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Intergemeentelijke Zwembaden  

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

Verslag Raad van Bestuur 

Donderdag 24 03 2022 om 19u00 

 

Plaats: Vergaderlokaal 3 Cultuur Centrum , Van Eycklaan te 3680  MAASEIK 19u00. 

 

Aanwezig: 

-  Namens de Stad Maaseik  Gonnissen Elke  

     Franssen Ine 

Willen Andre  (Voorzitter) 

Vermeulen Hilde  (Lid met raadgevende stem) 

      

- Namens de Stad Dilsen-Stokkem  Beuten Jaak  

     Prata Roberto 

     

      

- Namens de Gemeente Kinrooi  Smeets Eef    

     Cox Linda 

     Veugelaers Jeannine 

      

     Roex Marc  Secretaris 

 

 

Marc Roex deelt mede dat hij enkel als secretaris (notuleur) de vergadering zal bijwonen, gezien hij van oordeel is 

dat over enkele te bespreken agendapunten geen of weinig voorbereidingen zijn uitgewerkt 

 

1.Verslag Raad van Bestuur dd. 16/12/2021 

Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd 

 

 2. (Voorlopige) Resultatenrekening 2021 / Bezoekersaantallen tem 02/2022 / Verdere uitbating(en) 

-(Voorlopige) resultatenrekening 2021 

Voor 2021 zal een ingecalculeerd negatief resultaat zijn van 123.868,42 €. De resultatenrekening dient wel nog 

goedgekeurd te worden door de bedrijfsrevisor. 

Gelet op de eerste energiefacturen van januari 2022 (gas x3 – elektriciteit x2) zullen de prijssubsidies voor 2022 

verhoogd dienen te worden. Theo + Marc zullen hieromtrent een voorstel uitwerken tegen de Algemene 

Jaarvergadering  in juni 2022. 

 

-Bezoekersaantallen tem 02/2022 

De bezoeker aantallen zijn nog niet op niveau van de coronaperiode (nog geen volwaardige uitbating, ‘corona-angst’ 

is nog niet helemaal verdwenen, …) 

 

-Verdere uitbating(en) 

Na een debat stelt de Raad dat: 

-het reserveren en de tijdsblokken blijft behouden, dit na het afwegen van de voor- en de nadelen 

-de reserveringsmodule dient iets gebruiksvriendelijker aangepast te worden 

-het aantal zwemmers per tijdsblok verhoogd wordt naar 300. 

-bij heropening zwembad Roterm (gepland in september): Ochtendzwemmen in Rotem en/of  Maaseik 

 

Volgt nog een discussie mbt de klacht van Dhr Van Eygen. 

 

3. Aanmaning Omgevingsinspectie 
In 2019 kregen van de Omgevingsinspectie de aanmaning dat de opslag van chloor + zwavelzuur niet conform was 

met de Vlarem-wetgeving. 
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Engie/Cofely heeft op haar kosten de volledige opslag + inkuiping vervangen. In lokalen is alles nu in orde, enkel 

buiten (op eigendom van AGBMaaseik) moet er op de losplaats van chloor/zwavelzuur een opvangsysteem voorzien 

worden. 

Er zijn drie mogelijkheden: 

1. Bouwkundige opvangput: Dit is meest ingrijpende oplossing.  

2. Een vaste opbouwconstructie in PVC of polyester 

3. Een verplaatsbare/ demonteerbare opvangbak. 

Voor 1 + 2 hebben we de goedkeuring nodig van AGB Maaseik 

Samen met Engie/Cofely zijn we op zoek naar de meest voordelige oplossing. Optie 3 heeft de voorkeur, indien deze 

voldoet aan de Vlarem-wetgeving. 

 

4. Overstap 2de pensioenpijler naar OFP Prolocus 

De drie vennootgemeenten nemen de optie om over te schakelen naar OFP Prolocus en IZ dus ook. 

Nog even de gemeenteraadsbeslissingen afwachten. 

Dit dossier dient voor 30/04/2022 afgehandeld te worden 

 

 

De Voorzitter sluit de vergadering om 20u15 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

 Voorzitter     Secretaris 

 

Andre Willen     Marc Roex 


