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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/016 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op woensdag 24 augustus 2016 te 14.00 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 verslag van het Directiecomité van 10 augustus 2016 wordt goedgekeurd.  

 

Het Directiecomité neemt kennis van de uitgaven van de periode 10/08/2016 – 23/08/2016. 

 

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen enkele klanten op te roepen in 

verzoening. 

 

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen een klant te dagvaarden. 

 

Het Directiecomité besluit een klant op te zeggen per 31 oktober 2016. 

 

Betreffende Kinjoy: 

- Neemt het directiecomité kennis van het overleg tussen Marec en de ontwerper. 

- Besluit het Directiecomité om de speeltuigen uit het dossier te lichten en zoals in het 

verleden door Marec zelf aan te kopen. 

- Besluit het Directiecomité om het dossier voor de watersportaccommodatie voor 

surfers/duikers voort te zetten. 

- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken in de verschillende dossiers en 

de geplande nieuwe vergaderingen 

 

Het Directiecomité keurt het bezwaarschrift betreffende een bouwaanvraag in het gebied 

Heerenlaak goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van het resultaat van het overleg over de uitvoering van het 

GRUP Vissenakker. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de moeilijkheid om redders te vinden voor het dagstrand 

De Steenberg en laat onderzoeken welke oplossingen mogelijk zijn. 

 

Het Directiecomité formuleert een voorstel van toewijzing aan de Raad van Bestuur betreffende 

de opdracht voor de levering van gasolie. 

 

Het Directiecomité wijst de opdracht voor de levering van een zonwerend buitengordijn aan 

kantoor De Spaanjerd toe. 

 

Het Directiecomité zal het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor de aanpassing 

van steiger P in De Spaanjerd ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur. 

 

Het Directiecomité zal het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor de aanpassing 

van steiger Q in De Spaanjerd ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur. 
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Het Directiecomité wijst de opdracht voor de levering en plaatsing van ondergrondse 

afvalcontainer in Heerenlaak toe. 

 

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 6 september 2016 goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in een dossier tegen een concessionaris 

en laat onderzoeken welke de mogelijkheden zijn.  

 

Het Directiecomité neemt kennis van het schrijven van een concessionaris en geeft opdracht het 

toegangspad te laten aanleggen. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van het geplande overleg met een concessionaris. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en laat de directeur de gesprekken met 

een concessionaris verderzetten. 

 

Het Directiecomité keurt enkele uitnodigingen goed. 

 

Het Directiecomité maakt praktische afspraken over de Candlelight Tour. 

 

Het Directiecomité bespreekt enkele vragen van de leden.  

 

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed. 

 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


