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Besluitenlijst van de Algemene Vergadering van de Dienstverlenende Vereniging Marec, 

gehouden op woensdag 22 juni 2022 te 18u00 in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 1 bus 

3 te 3640 Kinrooi.  

 

Aanwezig: de dames en heren Wim Swennen, voorzitter, Myriam Giebens, lasthebber van 

deelnemer Stad Maaseik, Jacky Daemen, lasthebber van deelnemer Gemeente 

Kinrooi, Ine Franssen, Tim Vandewinkel en Frank Goossens bestuurders, Hubert 

Brouns, deskundige, Carlo Dewitte, commissarisrevisor, Koen Prikken, directeur en 

Jan Moonen, secretaris. 

 

Verontschuldigd: de dames en heren Sara Didden, lasthebber van deelnemer Stad Maaseik,  

Wouter Simons, lasthebber van deelnemer Gemeente Kinrooi, Johan 

Tollenaere, ondervoorzitter, Rob Dirkx, Jeannine Veugelaers en Maddy 

Peeters, bestuurders. 

 

 

Conform het besluit van de Gemeenteraad van 23 mei 2022 van de Stad Maaseik is volgende 

persoon aanwezig als vertegenwoordiger van de betreffende gemeente: Myriam Giebens. 

Mevrouw Sara Didden die eveneens werd afgevaardigd laat zich verontschuldigen. 

 

Conform het besluit van de Gemeenteraad 13 juni 2022 van de Gemeente Kinrooi is volgende 

persoon aanwezig als vertegenwoordiger van de betreffende gemeente: Jacky Daemen. 

De heer Wouter Simons die eveneens werd afgevaardigd laat zich verontschuldigen. 

 

De voorzitter stelt vast dat met de aanwezigheid van mevrouw Myriam Giebens en de heer 

Jacky Daemen de vergadering in aantal is en rechtsgeldig kan vergaderen. 

 

Vervolgens wordt overgegaan tot de behandeling van de dagorde. 

 

 

Het verslag van 29 december 2021 wordt goedgekeurd. 

 

De Algemene Vergadering keurt het jaarverslag 2021 goed. 

 

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2021 goed. 

 

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de commissarisrevisor. 

 

De afgevaardigden van de gemeenten verlenen kwijting aan de commissarisrevisor en aan de 

bestuurders voor het mandaat dat zij in 2021 hebben uitgeoefend. 

 

De Algemene Vergadering wijst om de opdracht voor het mandaat van commissarisrevisor 

voor de boekjaren 2022-2023-2024 toe. 

 

 

De Secretaris  De Voorzitter 

 

 

 

Jan Moonen Wim Swennen 


