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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/010 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op woensdag 31 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, Hubert 

Brouns, Deskundige, Erik Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris. 

 

 

Het verslag van het Directiecomité van 10 mei 2017 wordt goedgekeurd. 

 

Op de Raad van Bestuur van 6 juni 2017 zullen de bezettingscijfers en tussentijdse resultaten 

per 31 mei 2017 besproken worden. 

 

Betreffende Kinjoy / Marec: 

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

voor de omgevings- en terreininrichting. 

- Neemt het directiecomité kennis van de vraag van een concessionaris aangaande de 

plannen voor de omgevingswerken. 

 

Het Directiecomité formuleert een voorstel van overlegmoment met Steengoed betreffende hun 

vraag. 

 

Het Directiecomité keurt het voorgestelde standpunt van Marec betreffende de boeienlijn goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van het schrijven van een vakbond en zal dit agenderen op 

een komen overleg. 

 

Het Directiecomité keurt de onkostennota van de directeur goed. 

 

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen de asfaltwerken uit te laten voeren 

door de aannemers die door de gemeenten werden gegund. 

 

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

aankoop van een zitmaaier. 

 

Het Directiecomité besluit de prijzen op te vragen bij de leverancier voor een herhaling van de 

opdracht voor de vernieuwing van het steigerdek van de O-steiger. 

 

Het Directiecomité keurt de bestelling van enkele snoeiwerken goed. 

 

Het Directiecomité zal het bestek voor de provinciale watersportaccommodatie ter goedkeuring 

voorleggen aan de Raad van Bestuur. 

 

Het Directiecomité besluit de bemiddelingsovereenkomst met een concessionaris te verlengen met 

één jaar. 

 

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

concessionaris. 

 

Het Directiecomité besluit over de prijszetting voor de ligplaats van een rescueboot. 
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Het Directiecomité neemt kennis van het verslag van het gesprek van de directeur met een 

concessionaris. 

 

Het Directiecomité besluit nog geen standpunt of besluit te nemen betreffende de exploitatie van 

een waterpark aan dagstrand De Steenberg maar om: 

- contact te nemen met de nieuwe eigenaar van het gebouw om te weten wat hij wil en voor 

hoe lang betreffende het waterpark. 

- de brandverzekering stop te zetten zodra de notariële akte van verkoop van het gebouw 

wordt verleden. 

 

Het Directiecomité zal het voorgestelde prijsbeleid 2018 voorleggen aan de Raad van Bestuur. 

 

Het Directiecomité laat zich verontschuldigen voor de opening van een attractie. 

 

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur melden dat mogelijk een extra vergadering zal 

worden samengeroepen in juli of augustus. 

 

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 


