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Gezonde financiële structuur
Op 20 juni heeft Haviland haar algemene vergadering gehouden. De
aanhoudende kostenbeheersende maatregelen, het voeren van een gericht
en gezond patrimoniumbeleid en het consequent uitvoeren van het
strategisch en financieel meerjarenplan werpen hun vruchten af. Mede
onder het waakzame, maar goedkeurende oog van de bedrijfsrevisor werden
de financiële resultaten van 2017 toegelicht. Belangrijk daarbij is dat Haviland
effectief een gezonde balansstructuur heeft:
•

De solvabiliteit van Haviland bedroeg in 2017 meer dan 65%. (de norm
is +- 25 tot 30%). De solvabiliteit drukt de mate uit waarbij Haviland zijn
langetermijnschulden kan invullen.

•

De liquiditeitsratio van Haviland in 2017 is 7,56. (de norm is +- 2). De
liquiditeitsratio geeft aan hoeveel maal Haviland zijn
kortetermijnschulden kan financieren.

Uiteraard moeten we waakzaam blijven en elke dag zuinig omgaan met elke
eurocent. Dit blijft de insteek van het beleid. Verdere financiële informatie is te
vinden in het jaarverslag!

Fris groen project in de kijker
De aanleg van de kunstgrassportvelden voor de gemeenten Galmaarden,
Herne en Overijse is bijna afgerond. Om die projecten op een originele en
hedendaagse manier in beeld te brengen, werden luchtopnames gemaakt in
Galmaarden en Herne met een drone. Later volgt nog het project in Overijse.
De resultaten van de opnames in Herne kan je bekijken op onze website.
Uiteraard werd de toelating van de gemeenten verkregen om beelden te maken
van het openbaar domein. Meer interesse in deze projecten? Contacteer
projectcoördinator Michaël Verbruggen.

Opleiding contactpersonen
gemeenschappelijke preventiedienst
In het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 plant de preventiedienst zes
gratis contactdagen voor de contactpersonen van de gemeenschappelijke
preventiedienst. Die opleiding is gelijkwaardig aan preventieadviseur niveau
3. Pieter De Munck, adviseur-generaal directie Limburg en Vlaams-Brabant
van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
heeft zijn medewerking al toegezegd. Ook andere partners (o.a. brandweer,

arbeidsongevallenverzekeraar, ...) doen mee. In september volgen meer details
over data en programma.

Geslaagde fietstest

17 collega’s hebben met veel enthousiasme meegedaan aan de fietstest van
de provincie Vlaams-Brabant. Gedurende drie weken fietsten ze naar en van
het werk. Regelmatig werd de plooifiets meegenomen op de trein. Enkele
collega’s gingen met hun elektrische fiets op werkbezoek. Vaak bleek de fiets
een beter en sneller alternatief dan de auto.

An Van den Stockt is onze nieuwste aanwinst.

Versterking bestuurlijke handhaving
Het team bestuurlijke handhaving heeft zich sinds 1 juni versterkt met An Van
den Stockt. Zij is juridisch medewerker en wordt op termijn ook back-up
sanctionerend ambtenaar.

Nieuwe collega's gezocht
Onze organisatie is in volle groei, daarom zijn wij dringend op zoek naar
nieuwe collega’s die ons zullen helpen bij de ondersteuning van onze
vennoten. Nieuwsgierig naar welke profielen we zoeken, raadpleeg dan zeker
onze vacatures.

Prettige vakantie
Met uitzondering van 11 juli en 15 augustus blijven we heel de zomer open. We
wensen iedereen een deugddoende vakantie. Lees hier onze tips om veilig op
je vakantiebestemming te geraken.
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