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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/021 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op donderdag 10 november 2016 te 13.00 uur in de maatschappelijke 

zetel, Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi. 

 

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

Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris.  

 

Verontschuldigd: de Heer Hubert Brouns, Deskundige 

 

 

Het verslag van het Directiecomité van 26 oktober 2016 wordt goedgekeurd. 

 

Het Directiecomité keurt het voorschot op de gemeentebijdrage goed. 

 

Het Directiecomité besluit enkele juridische dossiers af te sluiten aangezien volledige inning 

werd bekomen. 

 

Het Directiecomité besluit de huurovereenkomst met een klant op te zeggen. 

 

Betreffende Kinjoy / Marec: 

- Neemt het Directiecomité kennis van de bespreking met de architect van de loods op 

Agropolis. 

- Neemt het Directiecomité kennis van de aanpassing van de procedure voor de 

aanstelling van een architect voor diverse bouwprojecten 

- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de ontwikkeling 

van de hotelzone. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van een spontane sollicitatie en besluit deze gedurende 24 

maanden op te nemen in een sollicitantenbestand. 

 

Het Directiecomité keurt de voorgestelde eindejaarsgeschenken goed. 

 

Het Directiecomité besluit de werken definitief betreffende de vervanging van de ramen bij De 

Maasnimf te aanvaarden, keurt de afrekening goed en geeft de borgstelling volledig vrij. 

 

Het Directiecomité gunt de opdracht voor de renovatie van de P-steiger. 

 

Het Directiecomité gunt de bestellingen van materiaal voor de onderhoudsploeg. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de voortgang in een dossier tegen een concessionaris. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de voortgang van uitvoering van het Arrest betreffende  

een dossier tegen een concessionaris. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van enkele uitnodigingen en keurt de voorgestelde 

afvaardigingen goed. 

 

Het Directiecomité keurt de voorgestelde activiteiten en data voor 2017 goed. 

 

Het Directiecomité gaat akkoord met de organisatie van het jaarlijks overleg met WAP. 
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Het Directiecomité neemt kennis van de organisatie van de Nieuwjaarsduik. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de ziekenhuisopname van de heer Brouns. 

 

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 

 


