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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/010 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op dinsdag 24 mei 2016 te 16.30 uur in de maatschappelijke zetel, 

Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi. 

 

Aanwezig: de Heren Jan Creemers, Voorzitter, Mathieu Smeets, Ondervoorzitter, Hubert 

Brouns, Deskundige, Erik Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris. 

 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de uitgaven van de periode 18/05/2016 – 23/05/2016. 

 

Betreffende Kinjoy-Marec neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de sollicitatie van de jobstudent voor de rondvaartboot en 

bekrachtigt het besluit tot negatief antwoord aangezien de functies reeds zijn ingevuld. 

 

Het Directiecomité besluit dat op basis van de criteria dat de Arbeidswet bij Marec van 

toepassing is. 

 

Het Directiecomité besluit stelt een jobstudent aan in de administratie. 

 

Het Directiecomité keurt een stage bij Marec goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de redders voor het 

dagstrand De Steenberg. 

 

Het Directiecomité gunt de opdracht voor de levering van verlichting voor steigers in De 

Spaanjerd en Heerenlaak.  

 

Het Directiecomité plaats de bestelling voor de aankoop en installatie van ene bewakingscamera 

in De Spaanjerd.. 

 

Het Directiecomité zal het bestek met herhalingsopdracht voor drie jaar, en de lijst met aan te 

schrijven leveranciers voor de levering van gasolie verwarming en gasolie 10ppm voor tractor 

en rondvaartboot voorleggen aan de Raad van Bestuur. 

 

Het Directiecomité zal het voorstel van prijsbeleid 2017 voorleggen aan de Raad van Bestuur. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende een gebruiker van ’t 

Kompas en gaat akkoord met een nieuwe bezettingsvergoeding. 

 

Het Directiecomité keurt een afvaardiging goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de geplande vergadering met de gebruikers van de NO-

oever. 

 

Het Directiecomité keurt het advies betreffende de vraag van een concessionaris aan de 

Gemeente Kinrooi goed. 

 

Het Directiecomité keurt een prijszetting voor de rondvaartboot goed. 
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Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed. 

 

Het Directiecomité bespreekt enkele vragen van de leden. 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


