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

Verslag  Buitengewone Algemene Jaarvergadering 

Donderdag 22 december 2022 om 18u15 

 

Plaats: Bureel zwembad Aquadroom, Sportlaan 12a te Maaseik 

 

 

   WILLEN André   Voorzitter Raad van Bestuur 

 

DAMEN Dominique  Lasthebber der Stad Maaseik 

   VANKEVELAER Ronny  Lasthebber der Stad Dilsen-Stokkem 

   HOEDEMAKERS Mark  Lasthebber der Gemeente Kinrooi 

 

   RAEDSCHELDERS Theo  Accountant 

   ROEX Marc   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. 23/06/2022 
Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd 

 

2.Budgetcontrole 2022. 

De budgetcontrole 2022 werd  reeds toegezonden aan de lasthebbers van de vennoten en raadsleden van IZ. 

De budgetcontrole  2022 werd eveneens besproken door de Raad van Bestuur dd. 22/09/2022. 

Accountant T. Raedschelders en M. Roex overlopende opgestelde budgetcontrole. 

De budgetcontrole wordt goedgekeurd. 

Aan de Stad Maaseik mag de factuur opgemaakt worden voor de bijkomende prijssubsidies van 08 -12/2022. 

Er kan vastgesteld worden dat het globale energieverbruik gas en elektriciteit in vergelijking met 2019 is verminderd, dit 

door toedoen van enkele technische ingrepen.  Ook de personeelskost is sterk gedrukt.  

Aan de inkomstenzijde werd een toename van het aantal recreatieve zwemmers vastgesteld. 

De renovatie in Rotem zal ook zijn vruchten afwerken op het vlak van energieverbruik, duidelijke cijfers zullen volgend jaar 

zichtbaar worden. 

Eind januari 2023 zal een overzichtslijst van de verbruiken + facturen van gas en elektriciteit overgemaakt worden aan  leden. 

van de RvB en AV. 

 

 

3. Begroting 2023 

De begroting 2023 werd  reeds toegezonden aan de lasthebbers van de vennoten en raadsleden van IZ. 

De begroting 2023 werd eveneens besproken door de Raad van  Bestuur dd. 22/09/2022. 

Accountant T. Raedschelders overloopt de opgestelde begroting. 

De beslissingen  van de RvB werden tijdens de vergadering overlopen.  

Ook de nieuwe tarieven vanaf januari 2023 werden medegedeeld. 

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

de budgetcontrole. 

De begroting wordt goedgekeurd 

 

Hierna sluit de Voorzitter de vergadering om 18u 45. 

 

Namens de Algemene Vergadering 

 

Voorzitter     Secretaris 

 

André Willen     Marc Roex  


