CV Intergemeentelijke Zwembaden
‘Aquadroom’ Maaseik / ‘De Haeg’ Dilsen-Stokkem
Verslag Raad van Bestuur
Donderdag 28 mei 2020
Plaats: Inkomhal sportcomplex Sportlaan te 3680 MAASEIK om 19u30.
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- Namens de Stad Maaseik
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Willen Andre (Voorzitter)
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Prata Roberto
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Cox Linda
Veugelaers Jeannine
Brands Esther (Raadgevend lid)
Vosch Ingrid
Raedschelders Theo
Roex Marc

Revisor
Accountant
Secretaris

1.Verslag Raad van Bestuur dd. 07/05/2020.
Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd
2. Toelichting vloerproblematiek door raadsman Steven Menten
Steven Menten geeft een korte toelichting mbt de vloerproblematiek.
De Raad geeft de raadsman nog de tijd tot 15/06/2020 om met tegelwerken Coenen tot een akkoord te komen om de
herstelwerken uit te voeren onder toezicht van een nog aan te duiden architect of studiebureel.
Indien er geen akkoord bekomen wordt, zal worden overgegaan tot het opstarten van een aanbesteding
(onderhandelingsprocedure) om de herstelwerken uit te voeren. De meerkosten zullen dan later via de rechtbank teruggevorderd
worden.
2. Jaarverslag en jaarrekening 2019.
Accountant T. Raedschelders en Marc Roex geven een toelichting geven van de financiële gegevens en de statistische gegevens.
Revisor Ingrid Vosch overloopt haar verslag.
Ze haalt twee opmerkingen aan:
- Toekomstige pensioenverplichtingen
- Onzekerheid ten gevolge van de te nemen maatregelen ivm COVID-19
De jaarrekening en balans zullen ter goedkeuring en ter kwijting van de beheerders voorgelegd worden aan de Algemene
Vergadering die zal doorgaan op dinsdag 30 juni 2020 om 18u00.
3. Aankoop auto Opel Combo
Gelet op mail dd. 15/05/2020 gaat de Raad akkoord met de aankoop van de Opel Combo bij garage Deluyker
4. Heropening zwembaden;
Er is nog geen zicht wanneer de zwembaden terug mogen openen.
Er worden enkele mogelijkheden overlopen:
- Zwemmen in ‘blokuren’ (bv 4 op weekdagen / 3 op zaterdag + zondag)
- Toegangsprijzen aanpassen ?
- Routing aanpassen
- Wat als enkel buitenbad open mag?
Voor een mogelijke heropstart zal een nieuwe Raad van Bestuur samengeroepen worden
Hierna sluit de Voorzitter de vergadering om 20u30
Namens de Raad van Bestuur
De Voorzitter
Andre Willen
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