
AQUA-HOLIC  VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR 
 

 

 
11e vergadering in 2021, dinsdag 14 december 2021. (Online) 
Aanwezig: Frans vK, Ad W, Linda M., Roel K 
Afwezig: Fred G (met bericht) 

 
❖ Opening en vaststelling agenda 
❖ Mededelingen: 
❖ Verslag: 15 nov 2021 (bijgevoegd) 
❖ Actielijst: 15 nov 2021, zie blad 2 van deze agenda 
 
❖ Correspondentie 

➢ Ingekomen 
▪ SRO, gebruik SRO accommodaties / Corona maatregelen, geen nieuws 
▪ Mail Eddy over alternatieven voor zwemmen en opening clubhuis 
▪ Mail gemeente over jaarrekening 2021 i.v.m. garantstelling lening 

• Is al afgehandeld 
▪ Mail gemeente m.b.t. horecavergunning (bijgevoegd) 

➢ Verzonden 
 
❖ Bestuurszaken:  

➢ Algemene zaken 
▪ Clubactiviteiten tijdens Corona (mail Eddy) 

• Zwemmen verplaatsen zou naar het weekend moeten. Animo en beschikbaarheid zijn 
vermoedelijk een probleem. Frans vraagt beschikbaarheid weekendtijden op bij 
Amerena 

• Openstelling clubhuis in het weekend. Floor en Ad willen hieraan meewerken. 
Uitvoering door barcommissie. Binnen 1,5m afstand houden. Zaterdagmiddag, Ad 
regelt en informeert. 

▪ kerstwensen, nieuwjaarsduik en -borrel 

• Nieuwjaarsborrel zo 2 jan. van 14:00-16:00 buiten onder overkapping. Oliebollen, 
glühwein. QR-code moet gescand worden, elkaar aanspreken indien nodig. Ad regelt 
dit. Er komt een aparte mail na de nieuwsbrief hierover.  

• Geen aparte kerstkaart, kerstwens via de nieuwsbrief door Linda 
 

➢ Financiële zaken 
▪ Geen bijzonderheden 

 
➢ Ledenadministratie 

▪ 5 opzeggingen ontvangen, 1 wordt donateur 
 

➢ Ledenverloop 
▪ Doornemen bestand oud-leden voor winback actie, volgende keer bespreken. Ad en Roel 

moeten er nog naar kijken. Actiepunt 
 

❖ Rondje commissies 
➢ Trainers 

 
➢ Materialen 

▪ Energieverbruik onderhuurder (mail Ad). Door investering in LED-lampen is het verbruik 
gedaald, hoeveel daarvan gaan we teruggeven? We passen nu niets aan, maar wachten 
even de (prijs)ontwikkelingen af. Frans stelt conceptmail aan huurder op en Ad kijkt 
ernaar. 

 
  



AQUA-HOLIC  VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR 
 

 

 
➢ Evenementen/Bar 

▪ Björn gaat helpen bij barcommissie 
 

▪ Communicatie (PR en Website): Overleg 19 nov met Roland over website gehad. Er moet 
een backup van de website gemaakt worden, dat moet nog gedaan worden 

   
Sluiting en planning volgende vergadering. Volgende vergadering 18 jan 2022 om 19:30 

 

Actiepunten 

 

Nr. Omschrijving actiepunt Actie door Gepland 

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

Roel Gereed 

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

Fred (Linda leest 
mee) 

Gereed 

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  Jan 2022 

20210902 SRO-contacten over boogschuttersbult. Contact 
gelegd, maar nog geen reactie. Linda is gebeld 
door Wiebe (assistent) wordt vervolgd, wacht op 
bevestiging per e-mail. 

Linda Gereed 

20210904 Komend jaar april/mei goede 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 Gereed 

20211005 Bijwerken document introduiken Fred Dec 2021 

20211006 Trimhoepels voor zwembadles maken Ad Mrt 2022 

20211007 Websites samenvoegen, SSL-certificaat op website Roel Jan 2021 

20211101 Uitzoeken wat ASF voor ons doet. Ongoing, 
verschil SRO/ASF is nog niet duidelijk.  

Linda Dec 2021 

20211102 UBO-registratie KvK, Fred is inmiddels aangemeld. Frans Gereed 

20211103 Offertes aanvragen bij 3 notarissen voor 
aanpassing statuten 

Fred Mrt 2021 

20211104 Contactpersoon bij Centraal Beheer veranderen en 
polisdocument aan Frans geven 

Roel Dec 2021 

20211105 Offertes duikcomputers vragen als aantal 
deelnemers opleiding maart bekend is 

Linda Feb 2022 

20211106 Energieverbruik huurder uitzoeken Ad Gereed 

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 Jan 2022 

20211201 Oude ledenlijst doornemen voor winback actie Ad en Roel Jan 2022 

 


