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Besluitenlijst van de vergadering 2022/009 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, 

gehouden op woensdag 5 oktober 2022 te 19.00 uur in de maatschappelijke zetel, Maasdijk 

1 bus 3 te 3640 Kinrooi. 

 

Aanwezig: de dames en heren Wim Swennen, Voorzitter, Johan Tollenaere, Ondervoorzitter 

Rob Dirkx, Jeannine Veugelaers, Ine Franssen, Tim Vandewinkel, Maddy Peeters 

en Frank Goossens, Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige, Koen Prikken, 

Directeur en Jan Moonen, Secretaris. 

 

 

De Raad van Bestuur keurt het verslag van 7 september 2022 goed.  

 

De Raad van Bestuur besluit de huurovereenkomsten met vier klanten op te zeggen per 31 maart 

2023. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het voorziene overleg met klanten over geuite 

bekommernissen. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de problematiek inzake 

zonnepanelen op caravans in Heerenlaak. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de bezettingscijfers per 31 augustus 2022. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beknopte balans per 31 augustus 2022. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de beknopte resultatenrekening per 31 augustus 2022. 

 

De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor opmaak van een eerste inschatting van de kosten 

voor een nieuwbouw in Heerenlaak. 

 

De Raad van Bestuur keurt het ontwerp van kalender voor de feest- en vervangingsdagen 2023 

goed. 

 

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

havenmeesters na hun pensioen. 

 

De Raad van Bestuur bespreekt een personeelsaangelegenheid. 

 

De Raad van Bestuur keurt de definitieve herstelling van het waterlek in De Spaanjerd goed. 

 

De Raad van Bestuur bespreekt de mogelijkheden voor voorzetting van de activiteiten van de 

rondvaartboot. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de realisatie van nieuwe 

camperplaatsen in Heerenlaak. 

 

De Raad van Bestuur laat de mogelijkheid voor het organiseren van glamping in Heerenlaak in 

de markt zetten.  
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De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende een 

concessieovereenkomst. 

 

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

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

 

Jan Moonen Wim Swennen 

 


