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Besluitenlijst van de vergadering 2023/001 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, 

gehouden op woensdag 11 januari 2023 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 (online deelname), Bestuurders, 

Hubert Brouns, Deskundige, Koen Prikken, Directeur en Jan Moonen, Secretaris. 

 

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

bestuurder. 

 

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

 

 

De Raad van Bestuur keurt de verslagen van 14 en 21 december 2022 goed. 

 

De Raad van Bestuur besluit de huurovereenkomst met enkele klanten op te zeggen per 

31/03/2023. 

 

De Raad van Bestuur keurt een meerjarencontract met een charterbedrijf goed. 

 

De Raad van Bestuur besluit om voorlopig geen bijkomende huurcontracten voor percelen op 

camping De Spaanjerd op te zeggen in afwachting van uitsluitiel over de toekomstplannen voor 

de camping. 

 

De Raad van Bestuur besluit om klanten die zonnepanelen plaatsten per brief te melden dat de 

zonnepanelen verwijderd moeten worden en dat indien dit niet wordt gedaan, de 

huurovereenkomst zal worden opgezegd tegen volgend seizoen.  

 

De Raad van Bestuur besluit om de boot in uitbating van een charterbedrijf aan de 

passantensteiger te laten aanmeren. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende het dossier Glamping 

te Heerenlaak. 

 

De Raad van Bestuur besluit inzake enkele personeelsaangelegenheden: 

- Verlofregeling 

- Kilometervergoeding beroepsmatige verplaatsingen 

- Situatie individuele medewerker 

 

De Raad van Bestuur verklaart twee vacatures voor onthaalmedewerkers vacant. 

 

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

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken in het dossier camperplaatsen te 

Heerenlaak. 

 

De Raad van Bestuur keurt de datum voor de volgende vergadering goed. 
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De Raad van Bestuur behandelt enkele meldingen en vragen van de directeur en bestuurders 

 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

 

Jan Moonen Wim Swennen 


