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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/003 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op woensdag 8 februari 2017 te 13.30 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 verslag van het Directiecomité van 25 januari 2017 wordt goedgekeurd. 

 

Betreffende Kinjoy / Marec: 

- Neemt het Directiecomité kennis van het geplande overleg met de architect voor de 

nieuw op te richten gebouwen. 

- Laat het directiecomité de nodige aanvragen indienen voor de nutsleidingen. 

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

bewegwijzering binnen het gebied. 

 

Het Directiecomité geeft toestemming om wild te verdelgen op De Spaanjerd. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende Jobpunt Vlaanderen en 

Möbius. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de ontvangen sollicitaties van jobstudenten en zal in de loop 

van april beslissen over de aanstellingen. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van een spontane sollicitatie en zal deze opnemen in een 

sollicitantenbestand. 

 

Het Directiecomité keurt het abonnement voor cloudopslag goed. 

 

Het Directiecomité keurt de bestelling voor interieurwerken aan de rondvaartboot goed. 

 

Het Directiecomité gunt de bestelling voor de vervanging van de achterwand op werkboot P2. 

 

Het Directiecomité gunt de bestelling voor het schilderen van werkboot P3. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de offerte betreffende de ondergrondse stookolietanks voor 

Heerenlaak en geeft opdracht tot onderzoek van de offerte. 

 

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

optimistjes goed. 

 

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

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de voorziene verhuis van een 

concessionaris. 

 

Het Directiecomité keurt een afvaardiging goed. 

 

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

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


