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7e vergadering in 2022, dinsdag 23 augustus 2022. 
 
❖ Aanwezig: Frans vK, Leo K, Fred G, Ad W, Roel K 
❖ Opening en vaststelling agenda 
❖ Mededelingen: 
❖ Verslag: 14 juni 2022, goedgekeurd 
❖ Actielijst: 14 juni 2022 (zie pag 2 van de agenda) 
 
❖ Correspondentie 

➢ Ingekomen 
▪ Bevestiging verenigingsmarkt 10 sept.  

• Niemand heeft tijd om dit voor te bereiden, we zeggen het af. 
▪ Toekenning 1000 euro budget (heeft iedereen al ontvangen) 

• Geld moet nog komen (Fred), daarna promostukje voor NOB schrijven en 
verantwoording/promo naar NOC-NSF 

▪ Voorstel brandstofvergoeding instructeurs (Leo) 

• We zijn het eens met het principe. De bedragen zijn ook akkoord. De uitvoering wordt 
besproken. De procedure en uitzonderingen moeten goed uitgewerkt worden. 
Daarnaast is het zo dat kosten gemaakt voor de club gedeclareerd kunnen worden. 
We gaan het voor de nieuwe opleidingen invoeren na uitwerking van het 
procesvoorstel. We kiezen voor het gemak een km vergoeding van € 0,20. Zeeland is 
standaard 300 km. Andere duikstekken standaard 100 km. Geld wordt in de 
boekhouding apart gehouden. Leo maakt procesvoorstel met formulier. Komt begin 
okt. op de trainersagenda. Dit is een bestuursbesluit en wordt t.z.t. aan de leden 
gemeld. 

➢ Verzonden 
 
❖ Bestuurszaken:  

➢ Algemene zaken 
▪  

 
➢ Financiële zaken 

▪ RABO Clubsupport 
▪ Email NOB, 1000 euro voor je club toegekend, hoe verder? 
▪ Energierekening 

• We zitten nu op variabel tarief. Ad gaat het maandbedrag controleren. 

• Er is mogelijk een gaslek, we kunnen het zelf niet vinden. Ad laat controleren door 
specialist. 

 
➢ Ledenadministratie/Ledenverloop 

▪ Aanmelding Paul voor 2* opleiding. Jan-Marcel wordt lid als we de 2* opleiding starten. 
 
❖ Rondje commissies 

➢ Trainers 
▪ Voortgang opleidingen. Op dit moment 7 à 8 belangstellenden voor 2* opleiding 
▪ Leo vraagt trainers of er iemand de 1-sters opleiding wil trekken. Theorie in het najaar, 

buitenduiken in het voorjaar.  
▪ Interesselijst najaar 2022, in theorie 12(!) 1-sters geïnteresseerden 

 
➢ Materialen 

▪ Verbouwing keuken door huurder. Is netjes gedaan, punt kan van agenda. 
▪ Slangen van de automaten elke 5jr. vervangen 
▪ Hebben we voldoende automaten en vesten? Trainersgroep gaat bekijken of we cursisten 

wel met dubbele automaten moeten laten duiken.  
▪ Er komt een fleskeuring in september, keuring oktober. 
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▪ Er zit een geheimzinnige bult op het dak op de scheidingsmuur tussen ons en de 

buurman. Oorzaak is nog niet gevonden. We kijken het even aan.  
 

➢ Evenementen/Bar 
▪ Bootduik Vinkeveen is niet verplaatst maar afgezegd. 

 
➢ Communicatie (PR en Website) 

▪ Verenigingsmarkt 10 september, wie organiseert? 
▪ Doek boven de poort, voorstel Roland 

 
   
Sluiting en planning volgende vergadering. Volgende vergadering dinsdag 13 september 

Leo is dan op vakantie. 
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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 heeft hem gesproken. Na 
nieuwe pijl dd 23/aug weer contact opnemen. Fred 
heeft hem afgegeven aan trainer Mitchell 

Fred Aug 2022 

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

Ad gereed 

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

Gereed gereed 

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

Roel Aug 2022 

20220207 Agenda/nieuwsberichten van evenementen op 
website, Roland vragen, Roel lukt het niet 

Roel Aug 2022 

20220403 Statuten door notaris laten registreren. Loopt nog, 
UBO registratie is inmiddels geregeld 

Fred Aug  2022 

20220501 UBO-registratie KvK aanpassen aan nieuw bestuur Frans gereed 

20220502 Stukje voor RABO-clubsupport over 
zuurststofkoffer 

Fred gereed 

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

20220801 Controleren of vergunningsvoorwaarden 
geïmplementeerd zijn  

Ad Juli 2022 

20220802 Mail naar leden voor RABO clubsupport Fred Aug 2022 

20220803 Afmelden voor verenigingsmarkt 10 sept. Roel Aug 2022 

20220804 100 euro ophalen en promostukjes schrijven Fred Aug 2022 

 

 

 


