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Besluitenlijst van de vergadering 2019/001 van het Directiecomité van de DV Marec, 

gehouden op woensdag 9 januari 2019 te 13.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 

1 bus 3 te 3640 Kinrooi. 

 

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

Brouns, Deskundige en Jan Moonen, Secretaris. 

 

 

Het verslag van het Directiecomité van 12 december 2018 wordt goedgekeurd. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de aangekondigde controle inzake de BTW. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de financiële toestand per eind 2018. 

 

Het Directiecomité besluit een korting niet meer toe te kennen. 

 

Inzake Kinjoy / Marec: 

- Het Directiecomité neemt kennis van het werfverslag. 

- Het Directiecomité neemt kennis van het engagement van de aannemer voor de 

wederopbouw van hetgeen te veel werd afgebroken van een gebouw. 

- Het Directiecomité keurt de factuur inzake aankoop van materialen inclusief de meerprijs 

goed. 

- Het Directiecomité neemt kennis van de vraag van een concessionaris inzake de timing 

van enkele werken. 

- Het Directiecomité neemt kennis van enkele diefstallen. 

- Het Directiecomité neemt kennis van de vragen van klanten en laat een 

standaardantwoord formuleren. 

 

Het Directiecomité keurt de samenwerkingsovereenkomst voor het project drijvende villa’s 

goed en laat dit overmaken aan private partner. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de sollicitatie van een jobstudent en zal in april de 

invulling van de studentenjobs doen. 

 

Het Directiecomité keurt de deelname van een medewerker aan een opleiding goed. 

 

Het Directiecomité besluit inzake enkele personeelsaangelegenheden. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de verplichte toegankelijkheidsstudie bij de aanvraag van 

omgevingsvergunning voor de verbouwing aan een pand. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de werfverslagen inzake de heraanleg van de omgeving 

rond De Maaasnimf. 

 

Het Directiecomité keurt de vorderingsstaat nr 2 inzake heraanleg van de omgeving rond De 

Maaasnimf de goed. 

 

Het Directiecomité besluit het beplantingsplan voor de groenaanleg aan te passen en 

onderhoudsvriendelijker te maken. 
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Het Directiecomité neemt kennis van het geplande overleg inzake de ICT-infrastructuur. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken aangaande de onderhandelingen over 

de concessieovereenkomst met een concessionaris. 

 

Het Directiecomité besluit over een vraag van een concessionaris dat deze de facturen die hij 

ontving moet betalen. 

 

Het Directiecomité besluit dat Marec niet tussenkomt in de kosten voor registratie van een 

concessieovereenkomst aangezien in de overeenkomst staat dat deze kosten ten laste zijn van 

de concessionaris. 

 

Het Directiecomité besluit over enkele afvaardigingen. 

 

Het Directiecomité keurt kosten voor deelname aan de Belgian Boat Show goed. 

 

Het Directiecomité besluit niet naar een beurs van Neos te gaan. 

 

Het Directiecomité laat aan een mediapartner melden dat Marec vraagt om de opnames voor de 

promotiespot op een later moment te voorzien. 

 

Het Directiecomité laat aan de Stad Maaseik melden dat het politiereglement geen jetski’s 

toelaat op de grindmeren. 

 

Het Directiecomité laat aan een aanvrager antwoorden dat Marec momenteel geen plaats 

beschikbaar heeft voor een specifieke ligplaats. 

 

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed. 

 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


