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OVERO Openbare Vereniging Ronse WV 
“VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT ONDERWORPEN AAN 
DEEL 3, TITEL 4, HOOFDSTUK 2, VAN HET DECREET OVER 

HET LOKAAL BESTUUR” 

 
Oscar Delghuststraat 62 
9600 Ronse 
tel 055/237 411 
fax 055/237 449 

 

 
PROCES-VERBAAL VAN DE  

RAAD VAN BESTUUR 
VAN OVERO 

OPENBARE VERENIGING RONSE 
d.d. 7 juli 2021. 

 
AANWEZIG :  Wim Vandevelde, voorzitter 
 
Andere leden met beslissende stem : Mevr. Eva Lamon, dhr. Lech Schelfout 
 
De leden met raadgevende stem : dhr. Hubert Claeys en mevr. Brigitte Vanhoutte 
      
De heer SOETENS Jurgen, secretaris OVERO  
 
VERONTSCHULDIGD : dhr. Koen Haelters, mevr. Faiza El Ghouch en dhr. Safi Kamel 
 
OPENING: 20.00 uur . 
 
Gelet op de Corona-maatregelen werd deze vergadering elektronisch gehouden in 
overeenstemming met de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse 
overheid. 
 

IN OPENBARE ZITTING 

 

1. Verslag van de vergadering van 24 november 2020. Goedkeuring. 

Het verslag van de vergadering van 24 november 2020 wordt éénparig goedgekeurd. 

2. Financiën. Betalingsbevelen. Goedkeuring.  

De raad van beheer stelt de betalingsbevelen 2020/54/ALFC-2020/75/ALFC, 
2021/1/ALFC – 2021/40/ALFC en 2021/1/DLON – 2021/22/DLON betaalbaar. 

2. Financiën. Jaarrekening 2020. Vaststelling. Beslissing. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur inzonderheid het artikel 490 §2 waarin wordt 
gestipuleerd dat de algemene vergadering van de welzijnsvereniging zich uitspreekt over de 
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vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op de het boekjaar 
waarop de rekening betrekking heeft ;  

Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2020 ; 
Overwegende dat het aangewezen is dat de raad van bestuur eveneens kennis 

neemt van deze jaarrekening en ze eveneens dient vast te stellen en dit in 
overeenstemming met de statuten van de Openbare Vereniging Ronse ; 

Na beraadslaging ; 
 

 
BESLIST :  MET ALGEMENE STEMMEN   
 

ARTIKEL 1 : De jaarrekening 2020 van de Openbare Vereniging Ronse vast te 
stellen. 

4. Personeel. Beslissingen van de secretaris OVERO genomen in het kader 
van het dagelijks personeelsbeheer. Kennisname 

Er wordt kennis genomen van de volgende secretarisbeslissingen 2020/18 – 2020/20 en van 
2021/1 – 2021/15. 

5. Personeel. Toekenning van consumptiecheques aan de OVERO-
medewerkers die zijn tewerkgesteld in een ziekenhuis. Goedkeuring. 

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot vaststelling van de 
financiering van de modaliteiten van de invoering van een solidariteitspremie in de federale 
gezondheidssectoren ; 

Overwegende dat in uitvoering hiervan aan de OVERO-personeelsleden die zijn 
tewerkgesteld in een ziekenhuis consumptiecheques moeten worden toegekend ; 

Overwegende dat voor de berekening van het bedrag van de consumptiecheques 
waarop men recht heeft, de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 september 2020 als 
referteperiode in aanmerking wordt genomen en verrekend pro rata de tewerkstellingstijd en 
pro rata de tewerkstellingsperiode binnen de referteperiode ; 

Overwegende dat de eenmalige bijdrage van de werkgever 300 euro bedraagt voor de 
werknemers die een voltijdse tewerkstellingsbreuk hadden gedurende de referteperiode en dit 
volgens de verdere modaliteiten vermeld in het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot 
vaststelling van de financiering en de modaliteiten voor de invoering van een 
solidariteitspremie in de federale gezondheidssectoren ; 

Gelet op de notulen van het syndicaal overlegcomité van 24 februari 2021 ; 
Gelet op het decreet lokaal bestuur ;  
Na beraadslaging ; 

 
BESLIST :  MET ALGEMENE STEMMEN   
 

ARTIKEL 1 :   Aan de OVERO-medewerkers die tewerkgesteld zijn in een ziekenhuis 
worden consumptiecheques toegekend in overeenstemming met de 
bepalingen van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot 
vaststelling van de financiering van de modaliteiten van de invoering 
van een solidariteitspremie in de federale gezondheidssectoren 
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De Voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur. 

Namens de Raad van Bestuur van OVERO 
 
 
 
J. SOETENS W. VANDEVELDE 
Secretaris OVERO Voorzitter OVERO 
 


