Intergemeentelijke Zwembaden
‘Aquadroom’ Maaseik / ‘De Haeg’ Dilsen-Stokkem
Verslag Raad van Bestuur
Woensdag 25 oktober 2017
Plaats: Bureel Aquadroom, Sportlaan 12a te 3680 MAASEIK om 20u30.
- Namens de Stad Maaseik

Willen Andre
Vermeulen Hilde
Vandewal Karien

- Namens de Stad Dilsen-Stokkem

Stassen Albert
Indemans Pieter
Wahhabi Magith

- Namens de Gemeente Kinrooi

Rutten Wim
Hoedemakers Mark

Verontschuldigd:

Raedschelders Theo

Accountant

Roex Marc

Secretaris

Veugelaers Jeanine
Coenen Nicole

1. Aanduiding Wahahbi Magith als lid van de Raad van Bestuur vanuit Dilsen-Stokkem
Vanuit de Stad Dilsen-Stokkem werd Wahahbi Magith aangeduid als lid van de Raad van Bestuur ter vervanging van
Bisschops Bart.
2. Aanduiding raadgevend lid oppositie vanuit Dilsen-Stokkem
Vanuit de Stad Dilsen-Stokkem werd Nicole Coenen aangeduid als raadgevend lid vanwege de oppositie voor de periode
van 01/07/2017 tot 30/06/2019. Zij is vandaag verontschuldigd.
3.Verslag Raad van Bestuur dd. 31/05/2017
Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd.
4. Budgetcontrole 2017/ Begroting 2018 + evaluatie zomervakantie.
Beide documenten werden dinsdag 03/10 opgesteld onder toezicht van accountant T. Raedschelders.
T. Raedschelders overloopt de beide documenten.
De budgetcontrole 2017 en de begroting 2018 zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering
gepland op donderdag 21/12/2016 om 18u00.
Voorbije juli en augustus kwamen er weerom bijna 43.000 bezoekers. Door het mooie weer in juni was ook een
recordmaand (14.581 bezoekers)
Het hoge aantal bezoekers zorgt ook wel voor bijkomende randgebeurtenissen, hiervoor moeten we waakzaam zijn en
desgevallend de juiste beslissingen nemen
.
5. Stand van zaken mbt de vloerproblematiek
De Voorzitter geeft een stand van zaken met betrekking tot de gerechtsprocedure ten aanzien van Tegelwerken Coenen.
Het Directie Comité ging akkoord met het voorstel van de gerechtsdeskundige Plevoets om door Texplor Benelux een geoelektrische meting te laten uitvoeren op de kades om de lekken te lokaliseren.
De kosten zullen gerecupereerd worden indien Tegelwerken Coenen (of een andere partij) in fout wordt gesteld.
Marc zal een aantal data voorstellen wanneer deze geo-elektrische meting kan plaatsvinden
Verder zal ook de problematiek met betrekking tot de waterdoorsijpeling ter hoogte van het
peuterbaden/zwemmersterras/tussenbordes/trap waterglijbanen opgenomen worden in dit dossier.
De Raad gaat akkoord met de beslissing van het Directie Comité.
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6. Overleg Intergemeentelijke samenwerking.
Vanuit Maaseik en Kinrooi werden de leden voor de commissie aangeduid zoals afgesproken op het gezamenlijk overleg
dd. vrijdag 10/02/2017.
Vanuit Dilsen-Stokkem is er tot op heden nog geen reactie gekomen.
7. Nieuwe bedrijfsrevisor
Accountant T. Raedschelders stelde Ingrid Vosch voor als nieuwe bedrijfsrevisor ter vervanging van Hubert Venken.
Marc heeft op 23/10/2017 een verkennend gesprek gehad met Ingrid Vosch.
Met de informatie die zij opvroeg bezorgde zij een nota met haar manier van werken en deed zij een voorstel mbt. haar
erelonen en verplaatsingskosten
De Raad zal aan de Algemene Vergadering Ingrid Vosch voordragen als nieuwe bedrijfsrevisor
8. Varia
Mark Hoedemakers wenst enkele zaken aan te kaarten:
-Schoolzwemmen: leerlijnen / diploma’s
Vanuit het oudercomité van Kessenich/Geistingen kreeg Mark H. de vraag mbt het schoolzwemmen: doelstellingen,
Nederlandse diploma’s:
-Voor het schoolzwemmen worden de nieuwe leerlijnen vanuit het Minstrie van Onderwijs gevolgd. Hieromtrent werd op
28/04/2016 een uiteenzetting gegeven aan alle scholen (directie + leerkrachten + ouders) van de gemeente Kinrooi in de
Stegel (Molenbeersel).Er werd ook aan de Directies gevraagd om dit verder te communiceren naar de ouders toe.
Marc R. bezorgt de Power-Point van aan Mark H.
- Nederlandse zwemdiploma’s verschillen degelijk van deze nieuwe leerlijnen
-Ochtendzwemmen
Mark H. kreeg de vraag waarom er in Maaseik geen ochtendzwemmen doorgaat:
-Bij de opening van Aquadroom werd de afspraak met de ochtendzwemmers gemaakt dat zij een half jaar proeftijd kregen
om gemiddeld aan meer dan tien ochtendzwemmers te komen op dinsdag- en vrijdagmorgen.
Dit aantal werd niet gehaald en het ochtendzwemmen in Maaseik werd afgeschaft en ging nog enkel door in Rotem op
dinsdag-, woensdag en donderdagmorgen.
Dit verminderde de personeelskost in Maaseik (toezicht en onderhoud)
-Zwembanen voor triathlonclub Maaseik-Kinrooi
Mark H. kreeg de vraag of er in Maaseik banen ter beschikking kunnen gesteld worden aan de triatlonclub MaaseikKinrooi:
-Deze vraag werd reeds verschillende malen mondeling gesteld vanuit enkele triathleten. Zij kregen dan een aantal opties
(ook voor Rotem), doch hierop is er nooit een antwoord geweest.
(PS: Per 26/10/2017 heeft de verantwoordelijke van triathlonclub contact opgenomen met Marc R. om dit verder te
bespreken)

De Voorzitter sluit de vergadering om 21u45.
Namens de Raad van Bestuur
Voorzitter

Secretaris

Andre Willen

Marc Roex
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