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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 01 maart  2018 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: R. Heirwegh, voorzitter; J. Mertens, ondervoorzitter; Tony Bresseleers, 
ondervoorzitter; I. Hoppe, W. Maes, G. Paelinck, D. Melis-De Lamper, G. Brys, J. De Kerf, J. Weyers, L. 
Smet, P. Lierman, W. Beeldens. 
 
Verontschuldigd: E. Goddaert, G. Maes, S. De Munck 

 
1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 08 februari 2018 

 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Kennisname verslagen  DC 22/01/2018 

 
Er wordt kennis genomen van het verslag.  
 

3. Uitreiken prijzen winnaars afvalkrant 
 
In De Afvalkrant van december 2017 (editie 53) werd in samenwerking met Fost Plus een wedstrijd 
aangekondigd in het kader van een sensibiliseringsactie rond het correct sorteren van Papier en 
karton. De wedstrijd werd op geen andere manier aangekondigd. We ontvingen 468 antwoorden, 
waarvan 461 goed, 6 foute en 1 ongeldige (wegens niet uit ons werkingsgebied). Op zo’n 83.000 
inwoners heeft 0.56% geantwoord. In verhouding met het aantal gezinnen komen we aan 1.4%. Op 
vrijdag 19-01-2018 werden uit de juiste en geldige antwoorden 3 winnaars getrokken.  
De winnaars werden uitgenodigd op de Raad van Bestuur waar de prijzen overhandigd werden. 
 

4. Bestek energieopslagcontainer 
 

In het budget van 2018 werd bij de investeringen een bedrag voorzien voor het aankopen van een 
energieopslagcontainer. De te voorziene zonnepanelen op het dak van de loods zouden de 
opgewekte gelijkspanning kunnen opslaan in de batterijen. Aan de batterij kunnen dan de elektrische 
vorkheftrucks worden opgeladen, verlichting mee branden van de loods, … Het is de bedoeling om 
de panelen niet op het net aan te sluiten maar enkel op de container zodat deze unit volledig 
zelfvoorzienend is. Voor de aankoop van een dergelijke container werd een bestek opgemaakt 
(meegestuurd in bijlage). 
 

Beslissing: de Raad van Bestuur keurt het bestek goed 

5. Varia 
 
 
De volgende Raad van Bestuur staat geprogrammeerd op donderdag 29 maart om 17u30 in de 
vergaderzaal van Ibogem. Bestuurders die niet aanwezig kunnen zijn worden gevraagd een volmacht 
te geven.   
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Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
Algemeen directeur      De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh 


