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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/011 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op woensdag 14 juni 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 31 mei 2017 wordt goedgekeurd. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de ontvangen betaling en besluit een juridisch dossier af 

te sluiten. 

 

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 het emailbericht van een concessionaris. 

- Neemt het Directiecomité kennis van de plannen voor de loods op Agropolis. 

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

Provinciale watersportinfrastructuur. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de boeienlijn. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de nieuwe werkwijze van 

de onderhoudsploeg. 

 

Het Directiecomité keurt de inzet van gedurende twee weken van hulp via een interimkantoor 

voor de onderhoudsploeg goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de ontvangen sollicitatie van een jobstudent-redder en 

laat de planning opstellen voor de zomer 2017. 

 

Het Directiecomité gunt de opdracht te gunnen voor de levering van aanhangwagens. 

 

Het Directiecomité laat de kortingen opvragen voor een herhalingsopdracht voor de levering 

van gasolie verwarming en gasolie 10 ppm voor tractoren. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de geplande expertise in een juridisch dossier. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en wacht bericht van de aanvrager 

voor de plaatsing van een waterpark bij De Steenberg af. 

 

Het Directiecomité keurt de organisatie van een tapasavond op de rondvaartboot goed. 

 

Het Directiecomité keurt enkele afvaardigingen goed. 

 

Het Directiecomité keurt de deelname aan het marktje bij de opening van het bastion te 

Kessenich goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de geplande uitzendingen in ‘Iedereen Beroemd’. 
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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 


