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Intergemeentelijke Zwembaden  

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

Verslag Raad van Bestuur 

Dinsdag 19 05 2022   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 

 

     Raedschelders Theo   Accountant  

     Vosch Ingrid  Bedrijfsrevisor   

     Roex Marc  Secretaris 

   

 

 

1.Verslag Raad van Bestuur dd. 23/03/2022 

Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd 

 

2. Jaarverslag + jaarrekening 2021 

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

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 23 juni 2022 om 18u15. 

Gelet op de sterke verhoging van de energieprijzen zal er aan de Algemene Vergadering een voorstel worden voorgelegd mbt de 

verhoging van de prijssubsidies vanaf 07/2022.  De meerguitgaven over de periode januari tot april worden geraamd op ruim 100.000€ 

 

2. Heropening zwembad Rotem vanaf setember 2022 

Na een debat besluit de Raad: 

- Het ochtendzwemmen in beide zwembaden te laten doorgaan (2x/week in Maaseik + Rotem) op verschillende dagen 

- Het seniorenzwemmen op dinsdagnamiddag nog als proef te doorgaan tot aan de Kerstvakantie, waarna beslist wordt of het al dan 

blijft doorgaan. 

 

3. Problematiek met reddersjobs (knelpuntberoep) 

Gezien het lage aantal redders dat dit jaar het reddersdiploma hebben behaald glijdt het beroep van redder stilaan naar een 

‘knelpuntberoep’. Alle zwembaden kampen vaak met een redderstekort (wij ook) 

De Raad stelt voor om meer gebruik te maken van de beschikbare sociale media.   Zowel voor der promotie van ons zwembad alsook 

voor de oproep om redders aan te werven.  Dit laatste kan ook uitgehangen in ons eigen zwembad. 

 

Andere problematieken: 

- Kortelingse pensioenering van redders Koen + Therese 

- Vervanging Marc bij bv ziekte, … 

 

4. Varia 
Volgt nog een debat mbt: 

- Het al dan niet aanhouden van de huidige zwemblokken (blijft behouden) 

- De klacht van Dhr DeLanghe mbt het handpeddelverbod. Handpeddels kunnen  enkel worden toegelaten tijdens het 

ochtendzwemmen (niet tijdens het drukke publiekzwemmen) en/of in  clubverband . De voorzitter informeert Dhr. De Langhe per 

mail.  
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De volgende vergadering wordt vastgelegd op donderdag 22/09/2022 om 19u30 

 

 

 
De Voorzitter sluit de vergadering om 20u30. 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

 Voorzitter     Secretaris 

 

Andre Willen     Marc Roex 


