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5e vergadering in 2022, dinsdag 17 mei 2022. 
 
❖ Opening en vaststelling agenda 
❖ Mededelingen: 
❖ Verslag: 12 april 2022, geen opmerkingen 
❖ Actielijst: 12 april 2022 (zie pag 2 van de agenda) 
 
❖ Correspondentie 

➢ Ingekomen 
▪ Reacties op voorstel OSV Tyros, mail Peter Broere 
▪ Voorstel Linda voor nieuwe zuurstofkoffer 

• Idee: Inhoud behouden, maar rugtas met wieltjes kopen. Frans heeft nog iets liggen 
en neemt dat mee.  

▪ Onderzoek naar inzet vrijwilligers door stagiaire. Doen we niet aan mee 
➢ Verzonden 

▪ Reactie op Keurmerk Veilig en Schoon Amerena 

• Is onafhankelijk 2x verzonden door Frans en Roel 

• VOG is alleen nodig voor instructeurs, niet voor bestuursleden 
 
❖ Bestuurszaken:  

➢ Algemene zaken 
▪ Fysiek vergaderen of MS Teams? Fred is vaak laat thuis en heeft daarom voorkeur voor 

Teams. Ad wil liever fysiek vergaderen. Besluit: Fysiek vergaderen is de norm, desnoods 
later beginnen. 

 
➢ Financiële zaken 

▪ RABO Clubsupport: Fred schrijft een stukje. Ons doel voor dit jaar is de zuurstofkoffer.  
▪ Energieaanbod Fluent Energy: Gaat pas in op 1-1-2023 en is voor 5 jaar. Het lijkt 

onwaarschijnlijk goedkoop. Volgens Ad zit British Petroleum er achter. Greenchoice om 
alternatief vragen.  

▪ Reservering gebouw is geboekt op de juiste manier. Goed uitleggen in ALV.  
▪ Extra huur 23 juni is aangevraagd bij Amerena 
▪ Zomerzwemmen: Is wel begroot. Alleen als er genoeg belangstelling is en de 

zomerklussen niet in het gedrang komen. Besluit: We doen het niet. We zijn dus gewoon 
Juli-Aug. dicht. Frans geeft de definitieve data nog door.   

 
➢ Ledenadministratie/Ledenverloop 

▪ Kennismaking Linda, 12 mei j.l. Ze laat nog weten of ze lid wil worden. 
▪ Frans is met 1 oud-lid in gesprek om weer lid te worden 

 
❖ Rondje commissies 

➢ Trainers 
▪ Voortgang opleidingen: Er zijn 7 1-sters in opleiding. Het is erg druk. De kosten voor 

instructeurs lopen wel op (brandstof, halen/brengen, tolpoortjes bij duikstekken) 
▪ Cursus toezichthouder was zeer geslaagd o.l.v. EJ.  
▪ Leo heeft Carl gevraagd reanimatiecursus te organiseren.  

 
➢ Materialen 

▪ Geen bijzonderheden 
▪ Van de 3 computers via marktplaats was er 1 stuk. Van de defensiecomputers gaat er 1 

terug die niet goed was.  
 

➢ Evenementen/Bar 
▪ Voorstel verplaatsen paasweekend naar najaar? De logica achter het oude paasweekend 

is weg. In het najaar een veegweekend is logischer. Frans gaat voorstel naar Eddy sturen 
om toch een najaarsweekend te houden. 
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▪ Voor IVA-certificaat moeten mensen een online training volgen. Ad gaat hem volgen. 

Barcommissie gaat checken of iedereen hem heeft.  
 

➢ Communicatie (PR en Website) 
▪ Verenigingsmarkt 10 september 10:00 - 16:00 
▪ Wie organiseert?: Ad coördineert. Er moet nog een spandoek zijn. Check of we nog 

voldoende flyers hebben.  
 
 
 
   
Sluiting en planning volgende vergadering. Volgende vergadering dinsdag 14 juni, 20:00u in het 

clubhuis.  

 

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 

Mei 2022 

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

Ad Mei 2022 

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

Ad Mei 2022 

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

Roel Mei 2022 

20220207 Agenda/nieuwsberichten van evenementen op 
website 

Roel Mei 2022 

20220302 Bestuursrollen aanpassen bij KvK en NOB Frans Gereed 

20220303 IVA-certificaten verwerken in ledenadministratie als 
ze aangeboden worden 

Frans April 2022 

20220401 Verwerken feedback ALV notulen Roel Gereed 

20220402 Opgeven voor verenigingsmarkt Roel Gereed 

20220403 Statuten door notaris laten registreren Fred Mei 2022 

20220404 Overleggen met EJ over 5 mei Leo Gereed 

20220405 Datum bestuursetentje voorstellen via 
datumprikker.nl 

Fred Mei 2022 

20220501 UBO-registratie KvK aanpassen aan nieuw bestuur Frans Juni 2022 

20220502 Stukje voor RABO-clubsupport over zstofkoffer Fred Mei 2022 

20220503 IVA-lijst naar barcie sturen, laten bijwerken Frans Juni 2022 

    

 

 


