
_________________________________________________________________________________________________ 

Algemene Vergadering Intergemeentelijke Zwembaden ‘Aquadroom’ Maaseik / ‘De Haeg’ Dilsen-Stokkem 2020 12 17 

1

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

Verslag  Buitengewone Algemene Jaarvergadering 

Donderdag 17 december 2020 

 

Plaats:   Verbruikersruimte Bowling-taverne Aquadroom, Sportlaan 12a  te 3680 MAASEIK om 18u15. 

 

Aanwezig  WILLEN André   Voorzitter Raad van Bestuur 

 

DAMEN Dominique  Lasthebber der Stad Maaseik 

   VANKEVELAER Ronny  Lasthebber der Stad Dilsen-Stokkem 

   HOEDEMAKERS Mark  Lasthebber der Gemeente Kinrooi 

 

   RAEDSCHELDERS Theo  Accountant 

   ROEX Marc   Secretaris 

 

Voorzitter, André Willen, 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: 

 

1, Verslag Algemene Vergadering dd. 30/06/2020 

Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd 

 

2.Budgetcontrole 2020. 

De budgetcontrole 2020 werd  reeds toegezonden aan de lasthebbers van de vennoten en raadsleden van IZ. 

De budgetcontrole  2020 werd eveneens besproken door de Raad van Bestuur dd. 15/10/2020. 

Accountant T. Raedschelders overloopt de opgestelde budgetcontrole. 

Er wordt geraamd dat er een verlies zal zijn van ongeveer 75.000 € indien we huidige prijssubsidies blijven behouden 

De BTW-administratie laat een verlies voor 2020 toe vanwege het corona-verhaal  

  

De bestemming van het resultaat zal vastgesteld worden tijdens de Algemene Jaarvergadering in juni 2021 

 

2. Begroting 2021 
De begroting 2021 werd  reeds toegezonden aan de lasthebbers van de vennoten en raadsleden van IZ. 

De begroting 2021 werd eveneens besproken door de Raad van  Bestuur dd. 15/10/2020. 

Accountant T. Raedschelders overloopt de opgestelde begroting. 

Gezien de onzekerheid vanwege corona hebben we gekozen voor een 'middenscenario' ook rekening houdende dat Rotem 6-7 

maanden zal gesloten zijn 2021 

De prijssubsidies blijven hetzelfde als voor 2020. 

De prijssubsidies kunnen aangepast worden (meer of minder) na de budgetcontrole (waarschijnlijk reeds in juni 2021) 
 

3. Varia 
Marc Hoedemakers (Lasthebber van de Gemeente Knirooi) wenst zijn ongenoegen te uiten hoe enkele beleidsmensen twijfels 

hadden mbt het verloop van de recente heropening. Hij steunt volledig de ondernomen stappen  tot aan de heropening van 

Aquadroom per 05/12/2020 

  
Hierna sluit de Voorzitter de vergadering om 18u45 . 

 

Namens de Algemene Vergadering 

 

Voorzitter      Secretaris 

 

André Willen     Marc Roex  


