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Besluitenlijst van de vergadering 2023/002 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, 

gehouden op woensdag 1 februari 2023 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 en Frank 

Goossens, Bestuurders, Hubert Brouns, Deskundige, Koen Prikken, Directeur en Jan 

Moonen, Secretaris. 

 

Verontschuldigd: de dame Maddy Peeters, Bestuurder. 

 

 

De Raad van Bestuur keurt het verslag van 11 januari 2023 goed. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van het voorval met een klant en de neerlegging van een 

klacht bij de politie. 

 

De Raad van Bestuur keurt het voorgestelde antwoord aan een burger inzake het gebruik van 

een jetski goed. 

 

De Raad van Bestuur keurt het bestek en de prijsvragen voor aanleg van camperplaatsen te 

Heerenlaak goed. 

 

De Raad van Bestuur gunt de aankoop van een werkboot.  

 

De Raad van Bestuur wijst de opdracht voor renovatie van het (wandel)pad naar het dagstrand 

in Heerenlaak toe. 

 

De Raad van Bestuur besluit om het Dagelijks bestuur te machtigen te beslissen over de 

Glamping in Heerenlaak. De beoordelingscommissie zal samenkomen om een voorstel van 

toewijzing te doen. 

 

De Raad van Bestuur wijst de herhalingsopdracht voor het poetsen van de sanitaire gebouwen 

tijdens de periode 1 mei 2023 tot en met 30 april 2024 toe. 

 

De Raad van Bestuur bekrachtigt de intrekking van de opzeg van de ligplaats van een klant en 

de opzeg van de ligplaats van een andere klant. 

 

De mogelijkheid wordt onderzocht of Marec via een termijnrekening extra inkomsten kan 

genereren nu de intresten gestegen zijn. 

 

De Raad van Bestuur bekrachtigt de collectieve weddeverhogingen voor 2023. 

 

De Raad van Bestuur bekrachtigt de aanpassing van de fietsvergoeding. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aangekondigde controle van de FOD Arbeid inzake 

de toepasselijkheid van het actuele paritair comité op de VZW Maaslandse Recreatiecentra. 

 

De Raad van Bestuur neemt kennis van de ontvangen sollicitaties voor de vacatures 

medewerker onthaal. 
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De Raad van Bestuur bespreekt de financiële impact van het arbeidsongeval op een medewerker 

en laat onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor eventuele (gedeeltelijke) werkhervatting 

en hoe dit moet worden opgestart. 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

 

Jan Moonen Wim Swennen 


