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Intergemeentelijke Zwembaden  

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

Verslag Raad van Bestuur 

Dinsdag 25 05 2021   19u00 

 

 

Raadsleden die de vergadering digitaal bijwonen: 
-  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   Accountant  

          Vosch Ingrid  Bedrijfsrevisor   

          Roex Marc  Secretaris 

   

 

Jeannine Veugelaers neemt voorlopig het Voorzitterschap waar, gezien André Willen problemen heeft met het inloggen. 

 

1.Verslag Raad van Bestuur dd. 21/01/2021 

Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd 

 

2. Jaarverslag + jaarrekening 2020 

Accountant T. Raedschelders en Marc Roex geven een toelichting geven van de financiële en statistische gegevens. 

Ten gevolge van corona waren de zwembaden meer dan 4 maanden gesloten. Uiteraard waren er minder zwemmers (dus ook minder 

inkomsten) maar de uitgaven waren veel minder (personeel, energiekosten, vervoer, ...) 

Dit leidde uiteindelijk tot een winst van 20.783,84 €  (pag 17 jaarverslag) 

Revisor Ingrid Vosch overloopt haar verslag.  

De jaarrekening en balans zullen ter goedkeuring en ter kwijting van de beheerders voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering 

die zal doorgaan op donderdag 24 juni 2021 om 18u15. 

 

3. Budgetcontrole jan-april 2021 

Gezien er in 2019 en 2020 een over te dragen winst werd geboekt is onze kastoestand tot op heden vergelijkbaar met 2019 en 2020 

(zelfs iets beter - minder inkomsten, maar ook een goede kostenbeheersing) 

Daarom is het voorstel om de huidige prijssubsidies te behouden (tot na de zomervakantie). Voor de laatste 3 maanden van 2021 is er 

een voorstel om de prijssubsidies te verlagen en de resterende tekorten aan te zuiveren met de openstaande schuld van de drie 

vennoten op ten hoogste één jaar , zijnde 349.148,34 € (zie balans pag 19 jaarverslag). Dit geeft ook een BTW-voordeel. Mits 

goedkeuring van de RvB zal dit verder besproken dienen te worden met de financieel directeurs van de 3 vennoten en ook de 

goedkeuring krijgen van de Schepencolleges. Ook revisor Ingrid Vosch kan zich vinden in deze financiële operatie, doch waarschuwt 

om het bedrag van de op te nemen schuld te limiteren. 

De Raad keurt deze voorgestelde procedure unaniem goed. 

 

Verder wordt ook het reserveringssysteem aangehouden alsook de zwemtijdsblokken voor de recreanten. Het schoolzwemmen 

blijft  zo dan ook apart van het vrij zwemmen. Geen extra toezichter nodig en geen kassier . 

Het aantal toegelaten vrij zwemmers wordt wel verhoogd naargelang de corona-versoepelingen die toestaan. 

Jeannine vraagt of er toch de mogelijkheid wordt aangeboden om extra schoolgroepen toe te laten tijdens schooluren, bv voor 

sportdagen of een einde trimester/schooljaar activiteit. 

Het probleem is dat er geen cash geld meer ontvangen wordt en er geen extra toezichter meer ingezet wordt (reeds aangehaald). 

Indien de leerkrachten zelf instaan voor toezicht, stelt er zich een verantwoordelijkheidsprobleem bv. bij een ongeval of gebruik van 

de recreatieve elementen. 

Jeannine zal dit donderdag 27/05 verder bespreken met Marc/ 

 

4. Instappen bovengemeentelijke aanbesteding voor en elektriciteit en gas uitgevoerd door VEB 

Gezien de drie vennootgemeenten ingestapt zijn in deze bovengemeentelijke aanbesteding gaat de Raad akkoord om hier ook in 

stappen. 



_______________________________________________________________________________________ 

Raad van Bestuur  2021 05 25 

2

5. Varia 

- Renovatie zwembad Rotem 

Zo dadelijk om 20u00 vindt er in Dilsen-Stokkem een gemeenteraadscommissie plaats in het teken van de geplande renovatie van het 

zwembad van Rotem. De presentatie zal kortelings overgemaakt aan Marc en deze wordt dan verder doorgestuurd naar de leden van 

de RvB. 

 

 

 

De Voorzitter sluit de vergadering om 19u45. 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

 Voorzitter     Secretaris 

 

Andre Willen     Marc Roex 


