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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/009 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op woensdag 10 mei 2017 te 14.00 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 27 april 2017 wordt goedgekeurd. 

 

Het Directiecomité keurt een voorschot aan de vzw Maaslandse Recreatiecentra goed. 

 

Inzake Kinjoy / Marec: 

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

voor de omgevings- en terreininrichting. 

- Neemt het Directiecomité kennis van het geplande overleg met de uitbater van een 

concessie aangaande de plannen van de omgevings- en terreininrichting. 

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

watersportgebouwen. 

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

nutsvoorzieningen. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van enkele informatievragen vanwege de politie. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de terugbetaling van een kilometervergoeding door de 

directeur. 

 

Het Directiecomité gunt de opdracht betreffend het aanleggen van een zandstrook. 

 

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

van steigerverlichting ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur. 

 

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 6 juni 2017 goed. 

 

Het Directiecomité keurt een uitzonderingsmaatregel inzake prijsbepaling goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van het emailbericht van een huurder en formuleert een 

antwoord. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de aankondiging in de krant betreffende de exploitatie 

van De Steenberg en een Waterpark en laat informeren bij de initiatiefnemers naar hun 

bedoelingen. 

 

Het Directiecomité keurt dat enkele afvaardigingen en verontschuldigingen goed. 

 

Het Directiecomité besluit de uitnodiging voor het Directiecomité en het verslag van de vorige 

vergadering vanaf nu digitaal te versturen. 
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Het Directiecomité besluit om de nota voor de Raad van Bestuur vanaf heden zowel op de 

website te zetten als te mailen aan de leden. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de ziekenhuisopname van een bestuurder. 

 

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed. 

 

Het Directiecomité besluit om indien mogelijk de vakantiehuisjes nu reeds naar de NO-oever te 

halen. 

 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


