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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2016/010 van de Raad van Bestuur van de DV 

Marec, gehouden op dinsdag 6 december 2016 te 20.00 uur in de maatschappelijke zetel, 

Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi. 

 

Aanwezig: de Dame en Heren, Jan Creemers, Voorzitter, Mathieu Smeets, Ondervoorzitter, 

André Willen, Raf Opsteyn, Rob Dirkx, Sylvie Vanmontfort en Pierre Verheyden, 

Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige, Erik Opdenakker, Directeur en Eric 

Beckers, Secretaris wnd. 

 

Verontschuldigd: de Heren Ludo Vanstreels, Bestuurder en Jan Moonen, Secretaris. 

 

 

Het verslag van 8 november 2016 wordt goedgekeurd.  

 

De Raad van Bestuur besluit een klant op te roepen in verzoening. 

 

De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor het schilderen van heipalen. 

 

De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor het havenbeheerpakket. 

 

De Raad van Bestuur keurt de onderhoudswerken aan de rondvaartboot goed. 

 

De Raad van Bestuur keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor de 

verfraaiing van de rondvaartboot goed. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken in het dossier tegen een 

concessionaris. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken in het dossier tegen een 

concessionaris. 

 

De Raad van Bestuur keurt de huurovereenkomst met een vereniging goed. 

 

Betreffende Kinjoy / Marec: 

- Neemt de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken betreffende de procedure voor 

de aanstelling van een architect voor de bouwprojecten. 

- Neemt de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken betreffende de hotelzone. 

 
De Raad van Bestuur keurt het prijsbeleid voor de rondvaartboot in 2017 goed. 

 

De Raad van Bestuur keurt de vergaderagenda voor 2017 goed. 

 

De Raad van Bestuur keurt de datum voor de volgende vergadering goed.  

 

 

 

 

De Secretaris wnd De Voorzitter 
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Eric Beckers Jan Creemers 


