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7e vergadering in 2020, dinsdag 10 nov 2020. Online meeting i.v.m. Corona 

 

Aanwezig: Fred Goossens, Linda Maring, Ad Witzel, Frans van Koelen, Roel Kort 

Afwezig: geen 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Mededelingen: 

• Fred is aspirant bestuurslid.  

3. Verslag: 13 okt 2020 (bijgevoegd):  

• Na enkele kleine aanpassingen en goedgekeurd.  

4. Actielijst: 13 okt 2020 (bijgevoegd) 

• De actielijst is bijgewerkt 

 

5. Correspondentie 

• Ingekomen: 

o Twelve - Email Sportkassa 

▪ Niet interessant, geen reactie nodig 

o SRO - Nieuwe subsidieregeling 

▪ NOB heeft ook iets aangekondigd, daar even naar kijken als het komt. 

o ASF Nieuwsbrief 

▪ Ter kennisgeving. Iedereen krijgt deze, hoeft niet meer op de agenda 

o Duikschool aanbieding Suunto Zoop 

▪ Niet interessant, als het aan de orde komt vragen we korting 

• Verzonden: 

o Geen 

 

6. Bestuurszaken:  

• Algemene zaken  

o Uitgewerkte Notulen ALV: Inhoudelijke bespreking van punten uit de rondvraag wordt 

uitgesteld. Actiepunten uit de rondvraag worden door eenieder uit het ALV verslag 

gehaald. Frans begint en stuurt door. 

 

• Financiële zaken 

o Opbrengst Rabo actie € 217,61. Oorspronkelijke doel om hiervan het dak te repareren 

is met dit bedrag niet mogelijk.  

o Energiegebruik onderhuurder loopt op (inventarisatie door Ad). Stijging ca. € 20,00 per 

maand. Volgens het contract mogen we per 1 jan. indexeren. We gaan met € 30,00 

per maand verhogen.  

Opslag schuttingdelen door onderhuurder is al toegezegd. Dit gebeurt voor eigen 

risico. De volgende keer doen we dat niet meer i.v.m. risico’s op brand en vandalisme.  

o Verder geen nieuws, alles loopt zoals verwacht. 

 

• Ledenadministratie 

o Geen nieuwe opzeggingen 

o Contributiemail wordt komende week verzonden. We blijven dit doen, ondanks klein 

risico op last-minute opzeggingen. 
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• Ledenverloop: geen nieuws 

 

• Overleg gemeente 

o Conceptbrief naar gemeente Ad/Frans n.a.v. communicatie over eigendom 

besproken. Linda doet wat tekstuele aanpassingen, Ad zet brief in template en 

verstuurt hem deze week. 

 

7. Rondje commissies 

• Trainers:  

o Opleidingen en introduiken 

▪ Leo heeft inventarisatie actieve trainers bijgewerkt 

▪ Frans vraagt Jan om introduikers warm te houden 

o 2* en 3* opleidingen; geen nieuws 

o Lijst toezichthouders/ vaststelling toezichtplan. 

▪ Ernst-Jan heeft in de nieuwsbrief de stand van zaken toegelicht 

o NOB 2*I opleiding 

▪ Staat on-hold ivm corona. Agendapunt voorlopig afvoeren 

 

• Materialen: 

o Onderhoud compressor is uitgevoerd. 

o Dak moet schoongemaakt worden als alle bladeren gevallen zijn en vóór de 

nachtvorst. Als er water op het dak blijft staan gaat het lekken.  

o Linda overlegt met Gerard/Roeland of ze blijven vullen en wie het vulrooster maakt en 

de mails verstuurt de komende weken. Mailadres vullen@aquaholic.nl lijkt niet goed 

te werken.  

 

• Evenementen en bar:  

o Status horecavergunning, Roel gaat na hoe dat aangepast moet worden.  

o Streven om er iemand bij te krijgen. Ad vraagt Floor en gaat na wat de kosten voor de 

cursus en examen zijn. 

o Boerenkoolduik gaat niet door. Animo is de laatste jaren minimaal 

o Fred suggereert om weer eens een online meeting te organiseren. Fred doet een 

voorstel.  

o Wat doen we met nieuwjaarsduik/borrel? Kerstgroet, verjaardagsmail? 

 

• Communicatie (PR en Website) 

o Nieuwsbrief herintroduceren, is al gedaan 

o Amearena@ en Vullen@ adressen opheffen 

o Roel volgt info@aquaholic voor nieuwe aanmeldingen 

o Voorgestelde aanpassing mailadressen is akkoord 

 

   

8. Sluiting en planning volgende vergadering 

• Dinsdag 8 december 19:30u. Als het weer mag in clubhuis, anders online 

mailto:vullen@aquaholic.nl
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Actiepunten 

 

Nr. Omschrijving actiepunt Actie door Gepland 

20190905 Controle TAG’s sleutelhouders,  Ad + Frans Parkeren 

20190906 Sleutellijst actualiseren, doosje Henk Henk/Ad Nov 2020 

20200402 Troep bij clubhuis afvoeren Ad + aanhanger Oproep 
geplaatst 

20200502 Het clubhuis corona proef indelen Ad Gereed 

20200503 Innemen sleutels Eemfilmers Leo Gereed 

20200505 Q-diving uitnodigen, Roel vraagt aan Leo Leo -> Roel Nov 2020 

20200506 Terugslagklep plaatsen bij brandhaspel Gerard, Ad Gereed 

20200508 Gemeente onze reactie geven op hun voorstel Ad Okt 2020 

20201001 KvK inschrijving Roel en Linda Frans Gereed 

20201002 Fred benaderen over bestuursdeelname Frans Gereed 

20201003 Vragen of Eddy in evenementencie. wil Linda Gereed 

20201004 Stopcontact afmaken, spullen zijn er al Ad Nov 2020 

20201006 Opschonen maillijsten trainers en 
evenementen 

Linda Gereed 

20201107 Overleg met Jan en Marion wie blijft in 
pr@aquaholic.nl 

Frans Gereed 

20201108 Regeling bedenken voor verhuur en verkoop 
clubapparatuur tijdens en na de opleiding. 
Prijzen opnieuw vaststellen en verhuurbesluit 
maken voor ALV. 

Ad en Frans ALV 2021 

20201009 Communicatie met gemeente over 
sportakkoorden 

Linda Feb 2021 

20201010 Opvragen voorwaarden opstalverzekering Ad Nov 2020 

20201011 Brief naar Gemeente over 
eigendomsverhouding 

Frans/Ad Nov 2020 

20201012 Uitzoeken hoe we content van de website 
makkelijker/vaker kunnen updaten 

Roel Dec 2020 

20201013 Aanpassen horecavergunning, Bas eraf Roel Nov 2020 

20201014 Aanpassen zwembad- en trainingsprotocol 
i.v.m. nieuwe coronamaatregelen 

Linda Zodra nodig 
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