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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/006 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op woensdag 28 maart 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 Rik Schroyen, Secretaris wnd. 

 

Verontschuldigd: de heer Jan Moonen, Secretaris. 

 

 

Het verslag van het Directiecomité van 14 maart 2018 wordt goedgekeurd. 

 

Het Directiecomité keurt het voorschot op de werkingsmiddelen 2018 voor de vzw Maaslandse 

Recreatiecentra goed. 

 

Het Directiecomité keurt de akkoordverklaring naar aanleiding van de controle inzake de 

vennootschapsbelasting goed en zal deze ondertekenen.  

 

Het Directiecomité zal aan de Raad van Bestuur voorstellen enkele klanten op te roepen in 

verzoening.  

 

Inzake Kinjoy / Marec: 

- Neemt het Directiecomité kennis van het verslag van de vergadering met de 

nutsmaatschappijen. 

- Zal een overleg worden georganiseerd tussen Marec, Gemeente Kinrooi en de ontwerper 

betreffende de gunning van de omgevingswerken. 

- Zal het Directiecomité het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de 

betrokken partijen van de omgevingswerken ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van 

Bestuur. 

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

‘vakantiehuisjes’. 

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

voor de verhuis van Botel. 

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

gebouwen en laat aan de architect herinneren dat voor een sobere uitvoering wordt 

gekozen. 

- Keurt het Directiecomité de ontwerpnota’s voor de ontwikkeling van drijvende villa’s 

goed en zullen deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. 

- Bespreekt het Directiecomité de mogelijkheden betreffende het watersportgebouw voor 

surfen & duiken. 

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

het watersportgebouw voor zeilen en van het eerste ontwerp van de omgevingsaanleg 

rond dit gebouw. 

 

Het Directiecomité wacht op een definitief voorstel en gaat alleen akkoord met een open 

boeienlijn.  

 

Het Directiecomité neemt kennis van de offerte voor het maken en een psychosociale 

risicoanalyse. 
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Het Directiecomité besluit de beslissing van 14 maart 2018 betreffende de 

samenwerkingsovereenkomst met een interimkantoor in te trekken.  

 

Het Directiecomité gaat akkoord met het voorstel van samenwerkingsakkoord met een bedrijf 

om met uitzendarbeid de inzet van redders op het dagstrand te organiseren. 

 

Het Directiecomité formuleert een voorstel van gunning aan de Raad van Bestuur voor het 

poetsen van het sanitair.  

 

Het Directiecomité keurt de offerte voor de zomerbeplanting 2018 goed.  

 

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

uitdiepen van de invaart naar Heerenlaak goed.  

 

Het Directiecomité formuleert een voorstel van gunning aan de Raad van bestuur voor het 

scheren van hagen en snoeien van struiken. 

 

Het Directiecomité keurt de vorderingsstaat van de asfalteringswerken in Heerenlaak goed.  

 

Het Directiecomité keurt een afvaardiging goed.  

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken in een dossier tegen een 

concessionaris.  

 

Het Directiecomité keurt het voorgestelde antwoord op het schrijven van de zeilvereniging 

goed. 

 

Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde organisatie van de opening van het 

seizoen.  

 

Het Directiecomité gaat akkoord met het advies inzake de aanvraag van WAP voor de ‘Race of 

Nations’ op 17 juni 2018. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van het overleg van de directeur met een 

vastgoedontwikkelaar op de voormalige Dragetra site te Maaseik. 

 

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed. 

 

Het Directiecomité bespreekt een vraag van een van de leden. 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


