering vangt telkens aan om 18 u. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de vraag 
van de heer Yves Miroir om te vergaderen op de tweede of vierde dinsdag van de maand. 
 
De Raad van Bestuur legt de vergaderdata vast als volgt: 
 
14 mei 2019 (kan niet gewijzigd worden want is 6 weken voor de AV van 25 juni 2019) 
18 juni 2019 
9 juli 2019 
13 augustus 2019 
10 september 2019 
22 oktober 2019 (mag niet eerder, is 8 weken voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 
december) 
12 november 2019 
10 december 2019 (4de dinsdag is reeds kerstvakantie) 
 

5 Mededelingen en diversen 
5.1 Bouwen magazijn – goedkeuring eindvordering 

 
De Raad van Bestuur aanvaardt de vorderingsstaat nr. 3 voor het bouwen van het vervangend 
magazijn van de firma ALTEZ NV te Tielt en stelt de desbetreffende factuur betaalbaar. 

 
De Raad van Bestuur aanvaardt de factuur voor het meerwerk voor de heraanleg van de 
klinkerverharding en stelt deze factuur betaalbaar. 

 
 
5.2 Architectuuropdracht met betrekking het bouwen van het magazijn – 

goedkeuring eindvordering 

 
De Raad van Bestuur aanvaardt de eindstaat voor de architectuuropdracht voor het het bouwen 
van het vervangend magazijn van de architect B. Moyaert uit Jabbeke en stelt de desbetreffende 
factuur betaalbaar. 



 
 

5.3 Personeel – vraag tot verlenging deeltijdse prestaties ingevolge ziekte - 
toestemming 

 
De Raad van Bestuur besluit de bovenstaande aanvraag voor de verlenging van de progressieve 
tewerkstelling aan 25% van de normale tewerkstelling van 80% (=20% van voltijdse 
tewerkstelling) in het kader van artikel II 24§3 van het geldelijk statuut goed te keuren voor de 
periode van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2019. 
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