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raad van bestuur
Í S oktober 2014

overzichtstijst
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

B. Herrewyn, M. Vanryckeghem, P. Douchy.

Goedkeuring van het verstag van de vergadering van de raad van bestuur van

í9 maart 2014.

Kennisname van de goedgekeurde verslagen van de vergaderingen van het directiecomité
van 3 maart 2014,7 april 2014,5 mei 2014,2 juni 2014,7 juli 2Q14 en í september 2014.
Kennisname van de evolutie inzake de beheershervorming en de infrastructuur-renovatie:
nieuwe structuur bekend, infrastructuurwerken aanvatten, betangrijke stap gezet.

Goedkeuring van het lichten uit de concessieovereenkomst met het s.v. Leiedal van het Café
Passé-gebouw en het omtiggende terrein van 3í00 m2, met afstand van de contractuele
opzeggingstermijn; goedkeuring van het principe van de overdracht van de m.b.t. het
gebouw lopende verhuringen aan het s.v. Leiedal; WIV vraagt behoud rechten op sanitair en
kleedlokaal.
Kennisname en bespreking Van de recente en te verwachten evolutie van de problematiek
rond de weg "Vliegveld": gedetailleerde structurele oplossingen voorstelten tegen 7 januari
2015, tussentijdse risicomilderende maatregelen, beveiliging nieuwe airside uitwerken,
vraag en antwoord.
Bespreking van de financiële resuttaten behaald over het eerste semester van 2014 en van
een prognose voor eind 20í4: winst over het eerste semester door gunstige factoren,
prognose op jaarbasis.
Bespreking en goedkeuring van de strategie, de geptande activiteiten en de begroting voor
2015, ter voorlegging aan de bijzondere algemene vergadering van 16 december 2014;
goedkeuring van het tarief van de landingsrechten voor 20í 5: indexering.
Bepalen van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van í 6 december 2014.
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Beslissing over de verlenging van jaarcontracten van gebouwverhuring, met de
milieucoördinator en met de exploitant van de grasvelden vanaf í januari 2015: advies POM
West-Vtaanderen volgen.

Machtiging om, mits vervul[ing van de voorwaarden, vóór 31 oktober 2014 een dossier in te
dienen bij de E.U. voor een project ter invoering van satellietnadering.
Bestetling van nieuwe markeringen voor de start- en taxibaan bij Degroote G. N.V.
Beste[[ing van een simulatiestudie inzake getuidsproductie door hetikopterverkeer.

Varia.

