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Intergemeentelijke Zwembaden  

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

Verslag Raad van Bestuur 

Donderdag 13 februari 2020 

 

Plaats: Vergaderlokaal Aquadroom, Sportlaan 12 te 3680  MAASEIK om 19u00. 

 

Aanwezig:  

-  Namens de Stad Maaseik  Gonnissen Elke  

     Franssen Ine 

Willen Andre  (Voorzitter) 

      

- Namens de Stad Dilsen-Stokkem  Beuten Jaak  

     Prata Roberto  

 

- Namens de Gemeente Kinrooi  Cox Linda 

     Smeets Eef 

     Veugelaers Jeannine 

    Brands Esther   (Raadgevend lid) 

   

     Roex Marc  Secretaris 

 

Verontschuldigd: Ochal Jochen  

 

1.Verslag Raad van Bestuur dd. 11/12/2019 

Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd 

 

2. Evaluatie januari 2020 (nieuwe toegangsprijzen) 
In vergelijking met 2019 zijn er in januari 2020 1.300 minder bezoekers (10%) geweest. De inkomsten waren 

wel bijna 4.000 € hoger (7%) 

 

3. Bijkomend toezicht zomermaanden (security) + ID-controle 

FL-security blijkt niet over de juiste vergunning te beschikken om beveiligingsopdrachten uit te voeren in België 

(FOD Binnenlandse Zaken – Dienst Veiligheid en Preventie). Ze gaan tegen deze beslissing in beroep gezien ze 

enkel een (bijkomende) toezichtsopdracht uitvoeren in Aquadroom. Ook kunnen zij nog een Belgische 

vergunning aanvragen. Uiterste kennisgeving indien dit in orde is: Eind maart 2020. 

Bij navraag bij de privacy-commissie is een ID-controle aan de toegang toegestaan mits er aan een aantal 

voorwaarden voldaan wordt. Hieromtrent is nog een overleg gepland met de verantwoordelijke functionaris van 

de Stad Maaseik 

 

4. Uitbetaling vakantiedagen werkstudenten? 
Op vraag van een ex-werkstudent heeft ons sociaal secretariaat advies gevraagd bij ABB (Agentschap 

Binnenlands Bestuur) Het antwoord van ABB wordt overlopen. 

De Raad gaat akkoord om dit te regulariseren voor alle studenten rekening houdende met de wettelijke 

verjaringstermijn. 

 

5. Toewijzing leveren en plaatsen inox-leuningen binnenbad + buitenbad (35,50 m) 
De volgende firma’s brachten een prijsofferte binnen 
Henri Ceyssens (Kinrooi) 28.580,00 € 

ITS-steel (As-Kinrooi) 24.743,50 € 

HSB (huidige inox baden) 19.210,00 € + montage: max. 6.800,00 € + overnachtingen: max 1.400 €: Max 27.410,00 € 

De Raad gaat akkoord om de werken toe te kennen aan HSB (garantie kuipen) mits ze een totaal vast bedrag aanhouden 

lager dan 27.000,00 € 

 

6. 24/24 opening Basic Fit in sportcomplex 
Basic Fit heeft een aanvraag gedaan bij het AGBMaaseik om 24/24 u open te gaan. 
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7. Varia 

-Auto 
Na een rondgang bij enkele plaatselijke dealers kregen wij het advies om nog enkele weken te wachten na het 

voorbije autosalon. Binnenkort komen er veel camionetten binnen tussen 3 en 4 jaar oud. Kostprijs: 7.000 € – 

9.000 € 
 

Volgende Raad van Bestuur: Donderdag 12/03/2020 of 09/04/2020 om 19u00 (bij voldoende agendapunten) 

 

 

De Voorzitter sluit de vergadering om 20u00. 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

 Voorzitter     Secretaris 

 

Andre Willen     Marc Roex 
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