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oYerzichtslijst

Aanwezig: F. Daem, J. de Bethune, P. Hiergens, W. Demeutemeester, L. Deseyn,
P. Ctaerhout, F. Bittiet, W. Deteu, C. Vanraes, C. Dewaete, P. Himpe, J.
Vannest€, M. Desloovere, M. De Cterck, A.Weydts, M. Vanryckeghem, G.

Dessein, Y. Debaere, F. Maertens, R.Bouckaert, R. Pattyn, V. Devos, !.
Royon, S. Van Eeckhoutte. Votmacht R. Rooryck aan C. Vanraes en
votmacht E. Spincemaitte aan J. de Bethune.

E. Spincemaille, R. Rooryck, A. Lammertyn, J. Verbek€, E.Lust, P. Douchy,
Y. Goemaere.

Verontsch u ldigd:

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 18 maart 201 5.

Kennisname van de goedgekeurde verslagen van de vergaderingen van het directiecomité
van 2 maart 2015, í4 april2015 en 4 mei 2015.

Bespreking van de recentste evolutie inzake de beheershervorming; goedkeuring van de
ontwerptekst van authentieke akte houdende het voorstel tot overdracht van de
algemeenheid van de W.l.V. aan de N.V. "lnternationale Luchthaven Kortrijk-Wevetgem";
aanduiding van een bijzonder gevolmachtigde voor het verlijden van de authentieke akte
houdende het voorstel tot overdracht van de algemeenheid, de kosten die verbonden zijn
aan de afwikkeling van de formaliteiten na de overdracht van atgemeenheid (ontbinding en
vereffening) zullen worden geprovisoneerd bij de notaris, de externe boekhouder en de
commissaris-revisor; goedkeuring van de overdracht van algemeenheid tegen een
vergoeding van één euro (cfr. de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van
kapitaalsdeelnemers van 2í augustus 20121 ; beslissing tot overdracht van het ICAO-
luchthavencertificaat van de W.l.V. aan de N.V. "lnternationale Luchthaven Kortrijk-
Wevetgem".

Goedkeuring van het master plan luchthaveninfrastructuurcorrecties en -vernieuwing nog
voorbarig.

I

Dossier "Vliegveld": bespreking van de dagvaarding tot derdenverzet van 8 juni 2015 en van
de overige evoluties per site.

Kennisname van de resuttaten van de zitting van de Provinciale Mitieuvergunningscommissie
inzake het verzoekschrift van LNE/Mitieu-inspectie tot wijzing van de bijzondere
voorwaarden van de mitieuvergunning wat oefenvluchten betreft.

Goedkeuring van de overdracht van het opstatrecht van een vliegtuigloods yan dhr. C.

Verstraete aan de bvba I Fly vertegenwoordigd door dhr. D. Poelman, ingevotge het verzoek
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verzoek van 5 juni 2015; goedkeuring van de overdracht van het opstalrecht van een
vliegtuigloods van wijlen dhr. W. Ockier en de v.z.w. lkaros aan mevr. A. Heyman ingevolge
ingevolge het verzoek van 25 juni 2015: nog derde dossier, mandaat aan hei directiecomité
voor beantwoording.

Goedkeuring van de staat van uitgaven voor luchthavenveitigheids- en beveiligingstaken over
de periode í januari 2015 tot en met 30 juni 2015, te richtàn aan de subsidievelstrekker.

Financiën: bespreking van een prognose van financiële resultaten per 30 juni 2015.

Personeelszaken: aanvaarding van het ontslag gegeven door brandwacht/inspecteur J.-M.
Vanwynsberghe en door verkeersinformatiegever J. Verstaen: interne resp. externe
vacatures.

Varia.


