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4e vergadering in 2022, dinsdag 12 april 2022, Online 
Aanwezig: Ad W., Frans v. K., Leo K., Fred G., Roel K. 
Eerste vergadering in de nieuwe samenstelling met Fred als voorzitter en nieuw bestuurslid Leo K.  
 
❖ Opening en vaststelling agenda 

➢ Fred spreekt welkomstwoorden 
➢ De agenda wordt aangevuld met enkele punten 

❖ Mededelingen: geen 
❖ Verslag: 8 maart 2022, ongewijzigd goedgekeurd 
❖ Actielijst: 8 maart 2022 
 
❖ Correspondentie 

➢ Ingekomen 
▪ Mail over verenigingsmarkt 10 sept 2022 

• We doen mee, Roel doet de aanmelding. E-mail wijzigen van Leo naar bestuur. Frans 
en Leo zijn er 10 sept. niet. Jongere leden benaderen of ze meedoen. Ad W. 
coördineert. 

• Fred geeft aan dat er meer van dit soort evenementen zijn.  

 Gem. Amersfoort welkomstpakket, volgens Frans hebben we dat wel eens 
gedaan. Fred/Ad vragen na wat/wanneer tijdens training ledencommunicatie.  

▪ SRO: uitnodiging sportcafé 21 april 

• Geen toegevoegde waarde, wij gaan er niet heen. 
➢ Verzonden 

 
❖ Bestuurszaken:  

➢ Algemene zaken 
▪ Evaluatie ALV. Feedback op de notulen wordt nog verwerkt door Roel.  

• Fred: Was het nodig te stemmen over de begroting? Antw. Ad/Frans: Ja en geeft 
toelichting 

▪ Voorstel verzenden alle formele e-mail naar alle leden sturen in bcc 

• Frans heeft Googlegroup leden vergeleken met ledenlijst. Er zijn wat verschillen, 
Frans zoekt het verder uit. BCC heeft ook als voordeel dat een reply-to-all niet naar 
iedereen gaat. Voorkeur is de BCC lijst te gebruiken. 

▪ Aanmelden NOB-ledenraad 21 mei vóór 16 mei 

• Ledenraad is hetzelfde als de ALV. Fred en Roel hebben persoonlijke uitnodiging niet 
ontvangen. Frans checkt of ze bekend zijn bij NOB. Blijkt niet zo te zijn. Fred en Roel 
worden aangemeld, Leo stond er nog in. 

• Fred en Roel gaan naar de ledenraad 
▪ Training ledencommunicatie, Ad en Fred 

• Huiswerk is gedeeld met bestuur, Frans heeft al gereageerd. Ad neemt dit weer mee 
naar de training.  

▪ Vaststellen statuten bij notaris, afspraak maken 

• Notaris in Leusden was goedkoopste van de 2 en heeft ons dossier al. Fred maakt 
afspraak en regelt de rest. Rekening naar penningmeester.  

▪ Etentje bestuur 

• Zondagavond is voor de meesten het makkelijkst. Fred doet een datumprikker.nl 
 

➢ Financiële zaken 
▪ Alles is verwerkt. Spaartegoed is verhoogd met € 5000. De reserveringen zijn verhoogd 

van 6 naar 10 duizend euro.  
 

➢ Ledenadministratie/Ledenverloop 
▪ Nieuw lid Erik vd A.  

 
❖ Rondje commissies 

➢ Trainers 



AQUA-HOLIC  VERSLAG VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR 
 

 

 

 

▪ Voortgang 1 sters-opleiding; Afspraken voor 1e buitenwaterduiken op 23 april zijn 
gemaakt. Vervolgduiken op 7,8,14,15 mei zijn (voorlopig) vastgesteld. Zwembadtestdag is 
5 mei.  

▪ 2-sters opleiding Floor en Johan. Loopt nog niet soepel. De inspanning gaat bij voorkeur 
naar het klaarstomen van de 1-sters.  

 
➢ Materialen 

▪ Aanschaf overige materialen via defensieclub KMS. Fred hoort na de KMS-
ledenvergadering of er spullen overblijven die we voor onze cursisten kunnen gebruiken. 
Deal moet laatste week april rond zijn, anders te laat voor de eerste buitenduiken.  

▪ Inmiddels zijn wel al automaten en duikcomputers aangeschaft. De nieuwe duikcomputers 
worden niet doorverkocht, behalve 1 Zoop die al toegezegd was. De batterijen zijn besteld 
en worden z.s.m. door Gerard geplaatst. De automaten worden gemonteerd conform de 
gebruikelijke configuratie. De automaten zijn geserviced en daarna 2 jaar niet gebruikt.  

 
➢ Evenementen/Bar 

▪ Evaluatie pre-pasenweekend: Geslaagd met een kleine groep deelnemers. 
Kostentechnisch toch neutraal door de goedkope boodschappen. Misschien wijzigen in 
een herfstweekend i.p.v. pasen. We stellen voor dit jaar een proef te doen met een 
najaarsweekend. Dat wordt met de evenementencommissie besproken (Frans)  

▪ Pinksterweekend 10-13 juni: Nog niet vol. Enkele duiken met 1-sters kan wel, maar niet 
teveel. Het moet ook leuk blijven voor de instructeurs.  

 
➢ Communicatie (PR en Website) 

▪ Duikeninamerena.nl is recent verlengd.  
 
De niet rondvraag 

- Fred: Onderwaterspelletjes aanschaffen? Vier op een rij e.a. Frans: In algemene zin zouden 
zwembadtrainers daarover na moeten denken. Daar zou ook de actie moeten liggen.  

- Leo: 5 mei pak testen voor cursisten botst met opleiding toezichthouder. Leo overlegt met 
Ernst-Jan 

 
   
Sluiting en planning volgende vergadering. Volgende vergadering dinsdag 10 mei 17 mei 
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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 

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 gereed 

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

Roel april 2022 

20220205 Respons winback opvangen Ad gereed 

20220207 Agenda evenementen op website Roel Maart 2022 

20220302 Bestuursrollen aanpassen bij KvK en NOB Frans April 2022 

20220303 IVA-certificaten verwerken in ledenadministratie als 
ze aangeboden worden 

Frans April 2022 

20220401 Verwerken feedback ALV notulen Roel April 2022 

20220402 Opgeven voor verenigingsmarkt Roel April 2022 

20220403 Statuten door notaris laten registreren Fred April 2022 

20220404 Overleggen met EJ over 5 mei Leo April 2022 

20220405 Datum bestuursetentje voorstellen via 
datumprikker.nl 

Fred April 2022 

 

 

 
 


