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5e vergadering in 2020, donderdag 23 juli 2020. 

 
Aanwezig: DB: Leo Ket, Ad Witzel, Frans van Koelen 
Afwezig: geen 

 
1. Opening en vaststelling agenda (ivm Corona maatregelen is het een video overleg) 

 
2. Mededelingen:  

a. Geen  
 

3. Verslag: 21 april wordt vastgesteld. 
  

4. Actielijst: 21 januari 
a. De actielijst is doorgenomen en geactualiseerd. 
 

5. Correspondentie 
a. Geen correspondentie 
 

6. Bestuurszaken 
a. Frans en Ad hebben overleg gehad met de advocaat welke is aanbevolen door de NOB en 

deze heeft aangegeven eerst het overleg met mevr. Buteyn van de gemeente af te wachten 
en aan te horen wat het voorstel van de gemeente is en daarna met hem te overleggen over 
de ten nemen stappen. De NOB wil van de advocaat horen wat de te verwachten kosten 
worden en wil die geheel of gedeeltelijk voor haar rekening nemen afhankelijk Van de 
hoogte. 

b. Ad zal een indeling maken van het clubhuis zodat deze tzt weer Corona proef in gebruik 
genomen kan worden. 

c. De leden vergadering zal op 27 september worden gehouden, Ad zal een oproep doe zich op 
te geven, er kunnen 14 deelnemers in het clubhuis, bij een grotere belangstelling zal er 
worden uitgeweken naar een grotere zaal. 

d. De Eemfilmers hebben opgezegd, Leo zal hen een bevestiging sturen en afspraken maken 
over het ophalen van hun spullen en het inleveren van de sleutels. 

e. Frans zal de Website bijwerken. 
f. Leo nodigd Q-diving uit voor een vervolg afspraak op ons clubhuis.(stelt 27 september voor) 

 
7. Rondje commissies 

a. Trainers: 
7.a.1. 2 & 3* opleidingen lopen 
7.a.2. Lijst toezichthouders en toezichtplan wordt vastgesteld op de ALV 

 
b. Materialen: 

7.b.1. Er wordt ivm de Corona maatregelen slechts beperkt in klein comité geklust, wel is er 
de mogelijkheid flessen te vullen hiertoe wordt wekelijks een vulschema gemaakt om 
te grote drukte te vermijden. 

7.b.2. De troep bij het clubhuis moet worden opgeruimd. 
7.b.3. Vitens heeft inspectie uitgevoerd van de waterleidingen in het clubhuis en had alleen als 

opmerking dat er een terugslagklep in de waterleiding naar de brandhaspel geplaatst 
moet worden. 
 

c. Evenementen en bar: 
7.c.1. Frans zal Eddy vragen de organisatie van de Witte Boulevard op zich te nemen en zelf 

de inschrijving organiseren, er zal een opvolger voor Eddy worden gezocht. 
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7.c.2. De bar is tijdens klussen avonden alleen geopend voor de klussers er wordt naar 

gestreefd hem weer te openen per 1 september. Ad zal een bezoekers protocol 
opstellen en rondsturen. 

7.c.3. Zolang de Corona crisis duurt zal het clubhuis niet verhuurd worden. 
 

 
d. Communicatie (PR en Website), geen bijzonderheden. 

7.d.1. geen 
   

8. Sluiting en planning  
 volgende vergadering: dinsdag 13 oktober 2020, 20.00 uur.  
  

9. Actielijst Bestuur Aqua-Holic (april 2020) 
 

Nr. Omschrijving actiepunt Actie door Gepland 
20181103 Evenementenplanning 2020 Leo Af 

20190702 Gesprek Gemeente over “Econ. Eigendom”  Ad & Henk Aug 2020 

20190905 Controle TAG’s sleutelhouders Ad Mrt 2020 ? 

20190906 Sleutellijst actualiseren Henk/Ad Mrt 2020 ? 

20200101 Uitnodigingen ALV Frans Af 

20200106 Fin. Jaarverslag en begroting Frans Af 

20200401 Aandacht voor Barbezetting Ad/Floor nvt 

20200402 Troep bij clubhuis afvoeren ? Okt 2020 

20200501 Eddy vragen Witte Boulevard te regelen Frans Aug 2020 

20200502 Het clubhuis corona proef indelen Ad Aug 2020 

20200503 Innemen sleutels Eemfilmers Leo Sept 2020 

20200504 Website bijwerken Frans Sept 2020 

20200505 Q-diving uitnodigen Leo Sept 2020 

20200506 Terugslag klep plaatsen bij brandhaspel Gerard Sept 2020 

20200507 Bezoekers protocol maken en rondsturen Ad Aug 2020 

20200508 Gemeente onze reactie geven op hun voorstel ? Okt 2020 

20200509 Vitens bellen over plaatsen nieuwe meter Ad Sept 2020 

    

 
 

 
 
 


