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Datum: zondag 31 maart 2019 
Notulist: Henk Brantenaar 
Definitief vastgesteld tijdens de ALV van 27 september 2020 met de volgende opmerking: 

a) In het verslag van de barcommissie staat dat de verhuur van het clubhuis gratis is. Dit is niet juist, er 
wordt een kleine vergoeding gevraagd voor b.v. energie. Het clubhuis wordt voorlopig zolang de 
Coronacrisis duurt niet verhuurt. 

b) Het verslag wordt inhoudelijk goedgekeurd. 
 
 

 
1. Opening en agendavaststelling 

 

• De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Mededelingen 
 

• Ledenaanwezigheid: Er staan 18 aanwezigen op de presentielijst. Allen zijn stemgerechtigd en er 
zijn 4 machtigingen afgegeven.  
Er zijn dus 22 stemgerechtigden. 
 

 
3. Ingekomen stukken. 

 

• Aantal machtigingen van niet aanwezige leden: 4. 
 

• Verslag Kascommissie 
. 
4. Verslag 40e Algemene Ledenvergadering (25 maart 2018) 

 

• Het verslag wordt inhoudelijk goedgekeurd. 
 

5. Verslagen 2017 
 

a. Het Jaarverslag 2017 wordt aan de orde gesteld. Er zijn geen opmerkingen of vragen n.a.v. het 
verslag. 
 

b. Financieel Jaarverslag 2017 wordt door de penningmeester doorgelopen en daar waar nodig van 
een toelichting voorzien. Specifiek; de eigendomspositie van het clubhuis, het ledenverloop (de 
dalende trend vlakt af) en de onderverhuur van het clubhuis. Duikcomputers t.b.v. de 1*opleidingen 
zijn niet aangeschaft. De suggestie wordt gedaan de computers na gebruik door 1*opgeleiden aan 
hen aan te bieden tegen een schappelijke prijs, dan wel bestaande leden te vragen hun (oude) 
duikcomputer beschikbaar te stellen. Het bestuur neemt deze opties in overweging.  
De verslaglegging levert verder geen vragen op. 
 

c. De kascontroleleden Peter Broere en Eric van Capello hebben de financiële administratie 
gecontroleerd en daar een verslag van gemaakt. 
Het verslag wordt kort toegelicht. De kascontrolecommissie is van mening dat de boekhouding een 
getrouw beeld geeft van de financiële positie van OWSV Aqua-Holic per 31 december 2018. 
Met 22 stemmen wordt besloten het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële 
beleid, met dank aan de penningmeester. 

 
Aankomend jaar bestaat de kascommissie uit weer uit Peter Broere en Peter van der Sar,  
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Als reserve-lid stelt Ben Zuidwijk zich beschikbaar. De leden stemmen in met deze samenstelling. 
 

6. Verkiezing 
 

a. De Bestuursverkiezing wordt aan de orde gesteld. Alle zittende bestuursleden treden af. .  
Voorzitter; Leo Ket, penningmeester/ledenadministrateur; Frans van Koelen, algemeen bestuurslid; 
Ad Witzel en secretaris: Henk Brantenaar stellen zich (opnieuw) beschikbaar.  
.  
 
Linda Maring heeft zich niet opnieuw beschikbaar gesteld voor de bar-commissie.  
De voorzitter licht toe dat het bestuur voornemens is de vergaderstructuur te wijzigen. Er zal dat 
periodiek (maandelijks) door het dagelijks bestuur, zijnde: voorzitter, penningmeester, secretaris en 
alg. bestuurslid, vergaderd worden. De commissies zullen worden verzocht bij regelmaat 
(bijvoorbeeld op de clubavond) de voortgang van lopende en/of komende zaken met het bestuur te 
bespreken. Wel wordt dit voornemen nog getoetst aan het Huishoudelijk Reglement. 
Onder die bestuurs-voorwaarde stelt Floor de Ridder zich beschikbaar voor de bar-commissie. 
Er is dan alleen nog een vacature voor de pr-commissie. 
 
De ter stemming te brengen samenstelling van het bestuur is dan als volgt: 
 
Dagelijks bestuur: 
Voorzitter   Leo Ket 
Penningmeester  Frans van Koelen 
Secretaris   Vacature 
Algemeen bestuurslid Ad Witzel   

 
b. Commissies: 

Trainers   Jan Hoster 
Materialen   Gerard Herkes 
Bar en Evenementen Floor de Ridder 
Pr en Communicatie Vacature 
 
Stemming: Er zijn 22 stemgerechtigden. 
 

c. Kascontrolecommissie 
  

  Peter Broere en Eric Capello stellen zich beiden beschikbaar als lid van de kascommissie.  
  Er is geen reserve-lid beschikbaar.  
  Stemming: De algemene ledenvergadering is akkoord en de samenstelling van de  
  kascontrolecommissie is daarmee vastgesteld  
 

9.   Pauze 
 

10. Uitslag stemming bestuursfuncties en commissieleden: 
 

• Er zijn 22 stembriefjes ingeleverd. 
 

• Het voorstel voor de bestuurs- en commissieleden wordt met algemene stemmen aangenomen en 
hiermee is de samenstelling van het bestuur en de commissies vastgesteld.  
 
 

8. Financieel 
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a. De conceptbegroting voor 2019 worden door de penningmeester puntsgewijs doorgenomen en 

toegelicht. Er staan geen zaken in die vragen oproepen.  
De club is financieel gezond en met de huidige reserves is het nog jaren vol te houden.  
Het begrotingsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.  

 
b. Het voorstel Contributiebesluit 2018/2019 blijft gelijk.  

Het voorstel Contributiebesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 

c. De barprijzen worden ook voor 2019 niet verhoogd met uitzondering van alcoholvrij bier. Dit gaan 
met 25 cent omhoog, om kostendekkend te kunnen worden aangeboden. 
Ook het voorstel Barprijzenbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 
d. Er blijken misverstanden betreffende de geldigheidsduur van oude barkaarten (van 15 Euro). 

Vastgesteld wordt dat deze kaarten onverminderd geldig en inwisselbaar zijn. Er is immers in het 
verleden ook voor betaald. 
 

      11. Energieverbruik Clubhuis 
 

• Tijdens de vorige ALV zijn vragen gesteld over het energieverbruik in het clubhuis. 
Ad Witzel licht aan de hand van een overzicht het verbruik van de installatie toe. Uit de analyse 
blijkt dat alleen het vervangen van de noodverlichting (door LED) efficiency-voordelen oplevert. De 
noodverlichting zal dan ook worden vervangen. 
 

 
      12. Rondvraag 
  

• Eddy Roos: De vraag m.b.t. de geldigheid oude barkaarten is in het voorgaande al beantwoord. 
 

• Eddy Roos: Doet de suggestie, de barinkoop niet slechts bij de Sligro te doen, aangezien diverse 
supermarkten vaak actieaanbiedingen hebben die aanmerkelijk goedkopen zijn. 
 

• Eddy Roos: verzoekt de vergaderverslagen weer op de Website te plaatsen. De secretaris zegt dit 
toe. 
 

• Hans Fijan laat vragen of er in het zwembad met perslucht kan worden geoefend. Dit is mogelijk op 
de trainingsavonden. Wel met het verzoek dit te melden bij de trainers en er dient een 
toezichthouder aanwezig te zijn. 
 

 
 

      13. Sluiting 
  
 De Voorzitter bedankt tenslotte alle vrijwilligers en gangmakers en sluit de vergadering. 
 De aanwezigen bedanken het bestuur en commissieleden voor hun inzet. 
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