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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/010 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op woensdag 30 mei 2018 te 12.00 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 9 mei 2018 wordt goedgekeurd. 

 

Het Directiecomité keurt het voorschot op de werkingsmiddelen van de VZW Maaslandse 

Recreatiecentra goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van het uitvoerend beslag op de tegoeden van een leverancier. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de aanslagbiljetten inzake de Vennootschapsbelasting. 

 

Het Directiecomité besluit een juridisch dossier af te sluiten. 

 

Inzake Kinjoy / Marec: 

- Bespreekt het Directiecomité de stand van zaken betreffende de omgevingswerken, 

nieuw op te richten gebouwen, timing van de werken met de burgemeester van Kinrooi 

en de ontwerper van de omgevingswerken. 

- Keurt het Directiecomité de vorderingsstaat 3 betreffende het zeilgebouw goed. 

 

Het Directiecomité besluit niet akkoord te gaan met de vraag van THV Rekin om tussenkomst 

in de kosten voor het uitdiepen van de invaart naar Vissen Akker. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de planning van de gesprekken en toelichting inzake de 

psychosociale risicoanalyse. 

 

Het Directiecomité keurt een onkostennota goed mits aanpassing tot het juiste aantal kilometers. 

 

Het Directiecomité laat de kortingen opvragen bij de leverancier in het kader van een herhaling 

van de opdracht voor de levering van gasolie verwarming en gasolie voor rondvaartboot en 

tractor. 

 

Het Directiecomité gunt de opdracht voor de levering van waterzuiltjes. 

 

Het Directiecomité gunt opdracht voor de aankoop van steigerplanken. 

 

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

van de omgeving van De Maasnimf voorleggen aan de Raad van Bestuur. 

 

Het Directiecomité keurt een factuur van een leverancier goed. 

 

Het Directiecomité besluit de werken aan het steigerdek van de O-steiger voorlopig te 

aanvaarden, keurt de vorderingsstaat goed en geeft 50% van de borgstelling vrij. 
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Het Directiecomité zal het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor de vervanging 

van ondergrondse stookolietanks in De Spaanjerd voorleggen aan de Raad van Bestuur. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van het geplande overleg met een concessionaris. 

 

Het Directiecomité zal het ontwerp van prijsbeleid 2019 voorleggen aan de Raad van Bestuur. 

 

Het Directiecomité keurt de organisatienota voor de Candlelight Tour 2018 goed. 

 

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed. 

 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


