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VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR

9e vergadering in 2021, maandag 11 oktober 2021
❖ Opening en vaststelling agenda
❖ Mededelingen: Roel is wat later
❖ Verslagen: 17 aug en 14 sept 2021 (bijgevoegd) 17 aug Status zie lijstje overzicht, geen namen
niet leden in het verslag
❖ Actielijst: 14 sept 2021, zie blad 2 van deze agenda
❖ Correspondentie
➢ Ingekomen
▪ Diverse SRO-nieuwsbrieven en e-mails
▪ Mail NOB over Duik APK AH aangemeld, infoavond volgt
➢ Verzonden
▪ 10 okt Verzoek aanpassen horecavergunning
▪ 10 okt Vraag over deelname WBTR-notarisdeal SRO
❖ Bestuurszaken:
➢ Algemene zaken
▪ Aanpassen statuten
▪ Takenpakket bestuursleden (bijlage)
▪ Duidelijker beleggen ledenadministratie, evt. uitbreiden met PR? Introduiken? Is nu niet
een commissie voor, maar zou handig zijn om in 1 taak te beleggen bij een bestuurslid
• Roel reacties op infomail – contactenlijst bijhouden
• Gerard en Fred introduiken regelen
• Roel mailt intropresentatie naar Fred/Gerard
• Linda stuurt update takenpakket
▪ Contact met SRO over boogschutters. Linda mailt
• Linda stelt SRO verantwoordelijk voor onze veiligheid
▪ Aanvraag SRO-sportakkoord
• Fred neemt dat op zich, aanvraag voor budget is gedaan
➢

Financiële zaken
▪ QR-code gaat goed
▪ Schoonmaak loopt nu via de bar rekening
▪ Onderhoud tap (Bierwacht) blijft 2x per jaar zolang we de tap gebruiken
▪ Als de bieromzet te laag wordt, overwegen we naar flesjes te gaan
▪ Onderhoud CV, compressor en automaten is gedaan
▪ Rabo-clubsupport is gestart, allemaal stemmen
▪ Voor komend jaar mogelijk 4 computers nodig, prijzen schelen niet veel maar wel
meerdere offertes vragen. Aanschaf volgend jaar. Afstemmen of cursisten zelf willen
kopen of dat ze voorkeur hebben voor merk/type.

➢

Ledenadministratie
▪ Aanvang lidmaatschap bij start opleiding, dat geldt ook voor het NOB-lidmaatschap

➢

Ledenverloop
▪ Geen mutaties in ledenbestand
▪ Volgende keer nemen we oud-ledenbestand door voor winback actie

❖ Rondje commissies
➢ Trainers
▪ Status opleidingen
• Leo gaat trainersclub activeren
• 1 en 2 sters opleiding lopen met elk 2 deelnemers
• Diepe duiken zitten niet meer in 2-sters, daar is nu een aparte on-top specialty voor
▪ Introduiken 28 okt
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• Fred/Gerard begeleiden, Roel oppervlakte coördinator en intropraatje
• Roel vraagt Mette en Tom of ze nog introduik willen voor de maart opleiding
• Frans en Linda kunnen evt. 28 okt, anders begin volgend jaar
•
Voorstel introduiken Fred en reacties
• Fred werkt document bij en stuurt naar bestuur en trainers

➢

Materialen:
Sets zijn geserviced ikv 1* opleiding
Vesten worden oud en moeten mogelijk een keer vervangen worden, er is een vest dat lekt
1x per jaar instructeurs duiken met clubspullen om te zien of alles nog werkt
Trimhoepels zouden we weer moeten hebben, Ad gaat ze maken
Netten voor nettentraining bij NOB?
Schroefas met moeren, wie krijgt hem het verst op de as

➢

Evenementen/Bar
▪ Merel wil mogelijk iets gaan doen
▪ Pubquiz, winnaar laatste keer is Peter vd Sar, die denkt erover na
▪ Floor heeft coördinatie schoonmaak en bierwacht overgenomen

➢

Communicatie (PR en Website):
▪ Plaatje nieuwjaarsduik 2020 is vervangen door zwembadzwaaifoto
▪ Roel heeft plugins bijgewerkt
▪ Roel zoekt weer uit hoe we een eigen SSL-certificaat op de website kunnen krijgen
▪ Roel vraagt Roland of we aquaholic en duiken inamerena kunnen fuseren

Sluiting en planning volgende vergadering
Volgende vergadering
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Actiepunten

Nr.

Omschrijving actiepunt

Actie door

Gepland

20190905

Controle TAG’s sleutelhouders. Ad heeft codes, moet
nog handleiding maken.
Sleutellijst actualiseren. Roel heeft het doosje met
sleutels aan Gerard afgegeven, ligt nu in clubhuis
Aanpassen horecavergunning, Bas eraf. Met los
formulier. Nogmaals geprobeerd okt 2021
Voortgang WBTR monitoren
Statuten aanpassen op tav WBTR en verwijderen 70jaarsgrens bestuursleden.
Mailen naar SRO over notarisdeal
Mutaties takenpakket bestuur doorgeven aan Linda,
Linda past aan
Centaur in de lente vragen naar stand van zaken rond
wal

Ad

Jun 2021

Ad + Fred

Gereed

Roel

Gereed

Roel
Fred (Linda
leest mee)
Roel
Allen

doorlopend
okt 2021

Linda

Maart 2022

20210802

Continuïteitscommissie instellen – voorstel
afgevaardigden uit de commissies (3)

Fred

20210803
20210804

Rolverdeling trainers, overleggen met Leo
Roel belt Jan om communicatie aspirantleden over te
nemen
Fred gaat contact zoeken met andere vereniging die
goed zijn met social media.
SRO contacten over boogschuttersbult
RABO aanvraag sponsoring voor 27 sept (Mail
Frans): Fred, gaat het invullen
Komend jaar april / mei goed afspraken maken over
activiteiten en inzet zomerklussen
afzeggen reddingsvlot
stoelen 2e hands prima, doorgeven
Spandoek aan spoor / ingang weer laten maken /
ophangen. Ad gaat ernaar kijken en vraagt na bij
Roland
Onderhoud compressor - CVs

Frans/Linda
Roel

na wbtr
aanpassingen
gereed
gereed

Fred

Gereed

Linda
Fred

Sept/Okt 2021
gereed

Ad

april / mei 2022

Roel
Fred
Ad

gereed
gereed
okt 2021

Ad

gereed

Roel
Linda
Fred
Roel

Doorlopend
Nov 2021
Nov 2021
Nov 2021

Fred

Nov 2021
Nov 2021
Nov 2021

20190906
20201013
20200117
20210301
20210501
20210502
20210801

20210901
20210902
20210903
20210904
20210905
20210906
20210907
20210908
20211001
20211002
20211003
20211004

Contactenlijst van info@aquaholic bijhouden
Update takenpakket sturen
SRO sportakkoord
Mette en Tom vragen of ze nog een introduik willen
voor de opleiding van maart
20211005 Bijwerken document introduiken
20211006 Trimhoepels voor zwembadles maken
20211007 Roland vragen of we websites kunnen samenvoegen

Ad
Roel

gereed
okt 2021

