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8e vergadering in 2022, dinsdag 11 okt 2022. 
 
❖ Aanwezig: Frans v K, Leo K, Ad W, Roel K 
❖ Opening en vaststelling agenda 
❖ Mededelingen: De vergadering van 13 sept 2022 is niet doorgegaan 
❖ Verslag: 23 aug 2022 geen opmerkingen 
❖ Actielijst: 23 aug 2022 (zie pag 2 van de agenda) 
 
❖ Correspondentie 

➢ Ingekomen 
▪ SRO: Uitnodiging om kennis te maken met nieuwe contactpersonen (mail bijgevoegd) 

• Roel nodigt ze uit voor een do-avond vóór de Egypteweek (Fred ook erbij!) 
▪ Verzoek BBQ-kinderkamp Kruiskamp: Verzoek is vervallen, maar meegedeeld dat het tzt 

wel een keer kan. 
▪ GreenChoice 18 sept.: Wijziging energietarieven. Verhoging betekent voor ons ongeveer 

een verdubbeling. Ingangsdatum per 20 okt.  
▪ Verzoek interview door Dutch Media Group 26 aug. Fred heeft gesprek gehad, uitkomst 

onbekend.  
➢ Verzonden 

▪ 18 sept. Ingevulde vragenlijst Mulier Instituut <verenigingspanel@mulierinstituut.nl> door 
Frans 

 
❖ Bestuurszaken:  

➢ Algemene zaken 
▪ Centaur: Er is een gesprek geweest. Dijk zou aan 1 zijde verhoogd worden en er wordt 

een baan verplaatst. Als Fred terug is nogmaals bespreken.  
▪ UBO-registratie is nogmaals gedaan. Leo kijkt het na via KvK register 

 
➢ Financiële zaken 

▪ NOC*NSF, de € 1000 euro is ontvangen 
▪ RABO Clubsupport, uitslag had gisteren binnen moeten zijn, komt nog.  
▪ Energierekening: Ad stelt voor de huurder 200 euro per maand te laten betalen exclusief 

gas en elektriciteit en hem maandelijks zijn werkelijk verbruikte energie te laten betalen en 
tevens huurders van het clubhuis ook de werkelijk gebruikte energie tijdens de huur te 
laten betalen. (E-mail van Ad d.d. 21-9). Frans houdt het liever op fixed price vanwege 
administratieve belasting (meterstanden). Per 1 jan. nieuwe afspraken maken met de 
huurder. Na eindafrekening volgt afrekening met huurder.  

 
➢ Ledenadministratie/Ledenverloop 

▪ 2 nieuwe leden erbij 
 
❖ Rondje commissies 

➢ Trainers 
▪ Voortgang opleidingen. Voor 2-sters 6 tot 8 aanmeldingen. Voor 1-sters lijken het er 4 te 

zijn, exacte status alleen bekend bij Fred.  
▪ Status voorstel brandstofvergoeding, zie actielijst. Het wordt alvast gemeld aan de nieuwe 

1- en 2-sters cursisten.  
➢ Materialen 

▪ Onderhoud compressor en brandblussers heeft afgelopen maand plaatsgevonden 
 

➢ Evenementen/Bar 
▪ Bar loopt goed door, betalingen kloppen, QR-code werkt goed. 

 
➢ Communicatie (PR en Website) 

▪ Bord naast de poort (plaatje bijgevoegd in e-mail), voorstel Roland. De kosten zouden 
ongeveer € 75,00 belopen (exclusief een tube montage kit om dit bord te bevestigen op 
het bestaande bord). Akkoord, Roel stuurt mail.  
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Sluiting en planning volgende vergadering. Volgende vergadering dinsdag 1 november 

 

 
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 d.d. 23/aug weer contact opnemen. 
Fred heeft hem afgegeven aan trainer Mitchell 

Fred Aug 2022 

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 

20220801 Controleren of horeca vergunningsvoorwaarden 
geïmplementeerd zijn. Het betreft de aanwezigheid 
of bereikbaarheid van vergunninghouders. 

Ad Juli 2022 

20220802 Mail naar leden voor RABO-clubsupport gereed Aug 2022 

20220803 Afmelden voor verenigingsmarkt 10 sept. gereed Aug 2022 

20220804 Promostukje schrijven voor SRO en NOC*NSF 
n.a.v. 1000 euro gift.  

Fred Aug 2022 

20221001 Uitwerken uitvoering brandstofvergoeding Leo en Frans Nov 2022 

20221002 Roland informeren bord bij ingang akkoord is Roel Okt 2022 

 

 

 


