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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/023 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op woensdag 20 december 2017 te 16.00 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 22 november 2017 wordt goedgekeurd. 

 

Het Directiecomité keurt de betaling van het saldo van de Gemeentebijdragen 2017 goed. 

 

Betreffende Kinjoy / Marec 

- Neemt het Directiecomité kennis van het verslag van het overleg van 19 december tussen 

de betrokkenen voor de omgevingsheraanleg en besluit het Directiecomité om de werken te 

laten aanvangen zodra de vergunning wordt ontvangen. 

- Neemt het Directiecomité inzake de watersportaccommodaties kennis van het besluit van 

Sport Vlaanderen betreffende de toekenning van de subsidie en formuleert het 

Directiecomité een voorstel van gunning voor het zeilgebouw aan de Raad van Bestuur. 

Voorts zal overleg komen met de sufclub en de architect betreffende het gebouw voor 

surfers/duikers. 

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

de onderhoudsploeg. 

- Neemt het Directiecomité kennis van  het schrijven van Toerisme Vlaanderen van 6 

december 2017 betreffende de subsidie voor het kampeerautoterrein. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van het geplande overleg op 12 januari 2018 inzake de 

aanpassing van het politiereglement. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de 

brandveiligheidsattesten voor de verblijfparken. 

 

Het Directiecomité bespreekt een personeelsaangelegenheid. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de inspectie van Toezicht Welzijn op het Werk op 6 

december 2017. 

 

Het Directiecomité gunt de opdracht voor de levering van steigerdek. 

 

Het Directiecomité keurt de werken in meer aan het talud A-F te Heerenlaak goed. 

 

Het Directiecomité keurt de werken in meer voor de aanpassingen van de elektrische installaties  

op de campings goed. 

 

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 9 januari 2018 goed. 

 

Het Directiecomité keurt de enkele afvaardigingen goed. 
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Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in een dossier tegen een 

concessionaris. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de geplande vergadering met de visclub en keurt de 

voorgestelde regeling voor toegang tot de slipway voor vissers, niet-leden van de visclub goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken inzake de verhuis van een 

concessionaris. 

 

Het Directiecomité besluit om Unizo Maaseik en Kinrooi uit te nodigen voor een toelichting 

betreffende de geplande werken inzake Kinjoy en Haven Maaseik. 

 

Het Directiecomité keurt de bestelling van enkele advertenties goed. 

 

Het Directiecomité keurt de deelname in de stand van Inland Waterways International tijdens 

de beurs Boot Düsseldorf 2018 goed. 

 

Het Directiecomité keurt de voorgestelde activiteiten voor 2018 goed. 

 

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed. 

 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


