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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/008 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op donderdag 27 april 2017 te 12.00 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 12 april 2017 wordt goedgekeurd. 

 

Het Directiecomité keurt de Jaarrekening 2016 goed en zal deze voorleggen aan de Raad van 

Bestuur. 

 

Het Directiecomité keurt de voorgestelde juridische afwikkeling van een vordering op een klant 

goed. 

 

Het Directiecomité keurt het Jaarverslag 2016 goed en zal dit voorleggen aan de Raad van 

Bestuur. 

 

Inzak Kinjoy / Marec:  

- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken in het dossier betreffende de 

bouwaanvraag voor de omgevings- en terreininrichting. 

- Zal het Directiecomité de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst tussen Marec 

en de Gemeente Kinrooi ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur. 

- Betreffende de hotelzone neem het Directiecomité kennis van de stand van zaken. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de geplande presentatie van Möbius tijdens de volgende 

vergadering. 

 

Het Directiecomité keurt de opleiding rijbewijs C voor een medewerker goed. 

 

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

van aanhangwagens goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de drijvende 

vakantiehuisjes. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van het emailbericht van een concessionaris en de geplande 

correctie door de aannemer. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende het overleg met een 

concessionaris. 

 

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen om een huurovereenkomst tijdelijk 

te verlengen. 

 

Het Directiecomité keurt de bestelling van enkele advertenties goed. 

 

Het Directiecomité keurt de organisatie van de Aspergeavond op de rondvaartboot en de prijs 

hiervoor goed. 
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Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed. 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


