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6e vergadering in 2021, dinsdag 8 juni 2021. 
 
Aanwezig: Linda, Frans, Ad, Fred, Roel (notulist) 
Afwezig: x 

 
❖ Opening en vaststelling agenda 
❖ Mededelingen: 

➢ ALV NOB bezocht door Linda en Roel 
➢ Aanpassingen e-mail forwarding 
➢ Google reCAPTCHA op website contact form werkt 
➢ Kleine aanpassingen aan Homepage (tussenkopjes) vanwege SEO-optimalisatie 

❖ Verslag: 18 mei 2021 (bijgevoegd) 
❖ Actielijst: 18 mei 2021 (bijgevoegd) 
 
❖ Correspondentie 

➢ Ingekomen: 
➢ Verzonden: 

 
❖ Bestuurszaken:  

➢ Algemene zaken 
▪ Takenpakket bestuursleden, zie actiepunten 
▪ NOB ALV 

• Reisverzekering uitgebreid, link in nieuwsbrief zetten 

 https://onderwatersport.org/voor-duikers/duikverzekering  

• Verzekering staat op ledenpas, wordt in buitenland niet altijd herkend, apart pasje is 
gewenst, daar wordt aan gewerkt 

• Verplichte duikkeuring: Men wil proberen de Arbo-wet te wijzigen zodat niet de 
gezagsverhouding, maar de activiteit uitgangspunt wordt om te beoordelen wanneer 
sprake is van beroepsduiken.  

• Opleidingen: Meer hybride, ook in de toekomst, er komt een E-learning platform 

• Er komt een 2e druk van de lesboeken 

• Duik-APK Linda ziet mogelijkheden om hierop in te haken om nieuwe leden te werven 

• EUF certificeert opleidingen, CMAS biedt internationale erkenning. 

• NOB roept mensen op voor de financiële commissie 
▪ Linda is benaderd om bestuurslid NOB te worden, ze gaat er een keer over praten. 

 
➢ Financiële zaken 

▪ Geen bijzonderheden, alles is verwerkt t/m afgelopen maand 
 

➢ Ledenadministratie 
▪ Geen mutaties 
▪ Anjelies wil weer lid worden 

 
 
❖ Rondje commissies 

➢ Trainers 
▪ Post Pinksteren 2021 review 

• Mail van Eddy over de gang van zaken. Geen zuurstof/EHBO-koffer 

• Dit met de trainers bespreken, waarom werd de afspraak niet nagekomen 

• Vooraf gevormde duikparen, groep is te klein geworden 
➢ Introduiken 

▪ 2 personen hebben afspraak voor introduik 
▪ Misschien is Mette M. nog geïnteresseerd 

 
  

https://onderwatersport.org/voor-duikers/duikverzekering
https://onderwatersport.org/duikapk/
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➢ Materialen: 
▪ De onkruidtrimmer is gerepareerd 
▪ Schoonmaak clubhuis 

• Marius wil stoppen, sleutels komen terug 

• Eddy kent een mogelijke opvolger, Ad gaat in gesprek 

• Coördinatie mogelijk door Floor, wordt nog besproken 
▪ Schilderen clubhuis 

• Ad gaat oproep doen om mensen op te roepen die willen schilderen 

• Welke kleur? Huidige kleurenschema aanhouden 

• Ad gaat prijzen van verf vergelijken 
 

➢ Evenementen/Bar 
▪ Opening clubhuis 

• We kunnen tot 22:00u open 
▪ Eddy heeft camping Muralt alvast gereserveerd voor volgend jaar 

 
➢ Communicatie (PR en Website): 

▪ Peter B. wil actief worden 

•  
 
   
Sluiting en planning volgende vergadering 

 

Zomerstop bestuursvergaderingen. Eerstvolgende vergadering 17 augustus 2021 

 

Actiepunten 

 

Nr. Omschrijving actiepunt Actie door Gepland 

20190905 Controle TAG’s sleutelhouders. Ad heeft codes, 
moet nog handleiding maken. 

Ad Jun 2021 

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

Ad + Fred Mrt 2021 

20201009 Communicatie met gemeente over 
sportakkoorden. Linda heeft 9 juni overleg 

Linda Gereed 

20201013 Aanpassen horecavergunning, Bas eraf. Met los 
formulier.  

Roel Jun 2021 

20200117 Voortgang WBTR monitoren Roel doorlopend 

20210301 Statuten nalopen op mogelijke WBTR-
aanpassingen.  

Fred Juni 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 

20210601 Nieuwe schoonmaker en schoonmaakcoördinatie 
door Floor bespreken 

Ad Juni 2021 

20210602 Oproep voor hulp bij schilderen clubhuis, verf 
uitzoeken, prijzen vergelijken 

Ad Juni 2021 

 


