Intergemeentelijke Zwembaden ‘Aquadroom’ Maaseik / ‘De Haeg’ Dilsen-Stokkem
Verslag Buitengewone Algemene Jaarvergadering
Donderdag 16 december 2021 om 18u15
Deze vergadering vindt digitaal plaats via Teams
Nemen deel aan deze Buitengewone Algemene Vergadering
WILLEN André

Voorzitter Raad van Bestuur

DAMEN Dominique
VANKEVELAER Ronny
HOEDEMAKERS Mark

Lasthebber der Stad Maaseik
Lasthebber der Stad Dilsen-Stokkem
Lasthebber der Gemeente Kinrooi

RAEDSCHELDERS Theo
ROEX Marc

Accountant
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. 24/06/2021
Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd
2.Budgetcontrole 2021.
De budgetcontrole 2021 werd reeds toegezonden aan de lasthebbers van de vennoten en raadsleden van IZ.
De budgetcontrole 2021 werd eveneens besproken door de Raad van Bestuur dd. 23/09/2021.
Accountant T. Raedschelders overloopt de opgestelde budgetcontrole.
Er wordt geraamd dat er een verlies zal zijn van ongeveer 161.159,00 € rekening houdende met de aflossing rekening
courant ten bedrage van 100.000,00 € waarover een akkoord werd bereikt met Algemeen Directeurs en de Financiële
Directeurs van de drie vennootgemeenten.

3. Begroting 2022
De begroting 2022 werd reeds toegezonden aan de lasthebbers van de vennoten en raadsleden van IZ.
De begroting 2022 werd eveneens besproken door de Raad van Bestuur dd. 23/09/2021.
Accountant T. Raedschelders overloopt de opgestelde begroting.
Gezien er wordt geraamd dat de lonen met 3% zullen stijgen (indexatie + anciënniteitsverhogingen) zijn de prijssubsidies ook
met 3% verhoogd.
De prijssubsidies kunnen aangepast worden (meer of minder) na de budgetcontrole in oktober 2022.
Mbt het pensioendossier werd er een digitale vergadering gehouden dd. 17/11/2021 met de AD’s en FD’s van de drie
vennootgemeenten
De vertegenwoordigers vanuit de drie gemeenten opteerden om geen provisies aan te leggen en af te wachten tot 2026 om
dan de exacte meerkost van de pensioenen (ex-statutaire werknemers) op te nemen in de resultatenrekening van IZ die toch
zal gedragen moeten worden door de drie gemeenten à rato de laatst goedgekeurde winst/verlies percentages.
Theo en de revisor moeten dit ook wel jaarlijks opnemen en aanhalen als risico in hun (jaar)verslag
Hierna sluit de Voorzitter de vergadering om 18u45 .
Namens de Algemene Vergadering
Voorzitter

Secretaris

André Willen

Marc Roex
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