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raad van bestuur
l9,maart 20Í4
overzichtslijst

Aanw,eztg: F. Daem, P. Hiergens, W. Demeutemeester, L. Deseyn, R. Rooryck, P.

Ctaerhout, J. Verbeke, F. Billiet, W. Deteu, B. Herrewyn,
M. Lemaitre, L. Dewaete, A. Lammertyn, E. Lust, C. Vanraes, C. Dewaete,
P. Himpe, J. Vanneste, M. Destoovere, G. Dessein, Y. Debaere, V. De Mey,
R. Bouckaert, R. Pattyn, V. Devos, l. Royon, S. Van Eeckhoutte.

Verqntschuldigd: J. de Bethune, W. Vandemeulebroucke, K. Detavernier, E. Spincemailte, A.
Weydts, M. Vanryckeghem, F. Maertens.

Goedkeuring van het verstag van de vergadering van 16 oktober 2013.

Kennisname van de goedgekeurde verslagen van de vergaderingen van het directiecomité
van 7 oktober, 4 november, 2 december 20í3 en 6 januari en 3 februari 2014: geen
opmerkingen.

Kennisname en bespreking van de recentste evolutie van de beheershervorming: verdere
voorbereiding voor overdracht aan N.V., besluit Vlaamse regering afwachten.

Bespreking en goedkeuring van het ontwerp van balans en resultatenrekening per 3í
december 2013: voorteggen aan de jaarvergadering.

Bespreking en goedkeuring van het ontwerp van verslag van de raad van bestuur aan de
algemene vergadering over het jaar 2013: voorleggen aan de jaarvergadering.

Bepalen van de agenda van de algemene vergadering van 20 mei 2014.

Goedkeuring van het werkingsverslag van de luchthavenbrandweer/-inspectie over 20í 3;
financieel gedeelte nog toe te voegen.

Kennisname van het verloop en de resultaten van de informatievergadering voor
omwonenden van í 7 februari 2014 in het kader van de milieuvergunning.

Besluit tot het vragen van verlenging van de kredietovereenkomst à 67.000,00 euro en van
de waarborgste[ling met één jaar.

Personeelszaken: aktename van het pensioen van verkeersinformatiegever H.Hooge,
benoeming voor onbepaalde duur van L. Comer tot vottijds verkeersinformatiegever als
opvolger vanaf í mei 2014; wederbenoeming voor onbepaalde duur van H.Hooge tot
deettijds verkeersinformatiegever a rato van 8/38; verlenging van de wervingsreserve van
luchthavenbrandwachten tot 31 augustus 20í5.
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Bekrachtiging van het voorste[ van oplossing bij hoogdringendheid ingediend bij het
Directoraat-generaal Luchtvaart inzake het gebruik van de weg "Vtiegveld"; formulering van
het antwoord, tegen 3í maart 2014te richten aan het Directoraat.generaa[ Luchtvaart,
inzake de nieuwe beheersstructuur en de daaraan verbonden uitvoering van het masterplan
i nfrastructu u rcorrectie.

Bekrachtiging van de wederoverdracht van het vtiegtuigtoodsöpstalrecht van Tobair bvba aan
A.B.K. nv en van Alfako bvba aan Cidra nv/sa; verlenging van het vliegtuigloodsopstalrecht
verleend aan C.Verstraete met één jaar met een opzegmogelijkheid door de W.l.V. op drie
maanden; bekrachtiging van de voorwaarden opgetegd aan opstalhouder Attiet-Ctybouw om
een verharde vliegtuigexit met één meter te verbreden: a[[en aan te schrijven;
kennisname van de evolutie van de contractsonderhandelingen met A.H.S. nv.;
geven van een mandaat tot het sluiten van een contract van opsta[ en van erfdienstbaarheid
van toegang en overgang met de familie Debusschere, geven van een mandaat tot het leggen
van bekabeling naar het betrokken perceel toe met bijkomende optie naar de noordetijke
vliegtuigpoort toe; verlenging van het samenwerkingscontract met Total nv met één jaar
vanaf í juni 2014; verlenging van de verhuring van een lokaal aan S. Vanrenterghem met
één jaar met een opzegmogetijkheid door de W.l.V. op drie maanden.

Promotie: evaluatie "Bedrijven Contactdagen 20í3" en "Luchtvaartdag 2O14": duizenden
belangstellenden; realisaties inzake de herdenking van Wereldoorlog í, bepalen van het
vervolg: marketingcampagne V. K.

Bepalen van de datum van de volgende vergadering(en) van de raad van bestuur: mogelijk
15 oktober 2014.

Varia.


