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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/012 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op woensdag 28 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 14 juni 2017 wordt goedgekeurd. 

 

Het Directiecomité de voorafbetaling op de vennootschapsbelasting goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de opbrengst van de openbare verkoop in een juridisch 

dossier tegen ene klant en besluit het dossier af te sluiten. 

 

Het Directiecomité ontvangt een afvaardiging van Steengoed Projecten die hun aanvraag inzake 

de vergunning voor een verontdieping van de plas Vissenakker toelichten. 

 

Betreffende Kinjoy / Marec: 

- Neemt het Directiecomité kennis van het rapport betreffende de sloop- en 

asbestinventaris alsook van de gewijzigde datum voor de opening van de offertes. 

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

de nieuw op te richten gebouwen. 

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

Provinciale watersportinfrastructuur en laat dit bestek publiceren. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de geplande persvoorstelling van de politie-

patrouilleboot. 

 

Het Directiecomité keurt het bedrag van de kilometervergoeding voor de periode 1 juli 2017 – 

30 juni 2018 goed. 

 

Het Directiecomité keurt het bestek aan de lijst aan te schrijven leveranciers voor aanpassingen 

aan de elektrische installaties van de campings goed. 

 

Het Directiecomité besluit om samen met de andere potentiële gebruikers een brief te schrijven 

aan de Stad Maaseik met vraag of deze wil tussenkomen in de kosten voor het aanleggen van 

de uitbreiding van de kabeldistributie naar Heerenlaak. 

 

Het Directiecomité gunt de opdracht voor de levering van steigerverlichting en zal dit besluit 

ter bekrachtiging voorleggen aan de Raad van Bestuur. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in een onderhandeling met een 

concessionaris. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de exploitatie bij De 

Steenberg en besluit de exploitanten aan te schrijven betreffende de problematiek. 

 

Het Directiecomité keurt de voorgestelde organisatie van de Candlelight Tour 2017 goed. 
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Het Directiecomité keurt de een afvaardiging en verontschuldiging goed. 

 

Het Directiecomité besluit de buiten gebruik gestelde aanhangwagens te verkopen via een 

biedingssite. 

 

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed. 

 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


