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Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg  
opdrachthoudende vereniging 

 

Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk 

 

De Raad van Bestuur, vergadering van 9 november 2017, verkort verslag 
 

1. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ontwerpverslag d.d. 12 oktober 2017: goedkeuring 

Het verslag van de vergadering d.d. 12 oktober 2017 van de Raad van Bestuur wordt gelezen en 

goedgekeurd. 

 

2. IGL Secretariaat, behandeling van de vooraf ingediende vragen 

Er werden vooraf geen vragen ingediend. 

 

3. AZERTiE, algemeen beleid, ontbinding en vereffening FeGOB vzw: goedkeuring 

Na beraadslaging beslist de Raad van Bestuur op advies d.d. 26 oktober 2017 van het Bestuurscomité 

om de vertegenwoordiger van IGL AZERTiE in de Algemene Vergadering van FeGOB vzw te 

mandateren om de ontbinding en de vereffening van FeGOB vzw goed te keuren. 

 

4. AZERTiE, algemeen beleid, aansluiting bij Sterpunt inclusief ondernemen vzw: 

goedkeuring 

Na beraadslaging beslist de Raad van Bestuur op advies d.d. 26 oktober 2017 van het Bestuurscomité 

om het lidmaatschap bij vzw Sterpunt Inclusief Ondernemen goed te keuren. 

 

5. Ter Heide, personeelsaangelegenheden, arbeidsreglement, wijziging: goedkeuring 

De Raad van Bestuur besluit om de toepassing van artikel 32bis van het Arbeidsreglement Ter Heide 

tot een nader te bepalen datum uit te stellen. 

 

6. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, ambtshalve ambtsbeëindiging van bestuurder A: 

goedkeuring 

De Raad van Bestuur neemt akte van het ambtshalve ontslag als bestuurder A van de heer Theo 

Dekoning. 

 

7. IGL Secretariaat, Raad van Bestuur, bekrachtiging van al de genomen besluiten sinds 10 

maart 2016: goedkeuring 

De Raad van Bestuur bekrachtigt al zijn besluiten genomen in de vergaderingen in de periode 10 

maart 2016 tot en met 12 oktober 2017. 

  

8. IGL Secretariaat, dossier toekomst, stand van zaken: kennisneming 

De gebeurtenissen in het kader van het dossier toekomst sinds de laatste vergadering worden 

overlopen. 


