
AQUA-HOLIC  NOTULEN VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR 
 

 

 
2e vergadering in 2022, donderdag 17 februari 2022. 
 
Aanwezig: Frans vK, Ad W. Linda M., Roel K. 
Afwezig: Fred (met bericht) 

 
❖ Opening en vaststelling agenda 
❖ Mededelingen: 
❖ Verslag: 14 dec 2021 en 24 jan (bijgevoegd) 14 dec akkoord, 24 jan akkoord na aanpassingen 
❖ Actielijst: 24 jan 2022, zie blad 2 
 
❖ Correspondentie 

➢ Ingekomen 
▪ SRO: vervolg boogschutters Centaur 
▪ SRO: subsidieregeling controle CTB, doen we niet 
▪ Offertes communicatietraining, wordt door Fred afgehandeld 

• ASF: Verduurzaming sportclubs, voor ons niet zinvol 
➢ Verzonden 

 
❖ Bestuurszaken:  

➢ Algemene zaken 
▪ ALV stukken moeten 5 maart de deur uit 
▪ Roel maakt agenda, continuïteitscommissie toevoegen 
▪ We zoeken nog een extra bestuurslid 
▪ Frans blijft penningmeester 
▪ Coronamelding was anoniem omdat melder dat wilde. Bij voorkeur melden leden dit zelf 

en niet via het bestuur. 
 

➢ Financiële zaken 
▪ Frans is bezig met het jaarverslag 
▪ Kascontrole 7 maart met Peter vd S en Björn M. 

 
➢ Ledenadministratie 

▪ Status aanmeldingsformulieren nieuwe leden 
▪ 3 aanmeldingen binnen, er komen er mogelijk nog 2 bij 

 
➢ Ledenverloop 

▪ Doornemen bestand oud-leden voor winback actie 

• Benaderen via e-mail of bellen, wervende tekst verzinnen 
▪ Oude ledenlijsten vanaf 2001 gevonden 

 
❖ Rondje commissies 

➢ Trainers 
▪ Trainersvergadering 10 februari was goed initiatief, goede opkomst 
▪ 1-sters opleiding maart, voldoende instructeurs gevonden 
▪ Introduiken, nog 1 te gaan op 24 feb. Misschien nog een erbij 

 
➢ Materialen 

 
➢ Evenementen/Bar 

▪ Programma is gemaakt, ziet er goed uit. Op de website zetten 
▪ Vanaf volgende week is het clubhuis weer open tot 24:00u 

 
➢ Communicatie (PR en Website) 

▪ Evenementenkalender komt op website 
▪ Oud leden worden benaderd 

   
Sluiting en planning volgende vergadering. Volgende vergadering dinsdag 8 maart 



AQUA-HOLIC  NOTULEN VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR 
 

 

 
 

Actiepunten 
 

Nr. Omschrijving actiepunt Actie door Gepland 

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

Linda Maart 2022 

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

Fred gereed 

20210803 Rolverdeling trainers, overleggen met Leo Frans/Linda  feb 2022 

20210902 Reactie vragen aan SRO-contacten over 
boogschuttersbult. 

Linda gereed 

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 mrt 2022 

20211006 Trimhoepels voor zwembadles maken Ad Mrt 2022 

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

Roel mrt 2022 

20211104 Contactpersoon bij Centraal Beheer veranderen en 
polisdocument aan Frans geven 

Roel gereed 

20211105 Offertes duikcomputers vragen als aantal 
deelnemers opleiding maart bekend is 

Linda Feb 2022 

20211107 Uitzoeken of onderhoud compressor goedkoper 
kan. We blijven bij CST 

Ad afvoeren 

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

Ad afvoeren 

20220101 ASF opzeggen Frans gereed 

20220102 Oud ledenlijst doornemen en mensen benaderen Allen gereed 

20220103 Nieuwjaarsreceptie 6 feb organiseren Fred/Ad gereed 

20220201 Commissieverslagen opvragen Roel Feb 2022 

20220202 Agenda ALV Roel Feb 2022 

20220203 Wervende tekst voor winbackactie Roel Feb 2022 

20220204 Winback mail versturen Frans Feb 2022 

20220205 Respons winback opvangen Ad Feb 2022 

20220206 Begroting materialencommissie Ad Feb 2022 

20220207 Agenda evenementen op website Roel Feb 2022 

    

 

 

 
 


