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Datum: 25 maart 2018
Notulist: Ad Witzel

1. Opening en agendavaststelling



De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen


Ledenaanwezigheid: Er staan 23 aanwezigen op de presentielijst. Allen zijn stemgerechtigd en er
zijn 6 machtigingen afgegeven.
Er zijn dus 29 stemgerechtigden.



Op 20 april wordt de Amerena geopend, Frans en Christel van Koelen zullen AH bij deze opening
vertegenwoordigen. Op 20 en 21 april worden door diverse van Amerena gebruik makende
verenigingen clinics gegeven, AH zal hier met Thalassa en Wobbegong aan deelnemen.
Op 20 april worden ook de z.g. koningsspelen gehouden waarbij Roland Meeuwsen en Eric Capello
namens AH zullen assisteren.




T.a.v. het 40 jarig bestaan dit jaar zijn er plannen voor een duik gerelateerde activiteit in de zomer.
Deze activiteit zal worden georganiseerd voor de huidige leden met partners,
Er zal bij de behandeling van de begroting worden gestemd voor de beschikbaarstelling van een
budget van 4.000 Euro.

3. Ingekomen stukken.


Aantal machtigingen van niet aanwezige leden: 6.



Verslag Kascommissie

.

e

4. Verslag 39 Algemene Ledenvergadering (19 maart 2017)


Het verslag wordt inhoudelijk goedgekeurd.

5. Verslagen 2017
a. Het Jaarverslag 2017 wordt doorgenomen Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag.
b. Financieel Jaarverslag 2017 wordt door de penningmeester doorgelopen en daar waar nodig van
enige toelichting voorzien.
c.

De kascontroleleden Leo den Hartog en Eric van Capello hebben de financiële administratie
gecontroleerd en daar een verslag van gemaakt.
De voorzitter licht nog kort het verslag toe. De kascontrolecommissie is van mening dat de
boekhouding een getrouw beeld geeft van de financiële positie van OWSV Aqua-Holic per 31
december 2017.
Met 29 stemmen wordt besloten het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële
beleid, met dank aan de penningmeester.
Aankomend jaar bestaat de kascommissie uit weer uit Peter Broere en Eric Capello, er dient nog
een reserve commissielid te worden aangewezen door de ALV.
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6. Verkiezing
a. De Bestuursverkiezing wordt aan de orde gesteld. Alle zittende bestuursleden treden af. .
Voorzitter; Leo Ket, penningmeester/ledenadministrateur; Frans van Koelen en algemeen
bestuurslid; Ad Witzel stellen zich opnieuw beschikbaar.
Secretaris: Yolanda Hoster stelt zich niet opnieuw beschikbaar. Er is vooralsnog geen kandidaat
voor de secretarisfunctie. Ad Witzel zal deze functie waarnemen.
Er zijn geen kandidaten voor de vertegenwoordiging van de PR-commissie
De ter stemming te brengen samenstelling van het bestuur is dan als volgt:
Dagelijks bestuur:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid
b. Commissies:
Trainers
Materialen
Bar en Evenementen
Pr en Communicatie

Leo Ket
Frans van Koelen
Vacature
Ad Witzel

Jan Hoster
Gerard Herkes
Linda Maring
Vacature

Stemming: Er zijn 29 stemgerechtigden.
c.

Kascontrolecommissie

Peter Broere en Eric Capello stellen zich beiden beschikbaar als lid van de kascommissie.
Er is geen reserve-lid beschikbaar.
Stemming: De algemene ledenvergadering is akkoord en de samenstelling van de
kascontrolecommissie is daarmee vastgesteld

8. Financieel
a. De jaarcijfers van 2017 en de begroting voor 2018 worden puntsgewijs doorgenomen. Er staan
geen zaken in die vragen oproepen.
Er is een positief resultaat geboekt van 364,70 Euro tegen een begroot negatief resultaat van
1.947,71 Euro.
De club is financieel gezond en met de huidige reserves is het nog jaren vol te houden.
Het begrotingsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
b. Het voorstel Contributiebesluit 2017/2018 blijft gelijk.
Het voorstel Contributiebesluit wordt met 29 stemmen aangenomen.
c.

De barprijzen worden ook voor 2018 niet verhoogd. Wel zullen de 15 Euro barkaarten vervangen
worden door barkaarten met een waarde van 20 Euro.
Ook het voorstel Barprijzenbesluit wordt met 29 stemmen aangenomen

d. Het energieverbruik blijft zorgen baren. Er is overgestapt naar een nieuwe en goedkopere energie
leverancier.
De komende tijd zal het energie verbruik gemonitord worden. Het bestuur zal waar mogelijk
maatregelen nemen om het energie verbruik terug te dringen.
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e. Per 31 december 2017 hebben we 53 leden en 7 donateurs.
Door dit relatief gering aantal leden is er ook zorg over het gering aantal vrijwilligers. Dit vormt een
groter gevaar voor de club dan de financiën.
9. Pauze
10. Uitslag stemming bestuursfuncties en commissieleden:


Er zijn 29 stembriefjes ingeleverd.



Het voorstel voor de bestuurs- en commissieleden wordt met meerderheid van stemmen (met 1
onthouding) aangenomen en hiermee is de samenstelling
van het bestuur en de commissieleden vastgesteld.



Voor het voorstel budget van 4000 Euro voor het jubileum feest waren 27 stemmen voor en twee
blanco,
Laura Jeuster, Marjon Capello, Trees Smit en Roel Kort geven zich op om het feest te
organiseren,
Frans en Leo zullen de commissie aanvullen van uit het bestuur.



Voor de begroting van 2018 27 stemmen voor ren 2 onthoudingen waarmee deze begroting ook
werd aangenomen.



Het contributie besluit werd unaniem aangenomen.



De barprijzen blijven voor 2018 ongewijzigd, hier waren 28 stemmen voor en een onthouding.

11. Toekomst Aqua Holic (discussie)
Ad Witzel toont een presentatie met onderwerpen betreffende de toekomst van de club en leidt hierna
een discussie hierover.
Hieruit blijkt dat de pogingen om nieuwe leden te werven door middel van standjes op evenementen en
markten en het verspreiden van flyers geen resultaat heeft.
Er is meer vertrouwen in een betere website en gebruik van sociale media. Roel Kort, Ben Zuidwijk,
Roland Meeuwsen en Rob Aarsen geven aan hier invulling aan te willen geven.
Verder wordt er geopperd meer clinics, opfriscursussen en duikactiviteiten te geven eventueel samen
met andere verenigingen,
Nanning Takes vraagt met ideeën te komen (hoeft niet per se duik gerelateerd te zijn) die hij dan uit zal
werken.
Eventueel zelf organiseren van een activiteit voor de club mag natuurlijk altijd.
12. Rondvraag


Ernst Jan Molenkamp vraagt of de trainingstijden in de Amerena het zelfde blijven. Ja, dit blijft de
donderdagavond van 21.00 tot 22.00 uur.



Ernst Jan Molenkamp vraagt of de reanimaties nog georganiseerd worden, Carl beaamt dit, maar
geeft aan geen uitnodiging meer te sturen als men het voorgaande jaar niet geweest is.
Hij zegt toe dit nog eens op Google-groups te zetten.
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Tevens vraagt EJ of er geen AID moet worden aangeschaft, Gerard Herkes zegt toe te kijken welke
mogelijkheden er zijn.



Laura Jeuster vraagt of de zuurstof koffer niet lichter kan, Leo Ket zegt hier naar te gaan kijken.

13. Sluiting
De Voorzitter bedankt tenslotte alle vrijwilligers en gangmakers en sluit de vergadering.

