VZW ARENDONKSE SPORT- EN CULTUURINSTELLINGEN
ALGEMENE VERGADERING 29 november 2012
Aanwezig: Bouwen Luc, Van Gorp Sylvain (voorzitter), Carpentier Leo, Demolder Leo, Grobet Michel,
Raeymaekers Peter, Verdonck Bob, Severijns Tom, Wijnen Joannes, Helsen André
Aanwezig met volmacht: De Bruyn Monique (GR), Benny Maes
Verontschuldigd: Bart Vosters

1.

Verslag algemene vergadering d.d. 12/09/2012
Voorzitter heet iedereen welkom.
Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het verslag en dit wordt dus goedgekeurd.

2.

Begroting 2013
Ontwerp van begroting wordt overlopen met aandacht voor veranderingen tov 2012:
o Producten waterzuivering: Er wordt minder bicarbonaat gebruikt.
o Omgeschakeld voor de onderhoudsproducten naar Besto: duurder.
o Telefoonkost flink duurder. Abonnementskosten? Ook zo bij gemeente vastgesteld.
Op te volgen.
o Bezoldigingen: Loon beheerder is extra kost, en dus ook rsz-uitgaven.
o Kost Vlabus flink omhoog: Er worden meer zwemlessen gegeven (maandag en
donderdag) en de studenten worden via Randstad betaald wat ook voor extra kosten
zorgt. Zwemlessen zorgen dus voor een flinke investering. Ook voor nietArendonkenaren. Vraag is momenteel ook heel groot door sluiting zwembaden
Turnhout, Beerse, Lille, …
o Verbruik elektriciteit in de Garve toegenomen: Werd ventilatie aangepast? Meer
verhuur?
o Inkomsten na te kijken van zwemlessen en onderwijs: Beiden zouden hoger moeten
liggen. Mogelijk dat bij opmaak begroting aantal facturen nog niet meegerekend
werden.
→ Het ontwerp van begroting wordt goedgekeurd door de vergadering.
Algemene opmerking: Haalt het zwembad nog voldoende rendement? Maw, is er nog
voldoende bezoek in functie van de kost per inwoner. Dit rendement moet goed opgevolgd
worden.

3.

Stand van zaken zwembadbeheerder
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.
Op 12 december volgt het mondeling gedeelte voor de geslaagden, waarna er ook nog ism
Randstad psychotechnische proeven worden afgenomen.
Effectieve aanstelling door vzw zal dus ten vroegste begin volgend jaar kunnen. Eventuele
opzegperiode kan ook nog voor wat vertraging zorgen.

4.

Reglement inwendige orde
Tom heeft in overleg met het personeel een voorstel van ontwerp voor het reglement
inwendige orde opgemaakt.
Opmerkingen:
o Algemeen:
 Maximum aantal zwemmers: getal niet opnemen, maar verwijzen naar
Vlarem-wetgeving omdat deze richtlijnen soms veranderen.
 Sluiting zwembad: “heerkracht” schrappen.
o In de zwemhal:
 Zwemmateriaal: Is een snorkel toegelaten?
 Les geven: Om het les geven in goede banen te leiden, is het de bedoeling
dat de lesgevers een afsprakenformulier ondertekenen. Hierin staan
afspraken vermeld waaraan men zich moet houden zodat alles op een
ordentelijke en gestructureerde manier verloopt. Zo weet iedereen duidelijk
wat wel en niet kan.
Het voorstel van reglement wordt goedgekeurd.

5.

Varia:
Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen dient de vzw aangepast te worden conform de
nieuwe samenstelling van de nieuwe gemeenteraad.
o Er zetelen nu 12 verkozenen (of leden van de fractie) in de vzw. Het aantal
gecoöpteerde leden kan niet meer dan 11 bedragen.
o De gecoöpteerde leden komen uit de cultuur- en sportraad. Moet dit nu opnieuw aan
de adviesraden gevraagd worden? Ja, best wel en eventueel vragen of er nieuwe
kandidaten zijn.
o De samenstelling en verhoudingen binnen de gemeentelijke adviesraden wordt door
de gemeenteraad bepaald. Vzw stelt dus best de vraag aan de gemeenteraad om
samenstelling te bepalen conform de statuten van de vzw.
o André Helsen, voormalig gemeentesecretaris, zetelt in de vzw om “voeling” met de
gemeente te houden. Is Kris Wouters bereid om in de vzw te zetelen?
Werken aan het zwembad:
o Het peuterbad is zoals eerder gemeld toe aan een grondige opknapbeurt. Een
constructieve oplossing is nodig. Er moet nog concreet bekeken worden wat een
goede optie is: nieuwe kuip, metsen en tegelen, …
o De wanden van de filters hebben hun beste tijd gehad. Herstelling (nieuwe coating)
er van zou zeker twee à drie weken in beslag nemen. Vermoedelijk zullen die werken
in augustus uitgevoerd worden. Mogelijk is volledige vervanging van de filters een
optie.

