
BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET 
AGB SPORT, CULTUUR EN ONTSPANNING VAN DINSDAG 20 DECEMBER 2022

Aanwezig: Joris Vandenhoucke, voorzitter.
Eva Lamon, Gunther Deriemaker, Jean-Pierre Stockman, Guillaume Devos, 
Hervé Suys, Angélique Syroit, bestuursleden.
Filip Neuville, secretaris.

Verontschuldigd: Faïza El Ghouch, Aaron Demeulemeester, bestuursleden

De heer Aaron Demeulemeester heeft een volmacht toegekend aan mevrouw Angelique Syroit, die
daardoor bevoegd is om voor hem te verschijnen op en deel te nemen aan de raad van bestuur van
het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning bijeengeroepen op 20 december 2022 en deel te nemen aan
de besprekingen en beraadslagingen en er voor en in zijn naam te stemmen over alle punten die aan
de vergadering zullen worden voorgelegd.

Mevrouw Faïza El Ghouch heeft een volmacht toegekend aan de heer Joris Vandenhoucke, die
daardoor bevoegd is om voor haar te verschijnen op en deel te nemen aan de raad van bestuur van
het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning bijeengeroepen op 20 december 2022 en deel te nemen aan
de besprekingen en beraadslagingen en er voor en in haar naam te stemmen over alle punten die aan
de vergadering zullen worden voorgelegd.

Bestuur en beleid

1. Goedkeuring verslag vorige zitting.
Beslissing: goedgekeurd

2. Kennisname van het vonnis bv SIX tegen het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning 
m.b.t. de zonneverwarmingsinstallatie en bekrachtiging van de beslissing van het 
directiecomité d.d. 24 oktober 2022.

Beslissing: goedgekeurd

3. Aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. Vaststelling.

Beslissing: goedgekeurd

Financieel beheer

4. Goedgekeurde bestelbonnen. Kennisname.
Beslissing: kennisname
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https://app.esignflow.be/nl-be/code/1100448631742623


Varia

5. Zonnepanelen Sporthal en Zwembad. Rapportering. Kennisname.
Beslissing: kennisname

Secretaris Voorzitter

Filip Neuville Joris Vandenhoucke
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