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5e vergadering in 2021, dinsdag 18 mei 2021. 
 
Aanwezig: Frans, Linda, Ad, Fred, Roel 

 
❖ Opening en vaststelling agenda 
❖ Mededelingen: 

➢ Digitaal archief aangevuld met 2016 en 2017 
➢ Conceptnotulen ALV 

❖ Verslag: 13 april 2021 (reeds verzonden) 
❖ Actielijst: 13 april 2021 (bijgevoegd) 
 
❖ Correspondentie 

➢ Ingekomen: 
▪ ASF – Onderzoekbureau Kragten 

• Zodra ze contact opnemen informatie delen met DB 
▪ ASF – Extra ALV 12 mei, ach nee, dat is alweer voorbij, wat jammer! 
▪ SRO WBTR – Notarisdeal 
▪ NOB: modelstatuten 

➢ Verzonden: 
 
❖ Bestuurszaken:  

➢ Algemene zaken 
▪ Takenpakket bestuursleden, mutaties naar Linda sturen 

 
➢ Financiële zaken 

▪ Geen bijzonderheden 
 

➢ Ledenadministratie 
▪ Geen bijzonderheden 

 
➢ Ledenverloop 

 
❖ Rondje commissies 

➢ Trainers 
▪ Heropening Amerena 

• Eddy is weer corona coördinator 

• Linda stuurt mail 

• Eric C. is trainer, Linda de week erna 

• Extra zomerhuur 
▪ Duiklocaties, duiktijden en oppervlakte coördinator Post Pinksteren 2021 

• Roel uit trainers1 

• Er is nog geen duikplanning, contactpersoon is Leo K. 

• Leo reageert niet, Frans mailt hem 

• Er is niet gemaild naar de introduikers, Leo gaat de trainers vragen wie het wil doen 
 

➢ Materialen 
▪ Frans: heeft vervangende motor betaald voor onkruidtrimmer. Ad vraagt na of hij nu 

gerepareerd is 
 

➢ Evenementen/Bar 
▪ Ad regelt spatscherm voor de bar 
▪ Opening terras: Bar is bijgevuld en koelkasten staan aan. Duidelijk maken dat ze niet naar 

binnen mogen. Toiletbezoek buitenom lopen. 
 

➢ Communicatie (PR en Website): 
▪ Peter B. zou daar evt. iets mee willen, Roel vraagt het even 
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Rondvraag: 

• Frans: Wil in taken bestuur de ledenadministratie en penningmeester scheiden 

• NOB-ledenvergadering 29 mei: nog niet zeker of en wie er deelneemt.  
 

   
Sluiting en planning volgende vergadering 

 

Actiepunten 

 

 
 

Nr. Omschrijving actiepunt Actie 
door 

Gepland 

20190905 Controle TAG’s sleutelhouders, 
volgende week woensdag komt 
bedrijf langs 

Ad + Fred Mei 2021 

20190906 Sleutellijst actualiseren. Roel heeft 
het doosje met sleutels aan Gerard 
afgegeven, ligt nu in clubhuis 

Ad + Fred Mei 2021 

20201013 Aanpassen horecavergunning, Bas 
eraf 

Roel Mei 2021 

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

Linda Zodra 
nodig 

20200117 Voortgang WTBR monitoren Roel doorlopend 

20210301 Statuten nalopen op mogelijke 
WBTR aanpassingen 

Fred Mrt 2021 

20210501 Mailen naar SRO over notarisdeal Roel Juni 2021 

20210502 Mutaties takenpakket bestuur 
doorgeven aan Linda 

Allen Juni 2021 

20210503 Spatscherm maken bij de bar Ad Juni 2021 

 
 

 

 


