VZW ARENDONKSE SPORT- EN CULTUURINSTELLINGEN
ALGEMENE VERGADERING 19 APRIL 2011
Aanwezig: Van Gorp Sylvain (voorzitter), Vaes Fons (ondervoorzitter), Bouwen Luc, Carpentier Leo,
Grobet Michel, Lenders Frans, Demolder Leo, Tom Severijns
Verontschuldigd: Maes Benny, Verdonck Bob
Volmacht: De Bruyn Monique

1.

Verslag algemene vergadering dd 22/02/2011

-

Voorzitter heet iedereen welkom.
Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het verslag en dit wordt dus goedgekeurd.

2.

Jaarverslag – rekening 2010

-

Het jaarverslag wordt overlopen door Leo Demolder:
o Extra sluiting geweest in augustus vanwege werkzaamheden.
o Statistiek bezoekers: lichte stijging van het gemiddelde per dag. Door sluiting
Turnhout?
 Aantal zwemmers van de zwemclub die ze zelf doorgaven, klopten niet.
Daarop zelf aantallen geteld om tot een totaal van 17384 te komen,
wedstrijden en trainingen samen. Retributie die zwemclub betaalt, bedraagt
6000 Euro per jaar. Is al jaren hetzelfde bedrag.
o Verbruiken:
 Veel minder gasverbruik sinds 1/09/2010: nieuw ventilatiesysteem. Mogelijk
teveel budget voorzien op de begroting.
 Investering nieuwe boiler zou ook nog veel water kunnen besparen.
 Elektriciteit ligt ook lager door gebruik gasontladingslampen ipv TL-lampen.
o Financiën:
 Lening Dexia: 235000 Euro wordt geboekt vanaf 1 januari (beglazing, keuken,
ventilatie zwemhal, doseerinstallatie).
 Garve: Brouwer heeft zo’n 25 000 Euro geïnvesteerd in projectischerm, tafel,
… Mogelijk kan er nog een beamer aangekocht worden?
 Glasraam van het peuterbad was stuk en werd vervangen.
 Afschrijvingen zaten vroeger in de begroting. Nu niet meer. Daardoor meer
verlies? Er is wel reserve.
 Betaling loon Monique L. werd niet voorzien in de begroting 2011, maar blijft
voorlopig wel in dienst bij de vzw. Opvolging Leo (beheerder) daarentegen
was wel voorzien zodat er geen probleem is voor begroting in totaal.
Jaarverslag en rekening 2010 worden goedgekeurd door de algemene vergadering.

3.

Gemeenteraadsbeslissing 14/03/2011: mededeling detachering en basiscontract
feestzaal De Garve

-

Detacheringsovereenkomst en addendum ivm Feestzaal De Garve werden door de
gemeenteraad goedgekeurd op 14 maart en ondertekend door de betrokkenen op 31 maart.

4.
-

5.
-

Publicaties te doen ingevolge statuten
Aantal zaken dienen in principe bekeken te worden door de raad van bestuur. Statuten zijn
namelijk bevoegdheid raad van bestuur en niet van de algemene vergadering.
o Art. 18: Tom benoemd als beheerder/directeur. Moet dit in het Staatsblad?
o Art. 20: verdeling functies: in Staatsblad? Tom secretaris/penningmeester.
Doorgeven aan VSDC.
o Art. 21: dagelijks bestuur aanpassen.
o Art. 24: Fons Claasen overleden. Vervanger aanduiden vanuit cultuurraad. Daarna
publiceren in Staatsblad. Luc Bouwen en Pascale Mertens zijn opgenomen in de raad
van bestuur, respectievelijk in de plaats van Evi Claessen en Guido Goetelen. Leo
wordt gecoöpteerd als lid van de algemene vergadering vanwege zijn verdienste en
ervaring.
Varia
Zwembad Turnhout vraagt zwemuren in Arendonk voor scholen en clubs. Ok voor de
algemene vergadering. Indien op zondag gevraagd wordt, is het poetsen wel een probleem.
Tom vraagt of hij ook recht heeft op de gsm kosten die Leo kreeg. Ok voor de vergadering.
Algemene vergadering wordt in principe twee maal per jaar gehouden. Meestal ook nog in
oktober voor de begroting.

