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7e vergadering in 2021, dinsdag 17 augustus 2021. 
 

 
❖ Opening en vaststelling agenda 
❖ Mededelingen: 

➢ Meeting sportakkoord en reactie (bijgevoegd) 
❖ Verslag: 8 juni 2021 (bijgevoegd) 
❖ Actielijst: 8 juni 2021, zie blad 2 van deze agenda 
 
❖ Correspondentie 

➢ Ingekomen: 
▪ Mailwisseling met bestuur Centaur over pijlincident 
▪ Inspiratiebijeenkomst RABO 

➢ Verzonden: 
▪ Reactie op antwoord Centaur (bijgevoegd) 

 
❖ Bestuurszaken:  

➢ Algemene zaken 
▪ WBTR-notulenvergelijking door Fred. We moeten een continuïteitscommissie instellen en 

AVG toevoegen aan notulen. Leeftijdsgrens 70jr. eruit halen. 
▪ Centaur, Linda heeft gebeld met de voorzitter van Centaur 

• Centaur neemt verschillende maatregelen. Verplaatsen schietbaan naar achteren is 
een optie. Door de komende winterstop is het iets minder urgent geworden. 

▪ Vervanging Linda per volgende ALV. Linda is gevraagd voor het NOB bestuur. Zij gaat 
kennismaken. Als NOB-bestuurslid kan zij geen lid blijven van het verenigingsbestuur 
(belangenverstrengeling) en zal de positie van voorzitter per de volgende ALV 
beschikbaar komen. 

 
➢ Financiële zaken 

▪ QR-code wordt opgehangen bij de bar 
▪ Extra facturen van het zwembad.  
▪ Volgende week geen zwemtraining vanwege gebrek aan leden en coördinatie 

 
➢ Ledenadministratie 

 
➢ Ledenverloop 

▪ Nieuwe aanmelding Johan Vink 15-8 
▪ Status Bart J, Jan O, Yorick + vriendin, Wouter de J, Brian D, Tom H, Tomer S, Assaf N 

• Linda heeft een lijstje van alle vervolgacties 

• Roel belt Jan om communicatie aspirant-leden over te nemen 
 
❖ Rondje commissies 

➢ Trainers 
▪ Status opleidingen 

• 1-sters opleiding begint 9 sept. en 10 maart 

• Introduik 2 sept.  

• Rolverdeling trainers, Frans/Linda overleggen met Leo 
▪ Duikplanning en coördinatie post-Pinksteren (27-29 aug) 

• Regelt zichzelf wel 
 

➢ Materialen: 
▪ Status zomerklussen, loopt goed 
▪ Aanschaf computers voor 1-ster opleiding. We stellen het uit tot het aantal buitenduikers 

bekend is.  
 

➢ Evenementen/Bar 
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▪ Geen nieuws 
 

➢ Communicatie (PR en Website) 
▪  

 
   

Sluiting en planning volgende vergadering 

 

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 

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 

20210801 Roel belt Jan om communicatie aspirant-leden over 
te nemen 

 

Roel Sept 2021 

20210802 Overleggen met Leo over rolverdeling trainers Frans/Linda Sept 2021 

 
 

 


