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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/012 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op woensdag 27 juni 2018 te 13.00 uur in de maatschappelijke zetel, 

Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi. 

 

Aanwezig: de Heren Jan Creemers, Voorzitter, Mathieu Smeets, Ondervoorzitter, Erik 

Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris. 

 

Verontschuldigd: de Heer Hubert Brouns, Deskundige. 

 

 

Het verslag van het Directiecomité van 13 juni 2018 wordt goedgekeurd. 

 

Inzake Kinjoy / Marec: 

- Neemt het Directiecomité kennis van het werfverslag en keurt het de schorsing van de 

werken tot 6 augustus 2018 goed. 

- Neemt het Directiecomité kennis van de geplande infosessie betreffende de drijvende 

villa’s en stelt het de beoordelingscommissie voor de dossiers samen. 

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

nutsvoorzieningen aan de steiger bij de site Agropolis. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende het dossier ondiepte 

Vissen akker en legt een datum vast voor het overleg met THV Rekin. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de inspectie voor de Blue 

Flag 2019. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van het verslag van de psychosociale risicoanalyse door 

Mensura. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de start van de nieuwe werkwijze voor de 

onderhoudsploeg vanaf juli. 

 

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

schilderen van werkboot P2 goed. 

 

Het Directiecomité wijst de opdracht voor de plaatsing van steigerverlichting toe. 

 

Het Directiecomité wijst de opdracht voor de plaatsing van noodverlichting in de sanitaire 

lokalen toe. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en wacht de volgende bespreking met 

een concessionaris af. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en stelt een architect aan voor opmaak 

van een lastenboek voor de vernieuwing van een deel van een verhuurd pand. 

 

Het Directiecomité bekrachtigt en keurt enkele afvaardigingen goed. 

 

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed. 
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Het Directiecomité bespreekt enkele vragen van de leden. 

 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


