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Intergemeentelijke Zwembaden ‘Aquadroom’ Maaseik / ‘De Haeg’ Dilsen-Stokkem 

Verslag  Algemene Jaarvergadering 

Donderdag 27 juni 2019 

 

Plaats:   Vergaderlokaal: Bureel Aquadroom, Sportlaan 12a  te 3680 MAASEIK om 18u00. 

 

Aanwezig  WILLEN Andre   Voorzitter 

 

DAMEN Dominique  Lasthebber der Stad Maaseik  

VANKEVELAER Ronny  Lasthebber der Stad Dilsen-Stokkem 

   HOEDEMAEKERS Mark  Lasthebber der Gemeente Kinrooi 

 

   RAEDSCHELDERS Theo  Accountant 

   ROEX Marc   Secretaris 

 

Hij stelt vast dat de leden van de Algemene Vergadering op deugdelijke wijze werden uitgenodigd. Hij stelt eveneens 

vast dat de meerderheid der aandelen vertegenwoordigd is. 

De volgende punten worden besproken: 

 

1a. Jaarverslag + jaarrekening dienstjaar 2018. 

Accountant T. Raedschelders en Marc Roex geven een toelichting bij de financiële en  statistische gegevens. 

 

1b. Verslag Bedrijfsrevisor. 

Het verslag van de bedrijfsrevisor wordt overlopen. 

Zij stelt vast dat vanwege de significantie van de aangelegenheid beschreven in de sectie “Basis voor de 

oordeelonthouding”, ze niet in staat is geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om een 

basis voor een controleoordeel over deze jaarrekening te verschaffen. Bijgevolg brengen we geen oordeel over de 

jaarrekening tot uitdrukking. 

 De basis voor de oordeelonthouding is dat hoewel de intercommunale samenwerking eindigt per 9 november 2019,  

het bestuursorgaan geen gevolg heeft gegeven aan ons verzoek tot het verkrijgen van gedetailleerde inlichtingen met 

betrekking tot de beoordeling van de vooruitzichten inzake de continuïteit van de vennootschap. Derhalve was het voor 

hun onmogelijk om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen teneinde een oordeel te vormen over het 

geschikt zijn van voornoemde continuïteitsveronderstelling. 

 

 

1c. Verslag Raad van Bestuur dd. 29.05.2019. 

Dit verslag wordt overlopen. 

 

Hierna besluit de Algemene Vergadering: 

- Gelet op de vraag tot goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2018; 

- Gelet op de voorgaande besprekingen binnen de verschillende Bestuursorganen van I.Z; 

- Gelet op de vraag tot kwijting van de Bestuurders en Commissaris-Revisor; 

 

1.  Er wordt goedkeuring verleend aan het jaarverslag 2018.  

2. De jaarrekening 2018 wordt  goedgekeurd en er wordt kwijting verleend aan de Bestuurders en Commissaris-

Revisor over de werking van het dienstjaar 2018. 

3.  Het resultaat van het boekjaar bedraagt 0,00 €. 

 

2. Aanduiding Esther Brands  vanuit Kinrooi als lid met raadgevende stem 

Vanaf 01/07/2019 zal Esther Brands zetelen in de Raad van Bestuur vanuit de gemeente Kinrooi als lid met 

raadgevende stem. 

 

Verder werd er nog van gedachten gewisseld mbt het dossier verlenging Intergemeentelijke samenwerking 

 

Hierna sluit de Voorzitter de vergadering om 18u45. 

 

Namens de Algemene Vergadering 

 

Voorzitter      Secretaris 

 

André Willen      Marc Roex  


