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8e vergadering in 2020, dinsdag 8 dec. 2020 
 
Aanwezig: Linda Maring, Frans van Koelen, Ad Witzel, Fred Goossens, Roel Kort 
Afwezig: geen 

 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Mededelingen: 
3. Verslag: 11 nov 2020 (bijgevoegd) 
4. Actielijst: 11 nov 2020 (bijgevoegd) 
 
5. Correspondentie 

▪ Ingekomen: 

• E-mail van Robin Panman – vraag of ruimte beschikbaar is voor verhuur als 
kantoor/opslag. Gebeld en doorgegeven dat we geen ruimte hebben. 

▪ Verzonden: 
 

❖ Bestuurszaken:  
➢ Algemene zaken 

▪ Verenigingsenquête (antwoorden bijgevoegd) 

• Geen commentaar 
▪ Webinar WBTR (zie notities) 

• Besproken en besloten dat we afwachten wat de NOB doet 

• Roel houdt het in de gaten 
▪ Terugblik ALV 

• Uitgewerkte Notulen ALV 

 Punten uit de rondvraag Inhoudelijke bespreking 
➢ Actiepunten kopiëren naar verslag deze BV 

 Ad past ALV notulen aan n.a.v. opmerkingen Frans en Linda 
 

➢ Financiële zaken 
▪ Incasso’s staan klaar, sommigen hebben spontaan al betaald 
▪ Onderhoud automaten nog niet gedaan, zodra cursus start wel onderhoud plegen 
▪ Huurverhoging en verhoging energiekosten voor onderhuurder zijn geaccepteerd 
▪ Verder geen bijzonderheden 

 
➢ Ledenadministratie en verloop 

▪ Tot nu toe 4 opzeggingen in 2020 
 

➢ Overleg gemeente 
▪ We wachten op de polisvoorwaarden van de opstalverzekering 

 
❖ Rondje commissies 

➢ Trainers: 
▪ Niet besproken, niets gewijzigd 
▪ Opleidingen en introduiken 
▪ 2* en 3* opleidingen. 
▪ Lijst toezichthouders/ vaststelling toezichtplan. 
▪ NOB 2*I opleiding 

 
➢ Materialen: 

▪ TL-balk en boiler van de huurder moeten door de huurder zelf vervangen worden 
▪ Dak moet schoongemaakt worden. Ad en Linda gaan het dak op 
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➢ Evenementen en bar:  
▪ Status horecavergunning. 
▪ Voorstel Frans: frequentie schoonmaak aanpassen naar 1x per maand vanaf januari 

zolang de sluiting duurt. 
▪ Voorstel om voorraad alvast uit te verkopen, Ad overlegt met Floor 
▪ Alternatief voor nieuwjaarsborrel. Idee om filmpje te maken. Linda vraagt Roland. 
▪ Kaartje sturen namens bestuur. Frans Linda regelen dat 

 
➢ Communicatie (PR en Website) 

▪ Iedereen die in het beheergedeelte kan, kijkt even wat ze kunnen doen. 
   

Sluiting en planning volgende vergadering 

 

Actiepunten 

 

Nr. Omschrijving actiepunt Actie door Gepland 

20190905 Controle TAG’s sleutelhouders,  Ad + Frans Feb2021 

20190906 Sleutellijst actualiseren, doosje Henk 
Roel geeft doosje aan Ad 

Henk/Ad Jan 2021 

20200402 Troep bij clubhuis afvoeren Ad Jan 2021 

20200505 Q-diving uitnodigen, Roel vraagt aan Leo Leo -> Roel Feb 2021 

20200508 Gemeente onze reactie geven op hun voorstel Ad Gereed 

20201004 Stopcontact afmaken, spullen zijn er al Ad Mrt 2021 

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 Gereed 

20201011 Brief naar Gemeente over 
eigendomsverhouding 

Frans/Ad Gereed 

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

Allemaal Jan 2021 

20201013 Aanpassen horecavergunning, Bas eraf Roel/ Frans Jan 2021 

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

Linda Zodra nodig 

20200115 Dak schoonmaken om lekkage te voorkomen Ad/Linda Dec 2020 

20200116 Contact opnemen met Anjelies over 
schoonmaak 

Frans Dec 2020 

20200117 Voortgang WTBR monitoren Roel Jan/Feb 2021 

2020ALV01 Uitzoeken nieuwe regeling voor steun aan 
verenigingen in de Corona crisis 

Frans Gereed 

2020ALV02 Besluit: Het is vanwege de Coronacrisis alleen 
mogelijk barkaarten te kopen d.m.v. 20 Euro 
biljetten of door overmaking van dit bedrag 

bestuur Gereed 
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2020ALV03 Inlichten van de gemeente over besluit status 
quo eigendom club 

bestuur Gereed 

2020ALV04 Roel vraagt of er nog hinderweteisen zijn (bv 
voor perslucht opslag). Navragen hoe het zit 

Ad Jan 2021? 

2020ALV04 Eddy vraagt of er in de toekomst meer door 
het bestuur naar de leden toe 
gecommuniceerd kan worden en of er weer 
een nieuwsbrief komt, Het bestuur zegt dit 
toe 

Bestuur doorlopend 

2020ALV05 Eddy spreekt de hoop uit dat het bestuur zich 
actiever opgaat stellen m.b.t. de ALV van de 
NOB 

Bestuur Dat hopen 
wij ook 

2020ALV06 Roeland vraagt of de thermostaat bij 
afwezigheid niet wat lager gezet kan worden 

Ad Gereed 

 
 
❖  


