
Ailryart KortffihWuwilpurt
Beheersmaatschappij: West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem
Luchthavenstraat,l bus 1 8-8560 Wevelgem Telefoon; +32 56 36 20 45 (directie) Telefax: +3256 35 40 59

E mail-adres: airport.kortriik.directeur@skynet,be Website: www.kortriikairpoft.be
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5 oktober' 20Í 5

overz,ichtstijst

Aanwezig: F. Daem, P. Hiergens, M. Lemaitre, K. Detavernier, E. Lust, P.Himpe, M.

Vanryckeghem, A. Weydts, F. Maertens, V. De Mey, Y. Debaere, l. Royon, S.

Van Eeckhoutte.

Verontschutdigd: J. de Bethune, M. De Cterck.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het directiecomité van 7
september 201 5.

Analyse van de verkeers- en verkoopscijfers van augustus 20í 5.

Bepalen van het tijdstip van de komende bestuurs- en
aandeelhoudersvergaderingen, bepalen van de respectievetijke agenda:
directiecomité 2 november en 7 december, raad van bestuur 27 oktober, bijzondere
algemene vergadering 16 december 2015.

Bespreking en goedkeuring van een ontwerp van strategie, activiteitenplan en

begroting voor 2015, ter goedkeuring door de raad van bestuur en bespreking door
de bijzondere algemene vergadering.

Financiën: anatyse van de stand van de tiquiditeiten, gevolgtrekkingen qua

kredieten. Besluit over de financiering van de grondaankopen vermeld onder
agendapunt 7.

Luchtruimdossier: voorbereiden van de in te nemen positie op de nieuwe
bijeenkomst van de IFR G-werkgroep van 9 oktober 20í 5, document op te maken.

patrimonium: tussenkomst in de overeenkomst Abetag Technics nv/Nedra sa tot
onderlinge ruil van de opstat; stuiten van een overeenkomst tot onderhandse
beëindiging van het opstalrecht W.l.V./Abelag Technics nv; geven van een mandaat
tot aankoop van drie percelen achtergrond gelegen Wevelg€ffi, 2" afd., sectie B, met
name geheel 927 G 5, noordelijke hetft van 927 H 5 en van 927 T 5; keuze van een
notdris.

personeel: sluiten van een arbeidsovereenkomst met de best geplaatste deeltijdse
verkeersinformatiegever; aanleggen van een wervingsreserve voor deeltijdse en

vottijdse verkeersinformatiegevers en potentieel tot het sluiten van een
arbeidsovereenkomst gezien de mogelijke ontslagneming door een
verkeersinformatiegever; verlenging van de wervingsreserve voor
tuchthavenbrandweer/-inspectie tot 31 augustus 20í 6.
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Milieudossier: bespreking van de resultaten van het stakeholdersoverleg van I
oktober 2015; kennisname van de resultaten van het oriënterend bodemonderzoek
van 23 juli 2015 in het,kader van de overdracht.

Varia.


