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3e vergadering in 2021, dinsdag 9 maart 2021. 
 
Aanwezig: Ad W., Fred G., Linda M., Frans van K., Roel K. 
Afwezig:  
 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Mededelingen: 
3. Verslag: 9 feb. 2021 (reeds verzonden) 
4. Actielijst: 9 feb. 2021 (bijgevoegd) 
 
5. Correspondentie 

▪ Ingekomen: 

• SRO, Vragenlijst Corona 

 Roel zal hem invullen 

• SRO, Gebruik sportaccommodaties 

 Niet relevant 

• John Schox, Oude foto’s onderwaterhockey 

 Geen herkenning, bedankje sturen 

• SRO, terugkoppeling webinar WBTR 

 WBTR.nl is veel te duur en blijkt niet nodig 

 Roel controleert statuten op benodigde aanpassing 

 SRO zoekt nog naar een notaris om goedkoop statuten te laten wijzigen 

 We wachten ook nog even op voorstel van de NOB, die zijn nog bezig.  

• Kies je sport, verzoek tot deelname 

 We gaan niet reageren. Kinderen zijn geen doelgroep 

• Mail Carlo Rödel over apparatuur te koop 

 Als wij er geen werk aan hebben prima 

 We vragen hem een lijst en foto’s te maken 
▪ Verzonden: 

• geen 
 
6. Bestuurszaken:  

➢ Algemene zaken 
▪ Planning ALV2021 – zondag 25 april 14;00-16:00u 

• Verslagen commissies, ontvangen van Bar, Evenementen, Materiaal en Trainers 

• Uitnodiging maken, moet binnenkort de deur uit 

• Agenda, draaiboek en script maken voor soepel verloop 

• Stemprotocol, mentimeter? (Linda) beperking: kan niet machtigen, alternatief niet 
anoniem. Roel Googled naar alternatieven 

• Try-out dag van tevoren 
 

 
➢ Financiële zaken 

▪ Resultaat 2020: Frans geeft toelichting. Jaarafrekening energiekosten moet nog verwerkt 
worden. 

 
➢ Ledenadministratie:  
▪ Donateurs hebben betaald 
▪ NOB-contributie is betaald 

 
➢ Ledenverloop:  

 
7. Rondje commissies 

➢ Trainers: 
▪ Opleidingen en introduiken: Leo denkt erover na 
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▪ 2* en 3* opleidingen: geen bijzonderheden 
▪ Verzoek Mette Molenkamp om praktijkopdracht in zwembad te doen. Wacht op 

zwembadopening.  
 

➢ Materialen: 
▪ Begroting is gemaakt. Schilderen nog afstemmen met Gerard en Roeland 
▪ Ad vraagt G en R over flessen die nog gekeurd moeten worden. Nu niet apart, te duur 
▪ Stroomvoorziening succesvol getest op lagere aansluitwaarde 
▪ Jan heeft touwen geschonken aan de club voor ijsduiken 

 
➢ Bar:  

• Status horecavergunning 

• Drank over datum wordt weggegooid 

• Mogelijk nog een scherm bij de bar nodig als we weer open mogen 

• De noodverlichting is getest en werkt goed 
 

➢ Evenementen 
▪ Post Pasen weekend.  

• Niet meer als clubevenement. Als enkele mensen het over willen nemen op 
persoonlijke titel kan dat, als er geen kosten voor de club aan zitten.  

 
➢ Communicatie (PR en Website): 

▪ Status aanpassen website 

• Taken moeten nog verdeeld worden, Jan heeft laten weten geen voorkeur te hebben 
om bepaalde taken te behouden.  

▪ Linda heeft veel foto’s van Eddy gekregen.  

• Fred, Linda en Roel overleggen di 16 maart hoe we die in galerijen op de website 
gaan zetten 

• Roel zoekt uit hoe galerijen gemaakt kunnen worden 
 
 

➢ Rondvraag 
▪ Fred: iets organiseren om contact te houden, Fred maakt voorstel   

 

 

Volgende vergadering dinsdag 13 april 2021



AQUA-HOLIC  VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR 
 

 

 

 

Actiepunten 

 

 

Nr. Omschrijving actiepunt Actie door Gepland 

20190905 Controle TAG’s sleutelhouders Ad + Fred Mrt 2021 

20190906 Sleutellijst actualiseren. Roel heeft het 

doosje met sleutels aan Gerard afgegeven, 

ligt nu in clubhuis 

Ad + Fred Mrt 2021 

20201108 Prijzen zijn vastgesteld, verhuurbesluit 

nemen tijdens de volgende ALV. 

Ad en Frans ALV 2021 

20201009 Communicatie met gemeente over 

sportakkoorden.  

Linda Mrt 2021 

20201013 Aanpassen horecavergunning, Bas eraf Roel Mrt 2021 

20201014 Aanpassen zwembad- en trainingsprotocol 

i.v.m. nieuwe coronamaatregelen 

Linda Zodra nodig 

20200117 Voortgang WTBR monitoren Roel Mrt 2021 

20210101 Afspraken maken over beheer website Roel + Jan Gereed 

20210201 Vragen of de NOB iets doet aan WTBR-

ondersteuning 

Roel Gereed 

20210202 Commissieleden vragen jaarverslag te 

maken 

Roel Gereed 

20210203 Planning afspraak kascontrole Frans Feb 21 

20210204 Overleggen met Leo hoe we introduikers en 

andere geïnteresseerden toch iets kunnen 

bieden in coronatijd 

Linda Mrt 21 

20210205 Vragen aan materiaalcommissie om 

begroting te maken voor onderhoud en 

schilderwerk 

Frans Gereed 

20210206 Verzamelen stukken voor ALV, agenda 

maken en uitnodiging versturen 

Roel Mrt 21 

20210301 Statuten nalopen op mogelijke WBTR 

aanpassingen 

Roel Mrt 2021 

 

 

 
 


