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Intergemeentelijke Zwembaden  

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

Verslag Raad van Bestuur 

Donderdag 27 10 2022   19u30 

   

Plaats: Vergaderlokaal 3 Cultuur Centrum , Van Eycklaan te 3680  MAASEIK 19u30. 

 

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  Cox Linda 

     Veugelaers Jeannine 

     Smeets Eef 

 

     Roex Marc  Secretaris 

   
 

1.Verslag Raad van Bestuur dd. 22/09/2022 

Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd 

 

2.Budgetcontrole 2022/Begroting 2023 

Beide documenten worden overlopen 

- Voor  2022 dienen de vennoten niet méér bij te dragen (dus geen aanpassing van de prijssubsidies) indien Maaseik ook de 

achterstallige verhoogde prijssubsidies betaalt 

- Voor 2023 werden dezelfde 'verhoogde' prijssubsidies aangehouden. De voornaamste kosten werden met 10% verhoogd tav de 

budgetcontrole. 

- Verhogen toegangsgelden???: Kan volgens de verhoogde index. 

Recreatief zwemmen vanaf 01/01/2023: 1,00 voor bezoekers buiten Intercommunale, 0,50 € voor de overige tarieven.  

Schoolzwemmen vanaf 01/09/2023.Afhankelijk van nieuwe aanbesteding Stad Maaseik (zie punt 6) 

Geraamde meerinkomsten: 100.000 €/jaar. Is niet opgenomen in de begroting. 

 

Beide documenten zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering die zal doorgaan op donderdag 

22/12/2022 om 18u15. 

 

 3.Energiebeheersing /besparingen 

- De personeelskosten zijn meer dan 170.000 € lager dan voor corona 

- Per maand verbruiken we 20.000 kw minder elektriciteit doordat de recreatieve elementen niet meer de ganse dag aanstaan door de 

tijdsblokken 

- De temperaturen verlagen is geen optie: weinig ‘opbrengst’ wel veel klachten. Ook moet de omgevingstemperatuur 2° hoger zijn dan 

het zwembad met de grootste oppervlakte 

- Het circulerende douchewater dient meer dan 60° te bedragen tot aan de mengkraan vanwege de legionella-wetgeving 

Opties: Tijdelijke sluiting zwembaden en de temperaturen verlagen naar 20°: 

Rotem: 23/12/2022 tem 08/01/20/2023 

Maaseik: 24/12/2022 tem 02/01/2023 

Geraamde minder uitgaven: 20.000 € afhankelijk van de weeromstandigheden. 

Sluiten bij extreem lage buitentemperaturen????  

Deze maatregelen zullen terug besproken worden in de volgende RvB op 24/11/2022 

 

Op 17/10/2022 is er een overleg geweest met Geert Diepers (Teide/sauna) en Herman Daniëls (Intellisol) mbt het eventueel plaatsen 

van zonnepanelen.  Wordt nog vervolgd 
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4.Burkini:  

Hieromtrent werd er reeds in de vorige legislatuur een standpunt ingenomen. 

Losse burkini’s worden niet toegelaten, wel nauw aansluitende lichaamsbedekkende badkledij, zoals wetsuits, wordt wel toegelaten. 

 

5.Personeel:  

1 voltijdse redder/lesgever/redder is uitgevallen met de fiets onderweg naar het zwembad en is uit tem 30/11 

Eén freelancers en 3 studenten zijn gestopt per 01/10 (vaste job elders gekregen nauw aanleunend bij hun gedane studies) 

 

6.Mandaatopdracht voor aanbesteding van de Stad Maaseik mbt het busvervoer 2023 

De Raad gaat akkoord om de aanbesteding van het busvervoer voor de zwembaden op te nemen in de aanbesteding van de Stad 

Maaseik mbt de voor- en naschoolse busvervoer. 

 

7. Basic Fit: Openen 24/24-7/7 

De Voorzitter deelt mede dat Basic Fit iedere dag 24/24 wil openen, indien alle partijen in sportcomplex ermee akkoord gaan. 

Ze plaatsen een aantal extra camera’s. 

De Raad gaat hiermee akkoord 

 

De volgende vergadering wordt vastgelegd op donderdag 24/11/2022 om 19u30 

 

De Voorzitter sluit de vergadering om 20u45. 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

 Voorzitter     Secretaris 

 

Andre Willen     Marc Roex 


