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Luchthavenstraat,l bus 1 8-8560 Wevelgem Telefoon: +32563620 45 (directie) Telefax: +32 56 35 40 59
E mail-adres: airport.kortriik.directeur@skvnet.be Website: www.koftriikairport.be

directiecomité
5 januari 20Í 5
averziEhtslijst
Aanwezig: F. Daem, J. de Bethune, P. Hiergens, M. Lemaitre, K. Detavernier, E. Lust,
P. Himpe, M. De Cterck, A. Weydts, Y. Debaere, F. Maertens, V. De Mey, l.
Royon, S. Van Eeckhoutte.

Verontschutdigd: M. Vanryckeghem, P. Douchy.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 1 december 2014.
Analyse van de verkeers- en verkoopscijfers van november 2014 en van december
2014; jaarresultaat: + 11%; bepalen van de inhoud van de mediacommunicatie.
Bepalen van de kalender van de bestuursvergaderingen Yoor 2015: directiecomité op
2 februari, 2 maart, 6 apri[, 4 mei en I juni 2015, raad van bestuur op 18 maart
2015 en jaarvergadering op 19 mei 2015.

Bespreking in voorbe.diding van de vergadering van 6 januari 2015 met de bij de
airside creatie betrokken eigenaars; evaluatie van de evolutie op de meer westelijke
sites; voorstel van voorwaardetijke overname door de W.l.V. van de weg "Vtiegveld"
van Leiedalvanaf het percee[ met huisnummer 49 tot aan het oostetijk uiteinde.

Luchtruim en navigatie-apparatuur: de IFRG-werkgroep; kennisname van de
recentste wending inzake de ANSP-certificatie: beslissing tot inhuring van externe
assistentie om een qua[ity management system in te voeren.
Kennisname van de goedkeuring van het beveiligingsprogramma door het
Directoraat-generaal Luchtvaart op 16 december 2014.

Akkoordverklaring met de grondenruiI en concessiecontractwijziging, door Leiedal
voorgestetd op 2idecember 2014; geven van een mandaat om hieraan voorafgaand
met concessionaris F.l.A. daarover een akkoord te sluiten en om de
concessieovereenkomst op dat punt aan te passen.
Beantwoording van een yraag van het Provinciebestuur inzake een gevraagde
onroerend goedtransactie.
Voor§estetde vervanging van de communicatie-apparatuur voor de
luchthavenbrandweer/-i nspectie verder toelichten.
Voorgestelde vervanging van de inspectiejeep en bird control unit verder toelichten.

Financiën: kennisname van de liquiditeiten, geven van een mandaat tot het formeel
aangaan van de tijdetijke lening à Í00.000 euro.
Besluit over de behandeling van de simulatiestudie van de K.U. Leuven inzake
he ti kopterbewegi ngen.

