
 

Beknopte besluitenlijst Raad van Bestuur 2017/008 DV Marec dd. 03/10/2017 1/1 

Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/008 van de Raad van Bestuur van de DV 

Marec, gehouden op dinsdag 3 oktober 2017 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, Rob Dirkx, Sylvie Vanmontfort, Pierre Verheyden en Gilbert Keuren, 

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

Moonen, Secretaris. 

 

Verontschuldigd: de Heer Raf Opsteyn, hij heeft volmacht gegeven aan de voorzitter. 

 

 

Het verslag van 5 september 2017 wordt goedgekeurd. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de bezettingscijfers per 31 augustus 2017. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de financiële situatie per 31 augustus 2017. 

 

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

concessionaris. 

 

De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor de lening ter financiering van het bestuur. 

 

De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor het ontwerp van de heraanleg van de omgeving 

rond De Maasnimf. 

 

Inzake Kinjoy / Marec: 

- Neemt de Raad van Bestuur kennis van de indiening van de aanvraag voor de 

omgevingsvergunning. 

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

gunning van de omgevings- en terreininrichting. 

- Neemt de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken voor de opmaak van de plannen 

voor de nieuw op te richten gebouwen. 

- Neemt de Raad van Bestuur kennis van de indiening van een subsidieaanvraag bij Sport 

Vlaanderen voor de Watersportgebouwen. 

- Neemt de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken betreffende de Provinciale 

Watersportaccommodatie. 

- Neemt de Raad van Bestuur kennis van de tijdelijke huisvesting voor het VVV 

 

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

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


