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Besluitenlijst van de vergadering 2019/004 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, 

gehouden op dinsdag 19 maart 2019 te 20.30 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 

bus 3 te 3640 Kinrooi. 

 

Aanwezig: de dames en heren Jan Creemers, uittredend Voorzitter, Wim Swennen, Voorzitter, 

Johan Tollenaere, Ondervoorzitter, Rob Dirkx,  Jeannine Veugelaers, Ine Franssen, 

Tim Vandewinkel, Marcel Raets, Maddy Peeters Bestuurders, en Jan Moonen, 

Secretaris. 

 

Verontschuldigd: de heer Hubert Brouns, Deskundige. 

 

 

Het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 2019/003 van 5 maart 2019 wordt 

goedgekeurd door de heren Jan Creemers en Rob Dirkx.  

De dames en heren Wim Swennen, Johan Tollenaere, Jeannine Veugelaers, Ine Franssen, Tim 

Vandewinkel, Marcel Raets en Maddy Peeters nemen kennis van het betreffende verslag 

aangezien zij  nog geen bestuurder waren op de betreffende vergadering. 

 

De Raad van Bestuur verkiest met unanimiteit de heer Wim Swennen tot voorzitter en de heer 

Johan Tollenaere tot ondervoorzitter. 

 

De Raad van Bestuur besluit volgende leden van de Raad van Bestuur aan te duiden als 

gemachtigden inzake het dagelijks bestuur: 

- namens de afgevaardigden van de Gemeente Kinrooi: Wim Swennen, voorzitter 

- namens de afgevaardigden van de Stad Maaseik: Johan Tollenaere, ondervoorzitter 

 

De Raad van Bestuur keurt de machtigingen inzake bankvolmachten en verrichtingen goed.  

 

De Raad van Bestuur keurt de voorgestelde machtigingen inzake ondertekening van stukken en 

plaatsen van bestellingen goed. 

 

De Raad van Bestuur keurt de bevoegdheidsverdeling inzake klanten en juridische dossiers 

goed. 

 

De Raad van Bestuur keurt de machtigingen inzake inkomende en uitgaande post, 

belastingaangifte e.d. goed. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de toelichting over de activiteiten en werking van 

Marec. 

 

De Raad van Bestuur bepaalt de afvaardiging van DV Marec naar de VZW Maaslandse 

Recreatiecentra. 

 

De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor het poetsen van het sanitair voor de periode 1 juli 

2019 tot en met 30 juni 2020. 

 

De Raad van Bestuur keurt de datum voor de volgende vergadering goed. 
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De Raad van Bestuur neemt kennis van een vraag van een vereniging en besluit de nodige 

contacten te leggen om te komen tot een overleg tussen alle betrokkenen om te zoeken naar een 

manier om de multifunctionele ruimte in gebruik te kunnen nemen. 

 

De Raad van Bestuur bespreekt enkele vragen, mededelingen en praktische zaken. 

 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

 

Jan Moonen Wim Swennen 


