Intergemeentelijke Zwembaden
‘Aquadroom’ Maaseik / ‘De Haeg’ Dilsen-Stokkem
Verslag Raad van Bestuur
Woensdag 16 12 2020
Plaats: Verbruikersruimte Bowling-taverne Sportlaan 12 te 3680 MAASEIK 20u00.
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

Smeets Eef
Cox Linda
Veugelaers Jeannine
Brands Esther
(Raadgevend lid)
Raedschelders Theo
Roex Marc

Accountant
Secretaris

1.Verslag Raad van Bestuur dd. 15/10/2020
Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd
2. CAO 2020 + schrijven personeel
Maaseik en Dilsen-Stokkem hadden reeds hun beslissingen aan ons overgemaakt (zie verslag dd. 15/10/2020)
Vanwege de gemeente Kinrooi heb ik nog geen beslissing ontvangen
Hieromtrent zal terug overlegd op de volgende RvB (21/01/2021)
3. Heropening zwembaden per 05/12/2020
Bij vergelijking van de 1ste volle week na de 2de corona-periode met een representatieve week in januari en september kunnen we
vaststellen:
Aantal bezoekers per week:
Januari 2020: 2642
September 2020: 1376 (bijna -50%)
December 2020: 699 (bijna -75%)
De inkomsten zullen in december 2020 80% lager liggen dan in december 2019 (meer dan 41.000 €) gezien de abonnementen een
groot deel van de bezoekers zijn (op weekdagen zelfs bijna 50%)
Wat de uitgaven betreft, wordt geschat dat er minder uitgaven zullen zijn voor de lonen (-8.000 €), elektriciteit (-5.000 €) en water (1.000 €)
Er komen 60 % van de scholen terug zwemmen, geen middelbare scholen en ook alle scholen van het GO-onderwijs (deze komen
voorlopig niet meer tem 15/01/2021)
De clubs komen voorlopig ook nog niet, enkel in Rotem komt de Triathlon en een duikclub wel trainen maar met zeer kleine aantallen
rekening houdende met de corona-voorschriften
Verder staat de Raad unaniem achter de tijdslijn van deze heropening gelet op het feit dat de installaties in beide zwembaden volledig
werden stilgelegd voor meer dan een maand.
Een korte historiek:
-Vrijdagavond 28/11 maakte de veiligsheidraad bekend dat zwembaden terug (mogen) open gaan vanaf 01/12 uitgezonderd de
subtropische-/recreatiezwembaden (waar Aquadroom toe behoort). Dus was het afwachten wat er juist in het Ministerieel Besluit zou
staan.
- Zondagvoormiddag 30/11 rond 11u00 verschijnt wordt het Ministerieel Besluit gepubliceerd in het Staatsblad. Zwembaden mogen
openen maar recreatieve elementen (glijbanen, bubbels, …) mogen niet gebruikt worden. Schoolzwemmen is weer toegelaten,
clubzwemmen mag enkel voor -13 jarigen
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- Hierna heb ik onmiddellijk alles terug laten opstarten en het zwembad van Rotem werd terug gevuld. De watertemperaturen waren
slechts 13° in Aquadroom
-Gelet op de evolutie van de temperaturen en het vullen van het zwembad in Roten zou de gewaarborgde waterkwaliteit pas ten
vroegste zaterdag 05/12 bereikt worden. Voor Rotem zou dit ten vroegste 07/12 zijn
4. Vloerproblematiek
Op woensdag 09/12/2020 was er een eerste overleg in Aquadroom tussen de nieuwe architect Asnong (studiebureel ESA) en Coenen
tegelwerken
Er werd een uitvoeringsprocedure besproken. Coenen zal kortelings een proefuitvoering komen voorstellen waarbij de hechting van de
waterdichting op een PVC-koppelstuk zal uitgetest worden
Voor het herstellen van de afvoerputjes in de grote douches zal Aquadroom waarschijnlijk enkele dagen moeten gesloten worden.
Andere kleine herstellingen kunnen nu gebeuren gezien de lage bezetting
5. Pensionering Johny Brouns per 01/03/2021
Hoofdkassier Johny Brouns gaat per 01/03/2021 op pensioen
Het merendeel van zijn uren zullen ingevuld worden door het huidige contractueel personeel. De vrijkomende uren aan de zwembaden
zullen door studenten/freelancers ingevuld worden (raming 18u/week)
De Gesco-premie blijven we behouden
Ook zal er bepaalde momenten een onbemande kassa zijn tijdens het schoolzwemmen
Gelet op de vroegere historiek zal Johny Brouns per gewerkt dienstjaar een aankoopbon van 25,00 € ontvangen (totaal 900,00 €)
Dit zal ook gelden voor personeelsleden die in de toekomst vanuit een activiteitsperiode op pensioen gaan.
De aankoopbonnen zullen aangekocht worden voor handelszaken in de woonplaats van het personeelslid. Personeelsleden van buiten
de Intercommunale ontvangen aankoopbonnen voor handelszaken in Maaseik

Volgende Raad van Bestuur 21/01/2021 om 20u00
De Voorzitter sluit de vergadering om 21u00.
Namens de Raad van Bestuur
Voorzitter

Secretaris

Andre Willen

Marc Roex
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