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8e vergadering in 2021, dinsdag 14 september 2021. 
Aanwezig: Fred, Ad, Linda (notulen) 
Afwezig (met bericht): Roel, Frans 
 

 
❖ Opening en vaststelling agenda 
❖ Mededelingen: 
❖ Verslag: 19 aug 2021 (nog niet uitgewerkt concept ontvangen, volgende keer vaststellen) 
❖ Actielijst: 19 aug 2021, zie blad 2 van dit verslag  
 
❖ Correspondentie 

▪ Aandachtspunt - Secretaris even mail sturen als dingen binnenkomen via de mail die we 
gaan bespreken (ontvangen) 

➢ Ingekomen:       
▪ SRO Werkatelier Sport & Beweegakkoord 17 sept 

• Helaas kunnen noch Roel, noch Fred, noch Linda. Fred gaat contact zoeken met 
andere vereniging die goed zijn met social media.  

▪ Aanbod - Reddingsvlot: hoe groot is zo’n ding en gaan we m echt gebruiken. Opslag, 
vullen, vervoer, wie gaat dat doen. Waarschijnlijk niemand. Wordt last geen lust 
(afzeggen: Roel) 

➢ Verzonden: 
▪ Kaart Miranda 

 
❖ Bestuurszaken:  

➢ Algemene zaken 
▪ Update centaur, Linda gaat nog contact opnemen met SRO                               
▪ RABO aanvraag sponsoring voor 27 sept (Mail Frans): Fred, gaat het invullen 
▪ WBTR-vergelijking door Fred  

• Fred doorvoeren aanpassingen, Linda leest mee 
➢ Continuïteitscommissie 

▪ Actief werven, voorstel 3 mensen van de commissies, Fred doet voorstel 
➢ Financiële zaken 

Frans is er niet, slaan we over 
➢ Ledenadministratie / Ledenverloop 

Idem  
 

❖ Rondje commissies 
➢ Trainers 

▪ Status opleidingen 
▪ 1* Merel en Jan, 2* Peter (en Floor?) 

 
➢ Materialen: 

▪ Status zomerklussen: verven niet af. Spatscherm: gepasseerd station, niet ophangen tot 
de volgende pandemie. Na de 25e sept opstelling barkrukken etc aanpassen naar oude 
situatie. Pijlen weg. 

▪ Komend jaar april / mei goed afspraken maken over activiteiten en inzet zomerklussen. 
▪ onderhoud compressor CVs: Ad gaat bellen 

Nieuwe spullen 
▪ Mail Gerard vraag aanschaf terrasstoelen (2e hands) 

• Prima, wel even overleggen met de penningmeester. Fred mailt 
▪ Tkg Mail Frans: nieuwe luidsprekers via zijn zoon 
▪ Tkg Mail Eddy: nieuwe tuinset via John   

 
➢ Evenementen/Bar 

▪ Augustus zeelandweekend is geweest, Roland schrijft stukje voor de nieuwsbrief 
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➢ Communicatie (PR en Website): 

• Spandoel aan spoor / ingang weer laten maken / ophangen 

 Ad gaat ernaar kijken en vraagt na bij Roland 
▪ Onderwerpen nieuwsbrief sept: 

• stukje postpaasweekend (augustus) plus filmpje van Roland 

• Linda naar de NOB 

• 1* opleiding gestart (voorstellen Jan en Merel) 

• Postcast ‘Over duiken’ 

• Aangepaste corona-situatie 

• Continuïteitscommissie  

• Terras + giften 
 
Sluiting en planning volgende vergadering: dinsdag 12 oktober 2021 (clubhuis) 

Actiepunten vorige vergadering (in rood n.a.v. verslag Roel toegevoegd) 

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 aanpassen op tav WBTR en verwijderen 
70-jaarsgrens bestuursleden.  

Fred (Linda leest 
mee) 

okt 2021 

20210501 Mailen naar SRO over notarisdeal Roel Juni 2021 

20210502 Mutaties takenpakket bestuur doorgeven aan 
Linda, Linda past aan 

Allen Juni 2021 

20210801 centaur in de lente vragen naar stand van zaken 
rond wal  

Linda Maart 2022 

20210802 continuiteitscommissie instellen – voorstel 
afgevaardigden uit de commissies (3) 

Fred na wbtr 
aanpassingen 

20210803 Rolverdeling trainers, overleggen met Leo Frans/Linda  Sept 2021 

20210804 Roel belt Jan om communicatie aspirantleden over 
te nemen 

Roel  Aug 2021 

20210901 Fred gaat contact zoeken met andere vereniging 
die goed zijn met social media.  

Fred Sept/Okt 2021 

20210902 SRO contacten over boogschuttersbult Linda Sept/Okt 2021 

20210903 RABO aanvraag sponsoring voor 27 sept (Mail 
Frans): Fred, gaat het invullen 

Fred < 27 sept 

20210904 Komend jaar april / mei goed afspraken maken 
over activiteiten en inzet. 

Ad april / mei 2022 

20210905 afzeggen reddingsvlot  Roel sept 2021 

20210906 stoelen 2e hands prima, doorgeven  Fred  sept 2021 

20210907 Spandoel aan spoor / ingang weer laten maken / 
ophangen. Ad gaat ernaar kijken en vraagt na bij 
Roland 

Ad okt 2021 

20210908 Onderhoud compressor CVs Ad sept 2021 

 


