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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/015 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op woensdag 10 augustus 2016 te 14.00 uur in de maatschappelijke zetel, 

Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi. 

 

Aanwezig: de Dame en Heren Jan Creemers, Voorzitter, Mathieu Smeets, Ondervoorzitter, 

Hubert Brouns, Deskundige, Monique De Witte, waarnemend Directeur en Jan Moonen, 

Secretaris. 

 

Verontschuldigd: de Heer Erik Opdenakker, Directeur. 

 

 

Het verslag van het Directiecomité van 27 juli 2016 wordt goedgekeurd.  

 

Het Directiecomité neemt kennis van de uitgaven van de periode 27/07/2016 – 09/08/2016. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de email van de brandweer over een 

brandveiligheidsattest en wacht het officieel document af. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de digitalisering. 

 

Het Directiecomité keurt de hulp voor de havenmeester van De Spaanjerd goed. 

 

Het Directiecomité keurt het programma en het budget voor de personeelsreis goed. 

 

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers betreffende het 

Marec-logo rond de vlaggenmast in Heerenlaak goed. 

 

Het Directiecomité keurt de overeenkomst tot borgtocht goed en neemt kennis van de betaling 

door een concessionaris. 

 

Het Directiecomité keurt de bestelling van een advertentie goed. 

 

Het Directiecomité keurt de deelname aan enkele beurzen in 2017 goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de samenwerking tussen een verhuur bedrijf van boten en 

een concessionaris. 

 

Het Directiecomité neemt kennis problematiek van de feesten in recreatiegebied Heerenlaak en 

laat brief schrijven aan Stad Maaseik om de problematiek te melden. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de samenwerking tussen 

Marec en het VVV. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de plannen voor de hervestiging van een concessionaris. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de klacht van de klant en de problematiek van het WiFi. 

 

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed. 
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De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


