AQUA-HOLIC

VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR

1e vergadering in 2021, dinsdag 12 jan. 2021.
Aanwezig: Ad Witzel, Fred Goossens, Linda Maring, Roel Kort
Afwezig: Frans van Koelen (met bericht)
❖ Opening en vaststelling agenda
❖ Mededelingen:
➢ Eddy en Frans hebben een condoleancekaart ontvangen
❖ Verslag: 8 dec 2020: goedgekeurd
❖ Actielijst: 8 dec 2020: bijgewerkt
❖ Correspondentie
➢ Ingekomen:
▪ Resultaat verkoop barvoorraad, bespreken bij Bar
▪ Mail van Q-Diving Andre Henking
• Linda stuurt de mail door naar Evenementencommissie. Het gaat over de reservering
van de Tertius op 28 augustus 2021, wij zijn uitgenodigd om mee te gaan.
▪ Reserveringsbevestiging Post- Pasen/Pinksteren, akkoord
▪ Aangepaste polis Centraal Beheer
• Roel geeft de brief door aan Frans
▪ Bericht over kosten QR-code
• Wordt besproken als Frans terug is
▪ Redactionele vermelding Gemeentegids
• Ter kennisgeving aangenomen
▪ Aspirant lid Arnold
• Leo vragen of hij een keer met hem wil duiken (Roel)
➢ Verzonden:
▪ Aanpassing Gemeentegids, ter kennisgeving aangenomen
❖ Bestuurszaken:
➢ Algemene zaken
▪ Volgende vergadering de ALV agenderen
• Uitstellen of niet? Kan het digitaal?
• Nadenken over alternatieven
➢

Financiële zaken
▪ Niet besproken

➢

Ledenadministratie
▪ Niet besproken

➢

Ledenverloop
▪ Niet besproken

➢

Overleg gemeente
▪ Dit punt wordt van de agenda afgevoerd. Als er nieuws is bespreken we dit bij Algemene
zaken

❖ Rondje commissies
➢

Trainers:
▪ Update ontvangen van Leo. Voorstel om zuurstof toedienen uit te stellen en toch
brevetten af te geven. Leo stemt dat af met Frans. Linda overlegt ook met Leo. Misschien
kunnen we dit onderdeel doen met een pop?
▪ Status toezichtplan: Is goedgekeurd en verspreid bij de laatste ALV. Punt kan afgevoerd
worden.
▪ NOB 2*I opleiding. Punt afvoeren, Linda meldt zich als er nieuws is.
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➢

Materialen:
▪ Zodra we weer open mogen moet er een scherm bij de bar gemaakt worden
▪ Er is een plafondplaat naar beneden gekomen, Ad zoekt een oplossing.
▪ Flessenkeuring: Zuurstofkoffer is ook meegegaan, wordt gekeurd en bijgevuld. Kosten zijn
afgestemd met Frans. Er is tijdelijk geen zuurstofkoffer aanwezig op de club. Aangezien
er geen opleidingen of clubduiken zijn is dat geen probleem.

➢

Evenementen en bar:
▪ Status horecavergunning: Geen voortgang. Aangezien de bar voorlopig dicht is, is dat nog
geen probleem.
▪ Bierverkoop: Succesvol, echter nog veel frisdrank over en ook nog wat bier.
• Er komt een extra moment om de resterende voorraad te verkopen (Ad en Floor)
▪ T.z.t. inactieve leden benaderen door bestuur zodra er uitzicht is op weer duiken/opening
clubhuis

➢

Communicatie (PR en Website):
▪ Status aanpassen website: Naast Jan kunnen Frans, Linda en Roel nu ook op alle
pagina’s aanpassingen doen. Wel handig om een afspraak te maken over wie wat doet
zodat we elkaar niet voor de voeten lopen (Roel overlegt met Jan).
▪ Nieuwe fotoseries/filmpjes plaatsen
• Fred heeft nog filmpje van introduik, hij vraagt toestemming om het te mogen
gebruiken aan de geportretteerden. Toestemming is noodzakelijk vanwege AVG
• Andere ideeën: Slakkenserie Linda, NL onder water, films van clubvakanties
 Materiaal genoeg bij o.a. Jan en Roland

➢

Rondvraag
▪ Fred: Als we geen evenementen plannen gebeurt er niets. Fred neemt contact op met
Eddy en vraagt hulp indien nodig.
▪ Ad: Wanneer sturen we de notulen van de vorige ALV? Meesturen met stukken van de
volgende ALV.
▪ Linda: Vraagt Fred om na te denken over zijn rol in het bestuur. Dat gaat hij doen. Wil evt.
secretarisrol op zich nemen of ondersteunen.

Sluiting en planning volgende vergadering
Volgende vergadering dinsdag 9 februari 2021
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Actiepunten

Nr.
20190905
20190906

20200402
20200505
20201004
20201108
20201009
20201010
20201012
20201013
20201014
20200115
20200116
20200117
20210101
20210102
20210103

Omschrijving actiepunt
Controle TAG’s sleutelhouders,
Sleutellijst actualiseren. Roel heeft het
doosje met sleutels aan Gerard afgegeven,
ligt nu in clubhuis
Troep bij clubhuis afvoeren
Q-Diving uitnodigen, Roel vraagt aan Leo
Stopcontact afmaken, spullen zijn er al
Prijzen zijn vastgesteld, verhuurbesluit
nemen tijdens de volgende ALV.
Communicatie met gemeente over
sportakkoorden
Opvragen voorwaarden opstalverzekering.
Wacht op reactie gemeente.
Uitzoeken hoe we content van de website
makkelijker/vaker kunnen updaten,
Aanpassen horecavergunning, Bas eraf
Aanpassen zwembad- en trainingsprotocol
i.v.m. nieuwe coronamaatregelen
Dak schoonmaken om lekkage te
voorkomen
Contact opnemen met Anjelies over
schoonmaak
Voortgang WTBR monitoren
Afspraken maken over beheer website
Leo vragen of hij een keer met aspirant lid
Arno wil duiken
Extra moment plannen voor de uitverkoop
van de resterende barvoorraad

Actie door
Ad + Frans
Ad

Gepland
Feb2021
Jan/Feb 2021

Ad
Leo -> Roel
Ad
Ad en Frans

Jan 2021
Gereed
Mrt 2021
ALV 2021

Linda

Feb 2021

Ad

t.z.t.

Allemaal

Gereed

Roel/ Frans
Linda

Feb 2021
Zodra nodig

Ad/Linda

Gereed

Frans

Gereed

Roel
Roel + Jan
Roel

Jan/Feb 2021
Feb 2021
Jan 2021

Ad/Floor

Jan/Feb 2021

