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1. Goedkeuring verslag algemene vergadering dd 23/01/2013
 Voorzitter heet iedereen welkom.
 Bij het verslag werden geen opmerkingen gegeven en dit wordt dus goedgekeurd.
2. Nieuwe samenstelling vzw
 Sylvain situeert in het kort hoe in het verleden de vzw opgestart is en hoe de samenstelling
hiervan ontstaan is. Deze is vooral in het leven geroepen om gemakkelijk het zwembad te
beheren en om later eventueel nog een sporthal erbij te beheren. Het beheer van de Garve is
nadien naar de vzw gekomen.
 Vanaf 2014 kan de vzw niet meer in zijn huidige vorm blijven bestaan en dient dus
omgevormd te worden. De beslissing welke vorm dit zal aannemen ligt volledig bij de
gemeente. Een gemeentelijke vzw is een privé orgaan met een gemeentelijk karakter. De
meerderheid bestaat vooral uit leden vanuit de politiek. Een minderheid van de leden werd
verkozen uit de sport -of cultuurraad (gecoöpteerden).
 Naar aanleiding van de verkiezingen dient de vzw dus eerst opnieuw samengesteld te
worden. De gecoöpteerde leden zijn gebleven. Na de nieuwe samenstelling kan de vzw dan
omgevormd worden tegen 1 januari 2014.
 De raad van bestuur bestond vroeger ook enkel uit leden van de politieke fracties. Later
werden de gecoöpteerden ook daar lid van.
 Vervolgens start de installatie van de nieuwe samengestelde vzw:
o Het ontslag van de vorige algemene vergadering wordt aanvaard en de nieuwe
samenstelling werd eveneens goedgekeurd. Gemeentesecretaris Kris Wouters wordt
tevens lid om de band met de gemeente te blijven houden. Schepen van sport An
Hermans wordt aangeduid als voorzitter, sportfunctionaris Tom Severijns als
secretaris en nieuwe zwembadbeheerder Linda Swennen als penningmeester.
Sylvain Van Gorp wordt ondervoorzitter.
o De raad van bestuur bestaat volgens de statuten uit minstens 15 leden en steeds 1
minder dan de algemene vergadering. Raad van bestuur wordt samengesteld zoals
de algemene vergadering, uitgezonderd gemeentesecretaris Kris Wouters.
o Het dagelijks bestuur bestaat uit: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en
penningmeester.
3. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2012
 Linda bespreekt het jaarverslag met volgende opmerkingen en bedenkingen:
o Beurtenkaart aquagym werd aangepast: deelnemers kiezen voortaan vrij wanneer ze
wensen te sporten.

o Zwemlessen: nog steeds lange wachtlijsten, evenals tekort aan lesgevers. Oproep
doen via lokale media. Zwemlesgevers moeten notie van zwemmen hebben en
volgen enkele lessen stage alvorens alleen les te geven.
o Technisch beheer goed blijven opvolgen: o.a. luchtvochtigheid moet in overleg met
aannemer beter afgesteld worden. Luchtgroep is al wel opgeleverd, maar
instellingen zijn dus nog niet ok. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij vzw en niet bij
de gemeente.
 Meer waterverbruik door slechte werking filters: worden deze zomer
vervangen en dan zou dit ook moeten verbeteren.
o Tarieven 2013 zijn ongewijzigd: Wel te bekijken ifv omvorming. Bijv. inwoners, nietinwoners, zwembonnen Dessel, zwemlessen zijn ook heel goedkoop, …
o Bezoekersaantallen blijven dalen: Dit is een algemene trend in Vlaanderen. Meer
keuzes qua vrije tijd, recreatiebaden, … Bezetting vergelijken met andere
zwembaden is zinvol.
 Tom overloopt de jaarrekening in zijn globaliteit met bespreking balans en
exploitatierekening 2012. Er werden geen opmerkingen gegeven.
→ Zowel jaarverslag als jaarrekening 2012 worden goedgekeurd door de algemene
vergadering.
4. Omvorming vzw
 Zoals hierboven aangegeven, dient de vzw tegen 1 januari 2014 omgevormd te worden
omdat de vzw aanzien wordt als een gemeentelijke vzw (financieel afhankelijk van gemeente
en meerderheid van bestuursleden zijn gemeenteraadsleden) volgens het gemeentedecreet.
 Verschillende vormen zijn mogelijk:
o Vzw wordt een gemeentelijke dienst.
o Interne verzelfstandiging: bv. budgethouderschap.
o Externe verzelfstandiging: autonoom gemeentebedrijf (AGB), EVA vzw
 Gemeente dient vorm te bepalen en vooral ook te motiveren. Best wordt echter vzw ook
betrokken bij dit proces zodat dit in onderling overleg kan gebeuren. Mogelijk kunnen er ook
externe specialisten ingeschakeld worden.
5. Aanpassing statuten vzw: beheer van Feestzaal De Garve
 De Garve wordt beheerd door twee verschillende organen, wat op zich niet logisch en
praktisch is, nl. door de vzw en door het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum
(cultuurdienst). De Garve zit ook onder dit gemeenschapscentrum om in orde te zijn met de
subsidiëring van de cultuurbeleidcoördinator.
 Dit dubbel beheer dient te verdwijnen en daarom het voorstel om het beheer van De Garve
uit de vzw te halen. Hierdoor wijzigt het doel van de vzw en dienen de statuten aangepast te
worden. De statuten worden overlopen en aangepast als volgt:
o Art. 1: Naam wordt Arendonkse Sportinstellingen vzw.
o Art. 3: Doel wordt sportactiviteiten. Cultuur wordt geschrapt.
→ De vergadering keurt de wijziging van de statuten unaniem goed.
 Opmerking: Bij ontbinding van de vzw wordt alles overgedragen aan de gemeente.
 Gevolgen van deze aanpassing:
o Personeel in dienst van de vzw (Paul en Monique) blijven voorlopig gewoon in dienst
bij de vzw om alles zo praktisch mogelijk te laten verlopen. Bij de omvorming dient
wel bekeken te worden wat met deze personeelsinzet zal gebeuren.
o Financiën blijven ook beheerd door vzw tot de omvorming. Bovendien zijn er nu ook
geen budgetten bij de gemeente vastgelegd.

6. Aanpassing tarieven zwembad
 Zie hoger: opmerkingen bij het jaarverslag 2012.
7. Varia
 Peuterbad: lekken voorlopig hersteld, maar een grondige renovatie dringt zich op.
 Temperatuur van het zwemwater te laag? Instellingen zijn al aangepast en temperatuur is al
aangenamer. Dit dient ook verder bekeken te worden in combinatie met de afstelling van de
luchtgroep (luchtvochtigheid).

