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Datum: zondag 27 september 2020, Oorspronkelijk gepland op 29 maart maar uitgesteld vanwege de 
Coronacrisis 
Notulist: Ad Witzel 
 

 
1) Opening en agendavaststelling 

 

• De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2) Mededelingen 
 

• Ledenaanwezigheid: Er zijn 17 aanwezigen, allen zijn stemgerechtigd en er zijn 3 machtigingen 
afgegeven.  
Er zijn dus 20 stemgerechtigden. 

• Er is overleg geweest met Q-Diving over eventuele samenwerking m.b.t. activiteiten en gebruik 
zwembad, er zou een vervolggesprek zijn geweest maar deze is afgezegd vanwege de 
Coronacrisis. Een volgend overleg staat gepland op 22 oktober. 

 
3) Ingekomen stukken. 

 

• Aantal machtigingen van niet aanwezige leden: 3 
 

• Verslag Kascommissie 
 

 
4) De situatie rond de Corona 

 
Ad geeft een overzicht over de gebeurtenissen binnen Aqua-Holic betreffende de Corona crisis. Op 11 
maart werd de lockdown ingevoerd wat tot ten gevolg had dat het clubhuis en het zwembad gesloten 
werden waardoor er geen clubactiviteiten in het clubhuis en trainingen meer mogelijk waren. Na de 
lockdown werd er de mogelijkheid gecreëerd om de duikflessen te blijven vullen door het opstellen van 
een protocol, uitzetten van looplijnen en een vulschema. Tevens werd het advies van de NOB om niet 
meer te duiken door het bestuur overgenomen en doorgegeven aan de leden. Vanaf 28 mei was er 
weer de gelegenheid om te gaan trainen, hiervoor werd er een protocol opgesteld welke werd 
goedgekeurd door de gemeente en het zwembad. 
Ernst-Jan merkte op dat ondanks het advies om niet te duiken in de lockdownperiode er toch gedoken 
was door de bestuursleden Frans van Koelen en Leo Ket en dat hij deze daarom ongeloofwaardig 
vond als bestuursleden en betreurde het dat Henk Brantenaar vanwege deze situatie zijn 
bestuursfunctie had neergelegd. Ook vond hij dat er door het bestuur beter gecommuniceerd had 
moeten worden in deze periode. Hierop volgde er een discussie over de gebeurtenissen, het 
algemene beeld was dat e.e.a. te betreuren is en dat er door het bestuur beter gecommuniceerd had 
moeten worden maar de meerderheid wil hier geen verdere consequenties aan verbinden. 

 
. 
5) Verslag 41e Algemene Ledenvergadering (31 maart 2019) 

 
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. 
 

6) Verslagen 2019 
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a. Financieel Jaarverslag 2019 wordt door de penningmeester doorgelopen en daar waar nodig van een 
toelichting voorzien.  
 

b. De kascontroleleden Peter Broere en Eric 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 2019.  
Met algemene stemmen wordt besloten het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële 
beleid, met dank aan de penningmeester. 
Peter Broere stelt zich opnieuw beschikbaar als lid van de kascommissie. Eric Capello treedt af. 
Peter van der Sar volgt Eric Capello op als 2e lid van de kascontrolecommissie 
Er is geen reserve-lid beschikbaar.  
Stemming: De algemene ledenvergadering is akkoord en de samenstelling van de 
kascontrolecommissie is daarmee vastgesteld  

 
 

7) Verkiezing 
 

a. De Bestuursverkiezing wordt aan de orde gesteld, Henk Brantenaar heeft op 25 april zijn 
bestuursfunctie neergelegd en de drie zittende bestuursleden treden deze vergadering af. 
Leo Ket stelt zich niet meer beschikbaar als voorzitter en penningmeester/ledenadministrateur; 
Frans van Koelen, algemeen bestuurslid; Ad Witzel stellen zich (opnieuw) beschikbaar.  
Er zijn dus vacatures voor voorzitter en secretaris. 
 
Linda Maring stelt zich beschikbaar als voorzitter en Roel Kort als secretaris. 
 
De ter stemming te brengen samenstelling van het bestuur is dan als volgt: 
 
Dagelijks bestuur: 
Voorzitter   Linda Maring 
Penningmeester  Frans van Koelen 
Secretaris   Roel Kort 
Algemeen bestuurslid Ad Witzel   

 
Stemming: Er zijn 20 stemgerechtigden. 
 

 
8) Pauze 

 
9) Uitslag stemming bestuursfuncties: 

 
Er zijn 20 stembriefjes ingeleverd. Het bestuur wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.

  
 

10)  Financieel 
a. De conceptbegroting voor 2020 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. De materialen commissie had voorgesteld het 
onderhoud van de automaten een jaar uit te stellen maar Frans stelt voor deze toch door te laten 
gaan omdat deze post toch al begroot was. 
 

b. Er wordt opgemerkt dat er een nieuwe regeling is voor steun aan verenigingen in de Corona 
crisis, Frans zal dit nagaan. 
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c. Het is vanwege de Corona crisis alleen mogelijk barkaarten te kopen d.m.v. 20 Eurobiljetten of 

door overmaking van dit bedrag. 
 

d. Het begrotingsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.  
 

e. Het voorstel Contributiebesluit 2019/2020 blijft gelijk.  
Het voorstel Contributiebesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 
f. De barprijzen worden ook voor 2020 niet verhoogd. 

Ook het voorstel Barprijzenbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 

11) Toezicht zwembad 
 
Het protocol toezichthouder is door Leo Ket herschreven en eenvoudiger en werkzamer gemaakt en 
zal door hem onder de leden worden verspreid. 
 

12) Eigendom clubhuis 
 
Het bestuur is al sinds de zomer 2018 met de Gemeente Amersfoort in gesprek over het eigendom van 
het clubhuis. Het blijkt dat Aqua-Holic in 1994 het Economisch eigendom heeft verkregen van het 
clubhuis d.m.v. een betaling van 110.000, - gulden. De gemeente heeft dit echter nooit notarieel en in 
het kadaster vastgelegd. Zij hebben een voorstel gedaan dit economisch eigendom om te zetten in een 
gebruikers recht met bepaalde looptijd, hiervoor zou Aqua-Holic dan de kosten voor taxatie en Notaris 
op zich moeten nemen. Dit is door het bestuur afgewezen en hierop is door de gemeente voorgesteld 
de status quo te handhaven zoals die al sinds 1994 van kracht is, d.w.z. Aqua-Holic heeft het 
gebruikers recht voor onbepaalde tijd van het clubhuis en zal voor het onderhoud zorgdragen, de 
gemeente zorgt voor de opstalverzekering zodat Aqua-Holic zijn opstalverzekering kan opzeggen. 
Aqua-Holic legt dit nu aan de ALV voor en deze gaat hiermee unaniem akkoord, het bestuur zal de 
gemeente over dit besluit inlichten. 
 

13) Rondvraag 
 
Roel vraagt of er nog hinderweteisen zijn (bv voor perslucht opslag), Ad zal dit nagaan. 
 
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. 
Eddy spreekt de hoop uit dat het bestuur zich actiever opgaat stellen m.b.t. de ALV van de NOB. 
 
Erik van Capello meldt dat hij weer beschikbaar is als trainer nadat hij wegens ziekte een tijdje afwezig 
geweest is. 
 
Roeland vraagt of de thermostaat bij afwezigheid niet wat lager gezet kan worden, Ad zegt toe dit te 
doen. 

 
 
14) Sluiting 
 

De voorzitter bedankt tenslotte alle vrijwilligers en oud-bestuursleden en sluit de vergadering. 


