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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/018 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op woensdag 27 september 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 13 september 2017 wordt goedgekeurd. 

 

Het Directiecomité bespreekt enkele ideeën voor de begroting 2018. 

 

Het Directiecomité besluit om een juridisch dossier definitief af te sluiten aangezien volledig 

inning werd bekomen. 

 

Betreffende Kinjoy / Marec: 

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

van de gunning van de omgevings- en terreininrichting en laat door de directeur navragen 

of de uitbetaling van de grindmiddelen sneller zou kunnen. 

- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de nieuw op te richten 

gebouwen. 

- Neemt het directiecomité kennis van de indiening van een subsidieaanvraag. 

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

Watersportaccommodatie. 

- Neemt het Directiecomité kennis van de tijdelijke huisvesting voor het VVV. 

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

de havenmeester. 

- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken in de bespreking met een 

concessionaris. 

- Besluit het Directiecomité aan de gebruikers van ’t Kompas te laten weten dat zij tot 28 

februari 2018 kunnen blijven. 

- Bespreekt het Directiecomité de stand van zaken betreffende de financiering van de 

werken. 

 

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

milieu van THV Rekin. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de voorstellen tot 

aanpassing van het politiereglement. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de intrekking van de erkenning van verblijf  “Het Anker” 

in “t Kompas door Toerisme Vlaanderen. 

 

Het Directiecomité bespreekt een personeelsaangelegenheid. 

 

Het Directiecomité keurt een opleiding goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van het behalen van het rijbewijs C door een medewerker. 
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Het Directiecomité neemt kennis van een spontane sollicitatie en laat melden dat deze wordt 

opgenomen in een sollicitantenbestand. 

 

Het Directiecomité keurt de offerte voor de herstelling van de boegschroef van de rondvaartboot 

goed. 

 

Het Directiecomité formuleert een voorstel van gunning voor de opmaak van een plan voor de 

herinrichting omgeving Maasnimf aan de Raad van Bestuur. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de ontvangen offerte voor de opmaak van een plan voor 

een aanleghaven bij Stad aan de Maas te Maaseik. 

 

Het Directiecomité bespreekt het dossier tegen een concessionaris en neemt kennis van de stand 

van zaken. 

 

Het Directiecomité besluit dat een concessionaris zich aan de overeenkomst moet houden en de 

geplaatste materialen dient te verwijderen tegen de in de overeenkomst bepaalde datum. 

 

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

concessionaris. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de ontvangen uitnodigingen en keurt de afvaardigingen 

goed. 

 

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.  

 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


