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Beheersmaatschappij: West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem
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8-8560 Wevelgem Telefoon: +32 56 36 20 45
Luchthavenstraat,l bus
E mail-adres: ai,rport.kortriik.directeur@skvnet.be Site: www.kortriikairport.be

(dir.)

Telefax: +32 56 35 40 59

raad van hestuuil'
Í 6 oktober 20í 3

overzichtslijst
Aanwezig:

F. Daem, J. de Bethune, P. Hiergens, W. Demeutemeester, L. Deseyn, R'
Rooryck, F. Lombaert, J. Verbeke, F. Bittiet, W. Deteu, B. Herrewyn,
M. Lemaitre, L. Dewaete, A. Lammertyn, E. Lust, C. Vanraes, C. Dewaete,
P. Himpe, M. De Stoovere, E. Spincemaitte, M. De Cterck, A.Weydts, G.
Dessein, Y. Debaere, V. De Mey, Y. Goemaere, R. Bouckaert, R. Pattyn, V.
Devos, X. Wyckhuyse, l. Royon, S. Van Eeckhoutte.

Verontschuldigd:

P. Ctaerhout, A. Ctaerbout, J. Vanneste, J. Verbeke, M. Vanryckeghem.

Goedkeuring van de verslaggeving van de twee vergaderingen van de raad van bestuur van
20 maart 2013.
Kennisname zonder opmerkingen van de goedgekeurde verslagen van de vergaderingen van
het directiecomité van 4 maart 2013,8 aprit 2013,6 mei 2013,3 juni 2013, í juti 20í3 en 2

september 2013.
Kennisname van de evolutie inzake de hervorming van het beheer: ad hoc oplossing: op te
richten N.V. met aandeelhouders P.O.M. West-Vlaanderen, Vlaams Gewest en Leiedal aan
wie overdracht van algemeenheid van de W.l.V.; overgang van het personeel zonder

wijzigingen statuut, condities; infrastructuurrenovatie wordt mogelijk via
vastgoedtransactie; stappenplan; schorsing opvraging gemeentetijke bijdragen 2014 onder
voorbehoud van visie E.U. op hervorming.
Bespreking van de financiële resultaten behaald over het eerste semester van 20í 3 en van
een prognose per eind 20í 3: verlies voornamelijk door zware winterweerbestrijdingskosten

Í" kwartaal.
Bespreking en goedkeuring van de strategie, de geplande activiteiten en de begroting, te
bespreken door de bijzondere algemene vergadering van í 7 december 2013; goedkeuring
van het tarief van de landingsrechten voor 20í4 (structuur identiek, tarief +3%\.
Bepalen van de agenda van de bijzondere atgemene vergadering van í 7 december 20Í 3:
"Bespreking van de recentste evolutie van de beheersherstructurering en de beoogde
infrastructuurrenovatie; bespreking van de strategie, de geplande activiteiten en de
begroting van de W.l.V. voor het jaar 2014; schorsing van de opvraging van de
werkingsbijdrage van de gemeenten voor 2014."

Verlenging van contracten van gebouwverhuring, inzake uitbating van het avgas-tankstation,
met de milieucoördinator en met de exploitant van de grasvelden.

2

Overleg van de gemeentelijke bestuurders over een kandidatuur van deskundige, toe te
voegen aan de bestuursorganen, aan de Stad Kortrijk voor te [eggen ter mogelijke
benoeming op 17 december 2013; bekrachtiging van het tussentijds statuut van waarnemer.
Beste[[ing van een nieuwe electriciteitsaansluiting voor het "non directional beacon" en de

ceilometer.
Het bouw- en aanlegdossier van A.H.5. en F.l.A.: eindteksten verder afwachten, kennisname
van de stand van zaken op het terrein.
Personeelszaken: sanctionering van een inbreuk begaan door een brandwacht, toestaan van
ftexibititeit aan de [uchtvaartterreinoverste, wederbenoeming van een deeltijds
verkeersinformatiegever, wederbenoeming van een voltijds verkeersinformatiegever.
Kennisname van de organisatie van een Luchtvaartdag in Vlaanderen en op de luchthaven op
8 maart 2014.

Varia.

