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6e vergadering in 2022, dinsdag 14 juni 2022. 
 
❖ Aanwezig: Fred G., Leo K. Frans vK., Roel K.. Afwezig: Ad W. 
❖ Opening en vaststelling agenda 
❖ Mededelingen: 
❖ Verslag: 17 mei 2022, goedgekeurd  
❖ Actielijst: 17 mei 2022 (zie pag 2 van de agenda) 
 
❖ Correspondentie 

➢ Ingekomen 
▪ 2 aanvragen voor lidmaatschap 
▪ Email over Sportkrant, advertentie à € 395, nee doen we niet 
▪ SRO Workshop Athletic Skills + BBQ, we reageren niet, niemand gaat 

➢ Verzonden 
 
❖ Bestuurszaken:  

➢ Algemene zaken 
▪ Extra ledenraad 11 juli, wie gaat erheen? Fred gaat erheen.  

 
➢ Financiële zaken 

▪ RABO Clubsupport. Is ingediend. Frans gaat daar uitgebreid over mailen aan de leden. 

• Stemperiode 5-27 sept. 
▪ Email NOB, 1000 euro voor je club. Waar willen we die aan besteden.  

• Zuurstofkoffertrolley 

• Banner boven ingang 

• Duikcomputers 

• Trimvesten voor opleiding 
▪ Energierekening 

• Aanbod van…. afgekeurd. Voelt niet vertrouwd 

• We gaan wel meer betalen, info van Ad. Variabel tarief vanaf juni/juli. Huidige kosten 
100 euro/maand. Dat wordt 291 euro maand 

• Wachten tot Ad weer terug is 
 

➢ Ledenadministratie/Ledenverloop 
▪ Geen nieuws 

 
❖ Rondje commissies 

➢ Trainers 
▪ Voortgang opleidingen. Drie 1-sters geslaagd (Merel, Mette, Jan-Mart). De anderen zijn 

nog bezig.  
▪ Er zijn meerdere aanvragen voor 2-sters opleiding. Leo gaat die geven.  
▪ Interesselijst najaar 2022 

• Leo gaat een 2-sters opleiding geven. In elk geval geen 1-sters in september 

• Trainers vragen wie de 1-sters opleiding geven (leo) 
▪ Nettentraining door laten gaan met weinig deelnemers? (App EJ) 

• Nee, is niet handig. Frans geeft het staande de vergadering door aan EJ. 
▪ Vergoeding trainers 

• Reiskosten bij opleiding lopen behoorlijk op, vooral door de hogere brandstofkosten. 
Leo werkt een voorstel uit met voorbeelden. Moet voor de 2/3 sters door 
ledenvergadering goedgekeurd worden. Volgende 1-sters opleiding wordt een pilot.  

 
➢ Materialen 

▪ Verbouwing keuken door huurder.  

• Akkoord onder voorwaarden. Bij vertrek in verhuurbare staat achterlaten. Controle 
door materiaalcommissie. Actie Ad 
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➢ Evenementen/Bar 

▪ Voorstel verplaatsen paasweekend naar najaar (Email Eddy). Akkoord. Volgend jaar 
hebben we dan een Pinkster- en een najaarsweekend.  

▪ Hoe om te gaan met annulering van deelname aan AH-evenement? Risico ligt bij de 
leden zelf. Annuleringsvoorwaarden van de camping zijn leidend. Coulance van de 
verhuurder wordt doorgegeven aan de annulerende leden. Fred koppelt besluit terug aan 
Eddy.  

 
➢ Communicatie (PR en Website) 

▪ Verenigingsmarkt 10 september, wie organiseert? Roel wil dit wel trekken (Frans van 1-12 
sept. op vakantie). 

 
   
Sluiting en planning volgende vergadering. Volgende vergadering dinsdag 23 augustus 2022 om 

20:00 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 

20220303 IVA-certificaten verwerken in ledenadministratie als 
ze aangeboden worden, 2 verwerkt 

Frans April 2022 

20220403 Statuten door notaris laten registreren, loopt Fred Mei 2022 

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 zuurstofkoffer Fred gereed 

20220503 IVA-lijst naar barcie sturen, laten bijwerken Frans gereed 

20220601 Leden informeren over Rabo clubactie Frans juni 

20220602 Aanvraag NOC*NSF 1000 euro indienen Fred 16 juni 

20220603 Uitwerken voorstel trainersvergoeding Leo Juli 2022 

20220604 Verhuurder informeren over besluit 
keukenverbouwig 

Ad Juni 2022 

20220605 Annuleringsbesluit terugkoppelen aan Eddy Fred Juni 2022 

 

 

 


