VZW ARENDONKSE SPORT- EN CULTUURINSTELLINGEN
ALGEMENE VERGADERING 23 januari 2013
Aanwezig: Van Gorp Sylvain (voorzitter), Carpentier Leo, Demolder Leo, Grobet Michel, Raeymaekers
Peter, Severijns Tom, Helsen André, Maes Benny,
Aanwezig met volmacht: Wijnen Joannes, Verdonck Bob

1.

Verslag algemene vergadering d.d. 29/11/2012
Voorzitter heet iedereen welkom.
Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het verslag en dit wordt dus goedgekeurd.

2.

Aanstelling zwembadbeheerder
Algemene vergadering werd nu samen geroepen om de aanstelling van de beheerder te
kunnen doen. Nieuwe samenstelling van de vzw zal mogelijk pas in maart of april kunnen
plaatsvinden na de bepaling van de samenstelling op de gemeenteraad. De functieverdeling
binnen de vzw vindt plaats tijdens de eerste vergadering van de nieuw samengestelde vzw.
Omdat een gedeelte van het nieuwe gemeentebestuur niet vertegenwoordigd is in de vzw,
werd het dossier vorige week reeds ter kennisgeving voorgelegd aan het college. Het college
stemde er mee in om de procedure nu dus af te ronden.
13 kandidaten hebben zich gemeld om deel te nemen aan het examen. Echter, 5 mensen
meldden zich af en tenslotte waren er dinsdag 27/11 nog 7 deelnemers aan het schriftelijk
examen. Van die 7 waren er 3 geslaagden, nl. Linda Swennen (27.5/40), Gert Stymans
(26.25/40) en Dirk Geenen (25.5/40).
Op 12 december volgde het mondeling gedeelte voor de geslaagden. Alle drie legden ze
een goed examen af met volgende scores:
o Linda: 48/60
o Gert: 41/60
o Dirk: 40/60
Totaalscore op het schriftelijk en mondeling gedeelte geeft:
o Linda Swennen: 75.5/100
o Gert Stymans: 67.25/100
o Dirk Geenen: 65.5/100
Op vrijdag 4 januari volgde dan de psychotechnische proeven bij Randstad. Dit om een
inschatting te maken van de persoonlijkheid van de kandidaten.
o Linda scoorde goed met aandachtspunten voor administratie en planning.
o Gert scoorde eveneens goed, maar heeft minder ervaring.
o Dirk scoorde het minste van de drie waarbij vooral flexibiliteit en zelfstandigheid niet
zo goed tot uiting kwamen.
Dit alles heeft tot gevolg dat Linda Swennen wordt voorgedragen als de nieuwe
zwembadbeheerder.
o De vergadering is akkoord, maar vraagt wel dat het gemeentebestuur ook de
goedkeuring geeft.
Tom stelt voor dat, indien mogelijk, Linda reeds op 1 februari de functie opneemt. Marc
zou dan terug aan het bad komen te staan.
Concreet betekent de aanwerving van Linda dat ze overstapt van de gemeente naar de
vzw. De uren van de gemeente komen dus vrij en die uren zouden mogelijk gebruikt kunnen

worden om extra toezicht te organiseren op drukke momenten in het zwembad. Nu is het zo
dat vooral tijdens de zwemlesuren de bezetting vaak krap is omdat eigen personeel les aan
het geven is en dus geen toezicht kan houden op de andere zwemmers. Op andere
momenten is het dan weer rustiger en is die extra bezetting niet nodig of moet er zelfs
bekeken worden of het zwembad open houden te verantwoorden is. Tom bekijkt dit verder
met Linda.
3.

Varia:
Een belangrijk gegeven voor dit jaar is de omvorming van de vzw. Het is namelijk zo dat
tegen 01.01.2014 alle gemeentelijke vzw’s in Vlaanderen zich dienen om te vormen conform
de nieuwe richtlijnen uit het gemeentedecreet. Verschillende vormen zijn mogelijk: vzw
omvormen tot gemeentelijke dienst, autonoom gemeentebedrijf (AGB) of toch vzw blijven.
De verschillende vormen hebben voor- en nadelen die wel overwogen zullen moeten worden
om te bepalen wat voor ons het beste lijkt. Bovendien dient de beslissing om een bepaalde
vorm aan te nemen ook goed gemotiveerd te worden.
Het licht( en ook de akoestiek) op het podium in feestzaal de Garve is verre van ideaal. De
spots aan de zijkanten vóór het podium zouden uitgerust kunnen worden met “flappen”
zodat lichtbundel beter af te stellen is. Leo C. bekijkt dit en bezorgt een voorstel aan Tom.

