
Verslag van de Kerkfabriekraad van de St.-Baafskathedraal op dinsdag 18 februari
2014 om 8.30u op het bisdom

Aanwezigen : L. Collin, F. Brondeel, J. V
Ch. Lardinoit, Ph. Oosterlinck,M. Van Houtte.

01. Het verslag van de vergadering van 15 januari

02. Restauratie van de toren : De werken vorderen volgens schema. De hoge WO rden

verder aangepakt. De voegen zullen uitgeslepen worden (de bovenste 30 meter); de

glas- en loodramen in de kapel 18 van de kooromgang worden uit genomen zodat de

monelen waar nodig kunnen vervangen worden. Het gewelf boven de klokkenstoel

werd gereinigd. (Bezoek aan de werf door de Kerkfabriek is gepland voor mei/juni)
03. Restauratie Lam Gods :

a. Stand van zaken : er moeten beslissingen genomen worden ivm de historische

overschilderingen. De expertencommissie komt daar rond samen op 17 maart; op
28 maart komen de adviescommissie en de topstukkenraad samen. Op basis van

hun adviezen moet dan door de Kerkfabriek worden beslist wat zak gedsaan

worden.
b. Aanpassingswerken kooi zijn reeds voor een groot deel uitgevoerd. De lampen

zullen er eind maart zijn.

c. Tentoonstelling Caermersklooster : nieuwe tentoonstelling eind juni : 'Van

boomstam tot retabel'.
d. Onthaalcentrum in het seminarie (Klein Bavo) : dit moet verder uitgewerkt

worden (in overleg met dienst Toerisme Vlaanderen en Provinciebestuur Oost-

Vlaanderen ).

e. De kerkfabriek roept na Pasen samen : Provinciebestuur Oost-Vlaanderen,

Onroerend erfgoed en Kunsten en erfgoed om, gevolg gevend aan de brief van de

gedeputeerde van 6/2/20L4 te brainstormen over de definitieve locatie van het
Lam Gods in de kathedraal.

04. Andere dossiers : kapittelstraat 11 : strippen is gebeurd; de rioleringswerken zijn

bezig; platen zijn gegoten; gevels moeten aangepakt worden. Er moet een onderzoek

rond asbest gebeuren . De technieken zullen begin maart starten. Afwerking voorzien

naar het einde van 20L4.
05. Budgetten en rekeningen
a. Meerjarenbegroting en budgetten: er worden aanpassingen gedaan vanuit nieuwe

regelingen ivm subsidiëring Vlaamse gemeenschap / Provincie wegens het wegvallen

van de koppelsubsidiëring. Het aangepaste budget 2OI4 en het aangepaste

meerjarenplan 2OL4-2O1.9 wordt bij deze door de Kerkfabriek goedgekeurd.

b. Ontwerp jaarrekening2OL3 wordt ingediend en bij bij deze goedgekeurd door de

Kerkfabriek.
c. Het aangepaste budget 2OI4 en het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 wordt in

deze vergadering goedgekeurd.

d. Afsprakennota ons bezorgd door het Provinciebestuur op 06/02/14 wordt door de

Kerkfabriek goedgekeurd

06. Personeel :

- De vacature aanwerving klusjesman is uitgeschreven : komt in nummer 9 van Kerk

en Leven. Wordt opgevolgd.
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Personeelslid Chris Jolie is onverwacht overleden op 26/O7/2OLa

07. Varia
- Bloemist : Het contract wordt opgezegd per juni 2OL4.

- Kassa Lam Gods : Op basis van informatie ingewonnen bij het Provinciebestuur
beslist de Kerkfabriek de opdracht te geven aan "Syx automation" voor het niiuwe
all-inn kassasysteem voor de kassa van het'Lam Gods.Kosten geraamd en begroot
op € 10.000. Deze investering is dringend noodzakelijk gezien de problematiek

met het huidige verouderde systeem dat niet meer voldoet aan de nieuwe
vereisten.

- Gidsenbond van de stad Gent : vraagt betalingsmogelijkheid per voucher of via

een lijst. Dit kan voorlopig niet. Wij zoeken een globale oplossing in het nieuwe
kassasysteem voor alle aanvragers.

- Gezamenlijk loket drie locaties ( MSK, Kathedraal en Caermersklooster) restauratie
Lam Gods : er komt een regeling van 12 euro voor een groepsticket (KF ontvangt
daarvan 4 euro) : treedt in voege op 1 mei 2Ot4. De Kerkfbariek doet daarbij geen

enkel verlies aan inkomsten.
- Verjaardag 80 jaar diefstal 'rechtvaardige rechters' : Er komt geen eigen

herdenking. Het publiek wordt voldoende bereikt via de restauratie en

'Monument Man'.
- De vraag van Kinepolis Fox : gratis inkom op vertoon van filmticket : niet aanvaard.
- FVV : Evaluatie voorbije werking en manifestaties 2014 werden besproken en

goedgekeurd op L7/O2lL4 (concerten op L3/9/La; ß/Og/La;
L6 / 09 / 2OL4;2a / 09 / 2OL4 ). Wo rdt ve rd e r o p gevo I gd.

Volgende vergadering op het bisdom op wijdag 27 maart2}l4 om 8.30 u.

Flor Brondeel, secretaris


