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Besluitenlijst van de vergadering 2022/008 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, 

gehouden op woensdag 7 september 2022 te 19.00 uur in de maatschappelijke zetel, 

Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi. 

 

Aanwezig: de dames en heren Wim Swennen, Voorzitter, Rob Dirkx, Jeannine Veugelaers, Ine 

Franssen, Tim Vandewinkel en Frank Goossens, Bestuurders en Koen Prikken, 

Directeur. 

 

Verontschuldigd: de dame en heren Johan Tollenaere, Ondervoorzitter, Maddy Peeters, 

Bestuurder, Hubert Brouns, Deskundige en Jan Moonen, Secretaris. 

 

De ondervoorzitter, Johan Tollenaere heeft volmacht gegeven aan de heer Tim Vandewinkel. 

 

 

De Raad van Bestuur keurt het verslag van 6 juli2022 goed. 

 

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

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat er reeds klanten zijn die de campingplaats 

in De Spaanjerd opzeggen. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de verkoop van een zeilboot in een juridisch dossier. 

 

De Raad van Bestuur besluit om twee facturen als oninbaar te beschouwen aangezien het bedrag 

van de vordering niet opweegt tegen de kosten voor een procedure bij de rechtbank. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de camperplaatsen in 

Heerenlaak. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de opmaak van de 

rechtspositieregeling. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken in personeelsaangelegenheden. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de blauwalg. 

 

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het verzenden van de brief aan klanten die ondanks het 

verbod toch zonnepanelen installeerden op hun caravan. 

 

De Raad van Bestuur besluit inzake het dossier renovatie/nieuwbouw kantoor te Heerenlaak te 

wachten op het advies van de ondervoorzitter, die niet aanwezig kan zijn tijdens deze 

vergadering van 7 september 2022. Het dossier zal worden besproken tijdens het eerstvolgend 

Dagelijks bestuur. 

 

De Raad van Bestuur besluit om de huurovereenkomsten met een klant op te zeggen. 

 

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

 

 

 

 

 

Koen Prikken Wim Swennen 


