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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/021 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op woensdag 8 november 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 25 oktober 2017 wordt goedgekeurd. 

 

Het Directiecomité keurt het voorschot op de gemeentebijdrage 2017 goed. 

 

Betreffende Kinjoy – Marec: 

- Neemt het Directiecomité kennis van de indiening van de aanvraag voor de 

omgevingsvergunning. 

- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken en houdt volgende pistes 

betreffende de subsidies in gedachten: 

 Alle subsidies gebruiken voor het zeilgebouw mits akkoord van de Provincie. 

 De subsidie voor surfers-duikers deels overhevelen naar het zeilgebouw en deels voor 

surfers houden mits akkoord van de Provincie. 

 Volledig afzien van de subsidies om iets anders te bouwen zonder de zware 

voorwaarden vanwege de Provincie. 

- Besluit het Directiecomité om voor de nieuwe locatie van Botel Ophoven te kiezen om enkel 

het noodzakelijke stuk steiger te voorzien en de rest te doen met een golfslagbreker en laat 

het dossier verder uitwerken. 

- Besluit het Directiecomité om de poort van Parking Westdam op de bestaande plaats te laten 

zetten. 

- Bespreekt het Directiecomité betreffende de voortgang van de gunning van de 

omgevingswerken en het totale project de mogelijkheden om de werken binnen het 

beschikbare budget te brengen en laat dit verder uitwerken met als kernpunten geen nieuw 

kantoorgebouw, trachten de subsidies voor de watersportaccommodatie volledig te benutten 

voor het zeilgebouw en een beperkte en eenvoudig gebouw voor surfers-duikers. 

 

Het Directiecomité keurt de feest- en vervangingsdagen voor 2018 goed. 

 

Het Directiecomité maakt praktische afspraken voor de evaluaties van het personeel. 

 

Het Directiecomité keurt enkel afvaardigingen en verontschuldigingen goed. 

 

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.  

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


