VZW ARENDONKSE SPORT- EN CULTUURINSTELLINGEN
ALGEMENE VERGADERING 12 september 2012
Aanwezig: Bouwen Luc, Van Gorp Sylvain (voorzitter), Carpentier Leo, Demolder Leo, Grobet Michel,
Raeymaekers Peter, Vaes Alfons, Verdonck Bob, Vosters Bart, Severijns Tom, De Bruyn Monique,
Wijnen Joannes
Verontschuldigd: Maes Benny, Verdonck Bob, Bart Vosters
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Verslag algemene vergadering d.d. 28/06/2012
Voorzitter heet iedereen welkom.
Opmerking bij de verslagen: verontschuldiging met volmacht is niet echt juist. Beter is
aanwezig met volmacht. Tom past dit aan.
Ontslag zwembadbeheerder
Op 16 juli startte David als zwembadbeheerder. In eerste instantie gaf hij een goede
indruk. Echter, einde augustus meldde hij zich plots ziek en gaf aan dat hij niet meer zag
zitten. Daarop heeft Tom nog een gesprek met hem gehad en is hij nog één dag terug komen
werken, maar daar is het bij gebleven. Hij voelt zich te onzeker om de job als beheerder uit te
oefenen. Het vraagt natuurlijk ook tijd om een dergelijke job onder de knie te krijgen. Dit kan
niet van vandaag op morgen. Toch zag hij het echt niet meer zitten.
Om er voor te zorgen dat David recht heeft op stempelgeld, dient er een bepaalde
procedure gevolgd te worden. Arbeidsovereenkomst moet beëindigd worden wegens
medische overmacht. Hiervoor dient medisch attest door arbeidsgeneesheer en huisdokter
opgemaakt te worden.
De vergadering gaat akkoord om de overeenkomst met David op deze manier te
beëindigen.
Aanwervingsprocedure zwembadbeheerder
Aangezien er nu dus opnieuw geen beheerder zal zijn, wordt Tom terug verantwoordelijk.
Marc zal dan ook de administratie blijven doen en Paul blijft zoals voordien verantwoordelijk
voor het technische luik. Voor Tom zal het dus weer heel druk worden: beheer zwembad,
sportpromotie, sportbeleid, …
David was de enige overgebleven kandidaat en er is dus geen wervingsreserve waaruit we
iemand kunnen aanstellen. De functie wordt dus opnieuw open geschreven:
o Functie best ruimer open schrijven en niet beperken tot LO-diploma? Normaal zou je
dan wel meer kandidaten moeten krijgen. Voorzitter vraagt zich af of we ervaring
ook moeten laten meetellen zodat iemand met een lager diploma en bv.
zwembadcoördinator (= vooral gericht op de coördinatie rondom het bad zelf en niet
het beheer in zijn geheel) wel in aanmerking komt om deel te nemen. Verloning op
B-niveau hangt echter vast aan de diplomavoorwaarden om minimum bachelor te
zijn.
o Vergadering stemt in met het voorstel om open te schrijven met minimum bachelordiploma.
Samenstelling van de jury kan behouden blijven, indien juryleden dit nog zien zitten.
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Varia:
Wim De Smet is al enige tijd in loopbaanonderbreking. Omdat Wim keuze gemaakt heeft in
het onderwijs verder te gaan, kan deze overeenkomst ook stopgezet worden. De vergadering
stemt hier mee in.
Er zijn problemen met het peuterbad, nl. het water lekt weg. Omdat het de ganse maand
augustus leeg heeft gestaan tijdens de werken, zijn temperatuurschommelingen mogelijk de
oorzaak dat de naden van polyester in de kuip zijn los gekomen. Firma is aangesteld om dit
na te kijken en te herstellen. Voorlopig is het badje gesloten. De andere baden zijn wel
geopend.

