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Beheersmaatschappij: West-Vlaamse Intercommunatè Vtiegveld Wevelgem-Bissegem -'fficÉ$
Luchthavenstraat,l bus 1 8-8560 Wevelgem Telefoon: +32 56 36 20 45 (directie) Telefax: +32 56 35 40 59
E mail-adres: airport.kortriik.directeur@skvnet.be Website: www.kortrUkairoort.be

directiecomité
2 maart 20Í 5

overzichtstijst

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, T. Verschetde (enket bij agendapunt lbis), S. Van Eeckhoutte.

Verontschutdigd: M. Vanryckeghem, P. Douchy.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het directiecomité van 2
februari 2015.

Toelichting door de brandweeroverste bij de aankoopvoorstellen van nieuwe
radiocommunicatieapparatuur, een inspectiejeep met vogelafweersysteem en
interventiektedij: deels bijkomende offertes, communicatieapparatuur al beste[len.

Analyse van de verkeers- en verkoopscijfers van januari 2015.

Bespreking van de recentste evolutie van de beheershervorming: aspecten
oprichting NV, bodemonderzoek, akte van overdracht van de algemeenheid.

Bespreking van de evofutie inzake de weg "Vliegveld" sinds de vergadering van het
directiecomité van 2 februari 2015: overlopen van de deeldossiers.

Bespreking van de resultaten van de informatievergadering voor omwonenden van
23 februari 2015 in het kader van de mitieuvergunning.

Luchtruim, verkeersdienst, meteo-installatie: bespreking van de recentste evolutie
en gevolgtrekkingen.

Certificatiedossier luchtvaartnavigatiedienstverlener: kennisname van de evolutie en
goedkeuring van het ontwerp van business plan op 5 jaar en het jaarplan, naar de
raadvan bestuur.

Financiën: bespreking en goedkeuring van het ontwerp van balans en
resultatenrekening per 31 december 2014; verlengen gewaarborgde bankschuld van
67.000,00 euro zolang als nodig; stand van de likwiditeiten.

Bespreking en goedkeuring van het voorontwerp van verslag van de raad van bestuur
over het dienstjaar 2O14.
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Goedkeuring van het jaarverslag 2014 over de werking van de luchthavenbrandweer.

Bepalen van de agenda van de vergadering van de raad van bestuur van 18 maart
2015 en voorbereiden van de agenda van de qlgemene vergadering van í 9 mei 2015.

Samenwerkingscontract met Total nv aflopend op 31 mei 2015 zo mogelijk met één
jaar verlengen.

Personeel: kennisname van het ontslag gegeven door deeltijds
verkeersinformatiegever A. Van Swalm, geen vervanging; nieuwe voorwaarden FISO
vanwege FOD Mobititeit afwachten voor wervingsreserve.

Bedrijven Contactdagen 2015 in Kortrijk: deetnemen zo mogelijk in groep waaronder
F.l.A.

Varia: informatie over signbord.


