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3e vergadering in 2022, dinsdag 8 maart 2022. 
 
Aanwezig: Frans vK, Fred G, Ad W, Linda M, Roel K 
Afwezig: geen 
 
❖ Opening en vaststelling agenda 
❖ Mededelingen: 
❖ Verslag: 17 februari 2022 

➢ Akkoord na correctie twee typo’s 
❖ Actielijst: 17 februari 2022 

➢ bijgewerkt 
 
❖ Correspondentie 

➢ Ingekomen 
▪ SRO, Mail over training ledencommunicatie, wordt door Fred opgevolgd 
▪ SRO, Themabijeenkomst “Welkom bij de club” 

➢ Verzonden 
▪ Uitnodiging ALV is 5 maart verzonden 

 
❖ Bestuurszaken:  

➢ Algemene zaken 
▪ Voorbereiding ALV, presentatie afmaken 
▪ Commissies waarvan verslag ontbreekt, wordt gevraagd tijdens de vergadering een 

toelichting te geven 
▪ Continuïteitscommissie bestaat Floor dR, Eddy R en Gerard H. Tijdens de ALV kan 

bezwaar gemaakt worden, maar er is geen verkiezing van de leden 
▪ Er komt nog een v3 van het ledenverslag en een verslag van de materiaalcommissie. We 

sturen nog een reminder kort voor de ALV met een bijgewerkte agenda en deze stukken.  
▪ Roel maakt stembriefjes 
▪ Bestuursstukje in nieuwsbrief wordt door Fred overgenomen van Linda 

 
➢ Financiële zaken 

▪ Kascontrole heeft plaatsgevonden. Er is een document gemaakt om de manier van 
controleren vast te leggen en overdraagbaar te maken. Reservering gebouw werd laag 
bevonden, dit staat in het verslag 

 
➢ Ledenadministratie 

▪ Alle nieuwe leden zijn ingeschreven en hebben betaald 
▪ Alice O. is (opnieuw) donateur geworden 

 
➢ Ledenverloop 

▪ Voortgang winback actie. De e-mail is verstuurd. Enkele bouncers via Facebook 
benaderd. Netto 1 reactie. Dit heeft geen nieuwe leden opgeleverd. We gaan geen 
reminder sturen. 

 
❖ Rondje commissies 

➢ Trainers 
▪ 1 sters-opleiding 10 maart, de twee last-minute aanmeldingen zijn door Corona geveld. 

Die worden benaderd voor de volgende opleiding 
▪ Nettentraining 14 en 16 juni door EJ 
▪ Cursus toezichthouder zwembad is gepland, aankondiging volgt 

 
➢ Materialen 

▪ Inmiddels zijn er twee duikcomputers aangeschaft via Marktplaats 
▪ Linda heeft offertes voor duikcomputers binnen. Vooralsnog is Sublub de voordeligste, 

hoewel de verschillen niet erg groot zijn.  
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▪ Aanbod surplus materiaal duikvereniging KMS wordt beoordeeld. Frans krijgt een voorstel 
en gaat er binnenkort heen om spullen te bekijken. 

 
➢ Evenementen 

▪ Herkennismakings BBQ erg geslaagd, leuke quiz 
 

➢ Bar 
▪ Er komt een oproep voor de IVA, Instructie Verantwoord Alcoholgebruik in de nieuwsbrief 

 
➢ Communicatie (PR en Website) 

 
❖ Rondvraag (staat niet op de agenda, maar doen we toch) 

   
Sluiting en planning volgende vergadering. Volgende vergadering na de ALV, dinsdag 12 april 

 

Actiepunten 
 

Nr. Omschrijving actiepunt Actie door Gepland 

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

Ad neemt over 
van Linda 

Maart 2022 

20210803 Rolverdeling trainers, overleggen met Leo Frans/Linda  afvoeren 

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 april 2022 

20211006 Trimhoepels voor zwembadles maken Ad Mrt 2022 

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

Roel april 2022 

20211105 Offertes duikcomputers vragen als aantal 
deelnemers opleiding maart bekend is 

Linda gereed 

20220201 Commissieverslagen opvragen Roel gereed 

20220202 Agenda ALV Roel gereed 

20220203 Wervende tekst voor winbackactie Roel gereed 

20220204 Winback mail versturen Frans gereed 

20220205 Respons winback opvangen Ad Feb 2022 

20220206 Begroting materialencommissie Ad gereed 

20220207 Agenda evenementen op website Roel mrt 2022 

20220301 Reminder ALV en commissieverslagen sturen Roel Mrt 2022 

20220302 Bestuursrollen aanpassen bij KvK en NOB Frans Mrt 2022 

20220303 IVA-certificaten verwerken in ledenadministratie Frans April 2022 

 

 

 
 


