AQUA-HOLIC

VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR

2e vergadering in 2021, dinsdag 9 feb. 2021.
Aanwezig: Ad W., Fred G., Linda M., Frans van K., Roel K.
Afwezig:
❖
❖
❖
❖
❖

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen:
Verslag: 12 jan. 2021: goedgekeurd. I.v.m. AVG geen achternamen in notulen
Actielijst: 12 jan 2021: bijgewerkt
Correspondentie
➢ Ingekomen:
▪ Bevestigingsbrief Gemeente Amersfoort + voorwaarden opstalverzekering
▪ Offerte Greenchoice (mail aan Ad), bespreken bij bestuurszaken
▪ SRO Nieuwsflits steunmaatregelen (door iedereen ontvangen)
▪ Nieuwsbrief WBTR-stappenplan beschikbaar met korting (bijgevoegd)
• 50% korting maar alsnog € 120 per jaar!
• NOB benaderen (Roel) en SRO afwachten
▪ Uitnodiging online pokertoernooi 22-27 feb (bijgevoegd)
• Gaan we niet op in
➢ Verzonden:
▪ Geen

❖ Bestuurszaken:
➢ Algemene zaken
▪ Planning ALV2021:
• Datum: zo 25 april van 14-16u
 2 scenario’s uitwerken; fysiek en online
 Linda heeft een meningmeter voor online stemmen
 Als we het online doen dan wel een keer oefenen
• Jaarverslag (Roel kijkt welke stukken er nodig zijn vraagt iedereen)
• Financieel verslag, leden, begroting, etc. door Frans
• Commissies: trainers, materialen, aquarium, evenementen, bar
• PowerPoint wordt door Frans geïnitieerd, de anderen vullen aan
• Afspraak met kascommissie plannen (Frans) Peter vd S en Peter B
• Deadline stukken inleveren half maart
➢

Financiële zaken
▪ Over 4 jaar is de lening op het clubhuis afgelost
▪ Minder verlies dan verwacht. Geen maatregelen nodig, ook volgend jaar niet als we nog
een keer verlies zouden maken
▪ Servicebeurt automaten is uitgesteld, dus dit jaar geen kosten. Blijft wel op de begroting
staan.
▪ Ad bekijkt nog wanneer de “dure” onderhoudsbeurt voor de compressor nodig is,
misschien kunnen we die ook nog uitstellen.
▪ Nabrander van Frans via WhatsApp
• Frans heeft de jaarrekening en stand van de lening verantwoord aan de Gemeente
• Aanmaken QR-codes om barkaarten af te rekenen is nu gratis via Rabo-App

➢

Ledenadministratie en verloop
▪ Arnold W. wordt lid per 1 maart
▪ Afgelopen jaar 4 opzeggingen
▪ Mogelijk nieuw lid Alejandro
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❖ Rondje commissies
➢

Trainers:
▪ Opleidingen en introduiken
• Aanmelding nieuw lid Alejandro, Leo heeft hem benaderd met de mededeling dat we
voorlopig niets kunnen doen
• Er staan ook nog 2 introduikers in de wacht. Onlinelessen zoals door de NOB
voorgesteld, vinden we geen optie voor deze mensen. Eerst het water in en dan pas
kijken of ze verder willen/kunnen/durven.
• Alternatieven om toch iets te kunnen doen in coronatijd
 Introduik in het ondiepe van Vinkeveen
 Overleggen met Leo, Linda vraagt hem
▪ 2* en 3* opleidingen
• De ijsduikspecialty is afgelast omdat dit niet corona-proof te regelen was

➢

Materialen:
▪ Wij hebben een zware 3x 50A aansluiting waardoor vastrecht op electra duur is
▪ Ad en Henk controleren hoever we terug kunnen in aansluitwaarde, het afsluiten van een
nieuw contract wacht daar op.
▪ Frans vraagt materiaalcommissie om begroting te maken voor onderhoud en schilderwerk

➢

Evenementen en bar:
▪ Status horecavergunning: geen voortgang
▪ Tweede verkoop voorraad succesvol, er is niet zoveel meer over

➢

Communicatie (PR en Website):
▪ Status aanpassen website, nog niet afgestemd met Jan

➢

Rondvraag
▪ Fred; hoe zit het met de Bouwmaat pas?
• Bouwmaatpas op naam van BvdH vervalt. Frans heeft nu wel een pas voor de club

Sluiting en planning volgende vergadering

Volgende vergadering dinsdag 9 maart 2021 om 19:30u
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Actiepunten

Nr.
20190905
20190906

20201108
20201009
20201013
20201014
20200117
20210101
20210201
20210202
20210203
20210204

20210205

20210206

Omschrijving actiepunt
Controle TAG’s sleutelhouders,
Sleutellijst actualiseren. Roel heeft het
doosje met sleutels aan Gerard afgegeven,
ligt nu in clubhuis
Prijzen zijn vastgesteld, verhuurbesluit
nemen tijdens de volgende ALV.
Communicatie met gemeente over
sportakkoorden
Aanpassen horecavergunning, Bas eraf
Aanpassen zwembad- en trainingsprotocol
i.v.m. nieuwe coronamaatregelen
Voortgang WTBR monitoren
Afspraken maken over beheer website
Vragen of de NOB iets doet aan WTBRondersteuning
Commissieleden vragen jaarverslag te
maken
Planning afspraak kascontrole
Overleggen met Leo hoe we introduikers en
andere geïnteresseerden toch iets kunnen
bieden in coronatijd
Vragen aan materiaalcommissie om
begroting te maken voor onderhoud en
schilderwerk
Verzamelen stukken voor ALV, agenda
maken en uitnodiging versturen

Actie door
Ad + Frans
Ad

Gepland
Feb2021
Jan/Feb 2021

Ad en Frans

ALV 2021

Linda

Feb 2021

Roel/ Frans
Linda

Feb 2021
Zodra nodig

Roel
Roel + Jan
Roel

Jan/Feb 2021
Feb 2021
Feb 21

Roel

Feb 21

Frans
Linda

Feb 21
Feb 21

Frans

Feb 21

Roel

Mrt 21

