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Besluitenlijst van de vergadering 2019/005 van het Directiecomité van de DV Marec, 

gehouden op woensdag 13 maart 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 27 februari 2019 wordt goedgekeurd. 

 

Het Directiecomité keurt de betaling van het betaalbericht inzake BTW goed. 

 

Het Directiecomité besluit een juridisch dossier af te sluiten. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de reacties en vragen van de klanten. 

 

Inzake Kinjoy / Marec: 

- Het Directiecomité neemt kennis van de werfverslagen. 

- Het Directiecomité keurt de vorderingsstaat 6 goed. 

- Het Directiecomité neemt kennis van de problematiek inzake de elektriciteitskabels. 

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

omgeving zeilgebouw. 

- Het Directiecomité bespreekt de datum voor het aanvangsbevel voor het nieuwe sanitair 

in de jachthaven. 

- Het Directiecomité bespreekt de praktische organisatie van een tijdelijke parking. 

 

Het Directiecomité formuleert een antwoord op de vraag inzake de boeienlijn. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de goedkeuring van de afvalbeheersplannen tot begin 

2022. 

 

Het Directiecomité bepaalt de datum voor de afspraak met de ontwikkelaar van de drijvende 

villa’s. 

 

Het Directiecomité bespreekt de ontwerpnota’s voor enkele vergaderingen. 

 

Het Directiecomité bespreekt een personeelsaangelegenheid. 

 

Het Directiecomité wijst de opdracht voor de beplanting rond de Maasnimf toe. 

 

Het Directiecomité formuleert een voorstel van gunning Raad van Bestuur voor het poetsen van 

het sanitair. 

 

Het Directiecomité gunt de opdracht voor vernieuwing van de en stelt de vervanging van de 

steigerverlichting van steiger I uit.  

 

Het Directiecomité keurt de offerte voor de vervanging van de vetafscheider voor bij een 

concessionaris goed en vraagt dat het werk zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. 
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Het Directiecomité keurt de nodige herstellingen aan de rondvaartboot voor het vaarseizoen 

2019 goed. 

 

Het Directiecomité bepaalt een datum voor overleg inzake de ICT-infrastructuur. 

 

Het Directiecomité keurt de factuur voor de huur en hosting van de webcam in 2019 goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de melding van een concessionaris dat de veranda 

lekkages vertoont en laat de nodige herstelling uitvoeren. 

 

Het Directiecomité laat aan een concessionaris melden dat facturen betaald moeten worden. 

 

Het Directiecomité keurt factuur van de advocaat inzake een dossier over een concessionaris 

goed en besluit dat Marec geen stookolie zal overkopen. 

 

Het Directiecomité besluit over een aantal afvaardigingen. 

 

Het Directiecomité keurt de voorgestelde advertenties bij Neos goed. 

 

Het Directiecomité keurt de twee advertenties bij lokale media goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de aanvraag voor een 

bellyboatwedstrijd. 

 

Het Directiecomité keurt het gebruik van de werkboot door de duikclub op 14 april goed. 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


