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4e vergadering in 2021, dinsdag 13 april 2021. 
 
Aanwezig: Frans v K, Ad W., Linda M., Roel K. 
Afwezig: Fred G. (met bericht) 

 
1. Opening en vaststelling agenda 
2. Mededelingen: 
3. Verslag: 9 maart 2021, akkoord 
4. Actielijst: 9 maart 2021 
 
5. Correspondentie 

▪ Ingekomen: 

• SRO: verenigingsscan 2021, ingevuld door Roel 

 Vooral gericht op de typische voetbalclub. Rapport wordt later toegestuurd 

• ASF: Algemene Ledenvergadering 7 april.  

 Mail was niet bij iedereen aangekomen, er is niemand geweest 

• SRO: Masterclass vrijwilliger van de toekomst 15 april 

 Voor ons niet interessant 

• Verzonden: Uitnodiging ALV 25 april 
 
❖ Bestuurszaken: 

➢ Algemene zaken 
▪ ASF-lidmaatschap is wellicht niet meer zinvol. Frans zal eerstvolgende factuur 

vasthouden en kijken wat er gebeurt.  
▪ Planning ALV2021 

• Frans toont concept presentatie 

• Taakverdeling bestuursleden volgende keer beter beschrijven 

 Ad stuurt bestaande beschrijving naar DB leden 

• Eerste 10 min van de ALV reserveren voor inlogproblemen 

• Teams dry-run zondag 18 april, verkiezing testen 
▪ Update WBTR 

• Binnenkort gratis modelstatuten van wbtr.nl beschikbaar 

• NOB Heeft uitgebreid plan op de website gezet, Roel blijft volgen 

 In ALV melden we dat statuten volgend jaar aangepast gaan worden 
 

➢ Financiële zaken 
▪ Betalen barkaarten via QR-code. De QR-code is gratis, maar betalen via QR kost wel geld 

per transactie (€ 0,15). We doen geen opslag op de barkaart 
 

➢ Ledenadministratie/Ledenverloop 
▪ Geen nieuws 

 
❖ Rondje commissies 

➢ Trainers: 
▪ Linda mailt met Mette M. over trainingsles 
▪ De specialty droogpakduiken is gestart 
▪ Introduikers nog een keer benaderen 

 
➢ Materialen 

▪ Onkruid moet verwijderd worden, geen chemicaliën gebruiken 
▪ Komende week wordt de nieuwe elektriciteitsmeter geïnstalleerd  

 
➢ Evenementen  

▪ Q-diving evenement met Tertius valt samen met ons zeelandweekend 

• We gaan deze keer afzeggen, maar willen wel blijven samenwerken 

 Samenwerking Q-diving moet als bestuurstaak belegd worden 
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▪ (Very-) Post Pasen weekend, organisatie loopt goed 
▪ Pinksterweekend boekingen lopen goed 

 
➢ Bar 

▪ Status horecavergunning, nog niet aangepast 
▪ Vacature barcommissie wordt gepubliceerd, als er niemand komt blijft Ad ondersteunen 

 
➢ Communicatie (PR en Website): 

▪ Nieuwe foto’s toegevoegd 
▪ Wat doen we met http://www.duikeninamerena.nl/ 

• Voorlopig laten staan, kost ca. € 50 per jaar en is veel mooier dan onze eigen site 
 
Rondvraag 

- Frans: Toont grafieken inkomsten en uitgaven voor ALV, worden opgenomen in ALV 
presentatie 

- Ad: Bestaande duikers werven ergens beleggen, b.v. bij bestuurslid en daar meer geld aan 
uitgeven. 

   
 

Sluiting en planning volgende vergadering 

 

Actiepunten 

 

Nr. Omschrijving actiepunt Actie door Gepland 

20190905 Controle TAG’s sleutelhouders. Ad gaat opnieuw 
proberen met andere toegangscode 

Ad + Fred Apr 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 Apr 2021 

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

Linda Zodra nodig 

20200117 Voortgang WBTR monitoren Roel Apr 2021 

20210204 Reminder sturen aan Leo hoe we introduikers en 
andere geïnteresseerden toch iets kunnen bieden in 
coronatijd 

Linda Apr 21 

20210301 Statuten nalopen op mogelijke WBTR-aanpassingen Allen Apr 2021 

20210401 Beschrijving bestuurstaken doorsturen aan DB Ad Apr 2021 

20210402 Contact opnemen met Mette M. over trainingsles Linda Apr 2021 

20210403 Vacature barcommissie in nieuwsbrief zetten Linda Apr 2021 

20210404 Contact met Leo over droogpakspecialty, Q-diving en 
introduikers 

Linda Apr 2021 

 
 

 

 

http://www.duikeninamerena.nl/

