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CV Intergemeentelijke  Zwembaden  

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

 

Verslag  Raad van Bestuur 

 Donderdag 27 augustus 2020 

 

Plaats:  Aquadroom Sportlaan 12a te 3680  MAASEIK om 21u30. 

 

Aanwezig:  

-  Namens de Stad Maaseik  Willen Andre  (Voorzitter) 

      

- Namens de Stad Dilsen-Stokkem  Beuten Jaak 

     Prata Roberto  

              

- Namens de Gemeente Kinrooi  Smeets Eef 

     Cox Linda 

     Veugelaers Jeannine 

     Brands Esther (Raadgevend lid) 

      

Roex Marc  Secretaris 

 

 Verontschuldigd:  Gonnissen Elke  

Franssen Ine 

 

 

 

1.Verslag Raad van Bestuur dd. 03/08/2020. 

Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd 

 

2. Evaluatie twee maanden heropening 
Voor augustus zullen we aan iets meer dan 10.000 bezoekers komen met iets meer dan 45.000 € inkomsten (51.000 € 

geraamd bij 400 bezoekers/dag) 

Het gemiddeld aantal bezoekers per dag zal rond 325 liggen. 

 

3. Schoolzwemmen vanaf september  en zwembad Rotem  

- Schoolzwemmen Aquadroom Maaseik:  

Gelet op de corona-maatregelen die dienen aangehouden te worden voor het busvervoer, kleedkamers en aan de 

zwembaden beslist de RvB van de Intergemeentelijke Zwembaden: 

• Scholen gelegen in de Stad Maaseik dienen voorlopig te voet of met eigen vervoer naar Aquadroom te 

komen 

• De grootte van de zwemgroepen is maximum 40 leerlingen of 2 klassen indien één school alleen in 

Aquadroom is en maximum 1 klas of maximum 25 leerlingen indien het zwembad bezet wordt door 2 

scholen op hetzelfde moment 

• De scholen kunnen starten vanaf maandag 07/09/2020 

• In bijlage het voorgestelde zwemrooster met het aantal klassen of leerlingen 

 

- Scholen De Haeg Rotem 

• Er mag slechts 1 klas op een zwemmoment komen zwemmen 

• Aan BUSO De Garve zal gevraagd worden om hun zwemuren te bundelen en in Maaseik te komen 

zwemmen (extra bus) 

• In bijlage ook het voorgestelde zwemrooster  

 

- Clubs Aquadroom Maaseik 

• De clubs mogen voorlopig vanaf 14/09/2020 enkel gebruik maken van Aquadroom buiten de openingsuren 

voor de recreanten rekening houdende met hun trainingsuren van voor de corona-periode. Ze dienen die 

uren ook zelf te zorgen voor een redder zoals dit in het zwembad van Rotem wordt toegepast.  

Ze dienen ook een verantwoordelijke aan te duiden voor eventueel openen en sluiten van de toegang tot 

Aquadroom. 
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Hiervoor dient men de juiste afspraken te maken met beheerder Marc Roex ook wat betreft het corona-vrij 

laten verlopen van de trainingssessie (toeschouwers + ouders) 

 

- Clubs De Haeg Rotem 

• De clubs mogen terug gebruik maken van het zwembad De Haeg vanaf 14/09/2020 onder strikte corona-

voorwaarden (toeschouwers/ouders) op de uren van voor de corona-periode 

 

- Recreanten De Haeg Rotem 

• Het ochtendzwemmen zal voorlopig doorgaan in Aquadroom op dinsdag en donderdag van 7u00-8u30 

gezien het verhandelen van het cash-geld  en het valideren van de abonnementen en beurtenkaarten niet 

corona-vrij kan  verlopen.  

Men dient te reserveren volgens het huidige systeem voor Aquadroom 

De toegangsprijs bedraagt 3,00 €. De abonnementen en meerbeurtenkaarten van Rotem blijven geldig in 

Aquadroom tot deze zijn op gebruikt. 

Een 10-beurtenkaart voor het ochtendzwemmen in Aquadroom bedraagt 25,00 €. 

• Gezien het zeer geringe aantal zal het 50-+ zwemmen op dinsdag van 15u00 tot 16u00 voorlopig nog 

doorgaan. Indien men gemiddeld niet meer  10 zwemmers bedraagt zal de RvB beslissen of dit al dan niet 

kan blijven doorgaan 

 

- Openingsuren Aquadroom vanaf 01/09 voor recreanten:  

Ma/di/do/vri: 18u30-21u00 

Woensdag: 13u30-17u30 / 18u30-21u00 

Zat+zond: 10u00-12u30 / 13u30-17u30 

 

4. Vloerproblematiek:  

Onze raadsman  mocht een vertrouwelijke mail ontvangen waarbij de raadsman van COENEN meldde dat diens 

verzekeraar (Nat. Nederlanden) dekking zou verlenen m.b.t. de gevolgschade.  

Hij vraagt alleen nog of de architect goedkeuring kan verlenen over de voorgestelde herstelwijze. 

Dan kan en wil hij herstellen in natura. 

De herstellingen zouden maandag 02/11 en woensdag 11/11 uitgevoerd kunnen worden 

 

5. CAO 2020 

Het betreft 3 punten 

- De werkgeversbijdrage mag verhoogd worden met 100 €/jaar of 0,50 €/cheque.  

Momenteel bedraagt de waarde van onze MC 3,45 €  

Persoonlijke bijdrage: 1,12 € 

Werkgevers bijdrage: 2,33 € 

- Koopkrachtverhoging van 200 €/jaar (maaltijdcheques, ecocheques, consumentencheques)  

- Percentage 2de pensioenpijler verhogen naar 2,5% vanaf 01/01/2020 (nu 2%) 

Gezien er in nog niet in alle drie de vennootgemeenten een beslissing hieromtrent is genomen wordt een besluit hierover 

nog niet genomen. 

 

Volgende Raad van Bestuur: Donderdag 15/10/2020 om 20u00  (andere locatie) 

 

Hierna sluit de Voorzitter de vergadering om 22u15 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

De Voorzitter      Secretaris 

 

Andre Willen      Marc Roex     

  


