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Verslag van de vergadering 2018/004 van het Directiecomité van de DV Marec, gehouden 

op woensdag 28 februari 2018 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 februari 2018 wordt goedgekeurd. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van het controleverslag van de RSZ, keurt dit goed en 

ondertekent het. Voorts wordt opdracht gegeven tot uitvoering van de nodige aanpassingen en 

regularisaties. 

 

Het Directiecomité besluit een juridisch dossier over te maken aan de Duitse advocaat voor 

verdere uitvoering. 

 

Het Directiecomité besluit een juridisch dossier bij de Belgische advocaat af te sluiten. 

 

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen om een klant op te roepen in 

verzoening. 

 

Inzake Kinjoy / Marec: 

- Neemt het Directiecomité kennis van het verslag van het overleg van 14 februari tussen 

de Gemeente Kinrooi en Marec. 

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

omgevingsvergunning. 

- Besluit het Directiecomité om als officieel moment voor het zeilgebouw te kiezen voor 

de opening van het gebouw. 

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

surfen/duiken. 

- Neemt het Directiecomité kennis van het met de architect geplande overleg betreffende 

de realisatie van de nieuwe gebouwen (kantoor – woning – sanitair) 

- Zal het Directiecomité aan de Raad van Bestuur voorstellen de offerte voor het hermaken 

van steigers ten behoeve van een concessionaris goed te keuren.  

 

Het Directiecomité neemt kennis van het geplande overleg over het politiereglement op de 

Maasplassen. 

 

Het Directiecomité keurt een opleiding goed. 

 

Het Directiecomité bespreekt een personeelsaangelegenheid. 

 

Het Directiecomité besluit in het kader van een herhalingsopdracht voor het scheren en snoeien 

van hagen en struiken prijs te vragen bij de leverancier van 2017 en de onderhandeling te starten 

voor een herhaling van de opdracht in 2018. 

 

Het Directiecomité besluit in het kader van een herhalingsopdracht voor het poetsen van het 

sanitair prijs te vragen bij de leverancier van 2017 en de onderhandeling te starten voor een 

herhaling van de opdracht in 2018. 
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Het Directiecomité keurt de offerte voor de aankoop van gordijnen en tafellakens voor de 

rondvaartboot goed. 

 

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

goed. 

 

Het Directiecomité bekrachtigt een afvaardiging en keurt een andere afvaardiging. 

 

Het Directiecomité keurt de voorgestelde herschikking van het terras van een concessionaris 

goed en neemt kennis van dienst voorstellen voor de toekomst. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de start van infrastructuurwerken door De Vlaamse 

Waterweg in de omgeving van Houbenhof. 

 

Het Directiecomité bespreekt een vraag van de leden. 

 

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed. 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


