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10e vergadering in 2021, maandag 15 november 2021 (Online) 
Aanwezig: Frans, Fred, Ad, Linda, Roel 
Afwezig: geen 

 
❖ Opening en vaststelling agenda 
❖ Mededelingen: 
❖ Verslag: 11 okt 2021 (bijgevoegd) 
❖ Actielijst: 11 okt 2021, zie blad 2 van deze agenda 
 
❖ Correspondentie 

➢ Ingekomen (SRO en ASF-mails niet bijgevoegd, die heeft iedereen al) 
▪ Centraal Beheer polis brandverzekering (bijlage) 

• Contactnaam veranderen (Roel) 

• Papieren naar Frans (Roel) 
▪ KvK UBO-registratie (bijlage) 
▪ SRO, uitnodiging sportontmoeting 15 nov 

• Geen interesse 
▪ SRO, Kies je sport boekje 

• Doen we niet aan mee 
▪ ASF, uitnodiging ALV 18 nov. 

• We zijn lid, maar heeft weinig toegevoegde waarde 

• Linda zoekt uit wat ASF doet 
▪ SRO, coronamaatregelen zwembad 

• Mail naar leden gestuurd 
▪ SRO, sportakkoord (mail Fred 12 nov) 

• Fred volgt het en vraagt mensen mee 
➢ Verzonden 

 
❖ Bestuurszaken:  

➢ Algemene zaken 
▪ Aanpassen statuten, notaris zoeken (mail Fred 10 nov) 

• Voorleggen in ALV maart. Offertes aanvragen bij Notarissen (Fred) 
▪ Coronamaatregelen, vullen en openingstijden (mail Frans 13 nov) 

• Vullen staat los van opening clubhuis, Ad overlegt met G en R over wie vult 

• Clubhuis is dicht vanaf 20:00 uur 
▪ Aanpassing takenpakket bestuursleden (mail Linda 12 nov) 

• Barcommissie mag sluiten delegeren naar bardienst, Linda doet laatste aanpassing 
 

➢ Financiële zaken 
▪ Bonnen gaan voortaan via de mail om rondslingerende bonnetjes achter de bar te 

voorkomen 
▪ Contributie van 2 nieuwe leden moet gecorrigeerd worden voor de opleidingskosten 
▪ Camping Muralt is aanbetaald voor Pinksterweekend 2022 

 
➢ Ledenadministratie 

▪ Ledenlijst distribueren (vraag Eddy). Commissies kunnen lijst krijgen, andere leden niet 
vanwege AVG.  

▪ Nog geen opzeggingen, kan nog komen na contributiemail 
 

➢ Ledenverloop 
▪ Doornemen bestand oud-leden voor winback actie 

• Lijst is rondgestuurd, ieder neemt door en stuurt reactie naar Frans 
 

❖ Rondje commissies 
➢ Trainers 

▪ Terugblik introduik 28 okt.  
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• Roel gaat nog andere intro’s mailen 
▪ Verslag Duik APK meeting 

• Gegevens zijn doorgegeven, nog weinig respons 

• NOB regelt theorie en financiën, wij hoeven alleen de intro te organiseren. Er is een 
richtlijn voor de inhoud van de introduik 

 
➢ Materialen: 

▪ Wordt er nog een flessenkeuring georganiseerd voor de leden?  

• Ad overlegt met materialencommissie en vraagt meteen wat er nog aan 
materiaalbegroting nodig is. 

• Linda vraagt offertes duikcomputers (maart) 
▪ Onderhoud compressor is vrij duur, Ad kijkt of er een alternatief is 
▪ Ad bekijkt en rapporteert energieverbruik huurder 
▪ Dak moet nog een keer schoongemaakt worden als de bladeren gevallen zijn 

 
➢ Evenementen/Bar 

▪ Vervanging Marion (oproep Floor) 

• Ad doet tijdelijk boodschappen 
▪ 2 stukjes ontvangen voor nieuwsbrief 
▪ Volgende keer organisatie nieuwjaarsduik en borrel bespreken 

 
➢ Communicatie (PR en Website): 

▪ Lopende acties website 
 
   
Sluiting en planning volgende vergadering 

 

Volgende vergadering dinsdag 14 december 19:30u clubhuis 
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Actiepunten vorige vergadering 

 

Nr. Omschrijving actiepunt Actie door Gepland 

20201013 Aanpassen horecavergunning, Bas eraf. Aanvraag 
is gedaan, wachten op nieuwe vergunning. 

Roel Okt 2021 

20210301 Statuten aanpassen op tav WBTR en verwijderen 
70-jaarsgrens bestuursleden.  

Fred (Linda leest 
mee) 

okt 2021 

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

Linda Maart 2022 

20210802 Continuïteitscommissie instellen – voorstel 
afgevaardigden uit de commissies (3) vragen 

Fred na wbtr 
aanpassingen 

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

20210902 SRO-contacten over boogschuttersbult. Contact 
gelegd, maar nog geen reactie 

Linda Dec 2021 

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

Ad april / mei 2022 

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

Ad dec 2021 

20211001 Contactenlijst van info@aquaholic bijhouden Roel Doorlopend 

20211005 Bijwerken document introduiken Fred Dec 2021 

20211006 Trimhoepels voor zwembadles maken Ad Mrt 2021 

20211007 Roland vragen of we websites kunnen 
samenvoegen, SSL certificaat op website 

Roel Nov 2021 

20211101 Uitzoeken wat ASF voor ons doet Linda Dec 2021 

20211102 UBO-registratie KvK Frans Dec 2021 

20211103 Offertes aanvragen bij 3 notarissen voor 
aanpassing statuten 

Fred Mrt 2021 

20211104 Contactpersoon bij Centraal Beheer veranderen en 
polisdocument aan Frans geven 

Roel Nov 2021 

20211105 Offertes duikcomputers vragen als aantal 
deelnemers opleiding maart bekend is 

Linda Feb 2022 

20211106 Energieverbruik huurder uitzoeken Ad Dec 2021 

20211107 Uitzoeken of onderhoud compressor goedkoper 
kan 

Ad Jan 2022 

20211108 Overleg met materiaalcommissie of er flessen 
gekeurd moeten worden en of er onderhoud nodig 
is i.v.m. begroting 

Ad Dec 2021 

 

 


