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9e vergadering in 2022, dinsdag 1 nov 2022. 
 
❖ Aanwezig: Frans vK, Fred G., Ad W., Leo K., Roel K 
❖ Opening en vaststelling agenda 
❖ Mededelingen: 
❖ Verslag: 11 okt 2022 is goedgekeurd 
❖ Actielijst: 11 okt 2022 (zie pag 2 van de agenda) 

➢ Centaur: Fred heeft gebeld met SRO, geen contact gekregen. Het hek wordt afgezaagd zodat 
ze onderhoud kunnen plegen aan het groen. Gesprek Centaur en SRO heeft nog niet 
plaatsgevonden. Er komen gevlochten wilgentakken om de pijlen te stoppen. Centaur gaat dat 
testen. 

➢ Website: Huidige kosten ca. € 108,00 per jaar. Verhuizen naar andere provider is akkoord. 
Kosten voor een SSL certificaat (zodat de website via https;// kan worden bereikt) zijn ook 
akkoord. 

➢ Statuten liggen bij de notaris, De tekst is iets aangepast zodat de voorzitter de notulen indient 
bij de notaris. 

➢ Promo stukje voor NOC/NSF is klaar, voor de NOB moet het nog gemaakt worden 
➢ Brandstofvergoeding instructeurs: De voorkeur is een vaste toeslag van € 150 per 

persoon/cursus. Het is aan de instructeur om al dan niet te declareren. Detailuitwerking volgt 
(Leo K). De lopende 2-sters cursus wordt nog niet in rekening gebracht. De 
reiskostenspaarpot wordt gevuld door de oude brevetkaarten in te zetten. De 1-sters cursisten 
van voorjaar 2023 zijn de eersten die gaan betalen.  

 
❖ Correspondentie 

➢ Ingekomen 
▪ NOB verenigingsmonitor, Fred zal deze invullen 
▪ NVO 3e verenigingsonderzoek, we melden ons af voor dit onderzoek 
▪ Mail over energieprijzen en zwembadsluiting. In het nieuwe contract zijn de kosten 

nauwelijks verhoogd omdat de gemeente de extra kosten voor 2023 voor haar rekening 
neemt 

➢ Verzonden 
▪  

 
❖ Bestuurszaken:  

➢ Algemene zaken 
▪ Aquarium: Carl haalt het leeg en daarna wordt het gesloopt. De ruimte kan benut worden 

voor een display/vitrinekast.  
 

➢ Financiële zaken 
▪ Stand van zaken is goed. We houden geld over dit jaar. Bovendien geeft de SRO geld 

terug voor zwembadhuur, ook voor de dagen dat we niet gehuurd hebben.  
▪ Prijs privéfeesten: Voorstel om de koffieprijs te verhogen naar € 1,00. De huurprijs wordt 

verhoogd van € 50 naar € 100. De omzetgarantie blijft € 100 
▪ De opbrengst à € 300 van RABO Clubsupport was bestemd voor een draagtas voor de 

zuurstofkoffer, maar die hebben we inmiddels cadeau gekregen. Er wordt een nieuwe 
bestemming gezocht.  

 
➢ Ledenadministratie/Ledenverloop 

▪ Vier opzeggingen ontvangen 
▪ Vier deelnemers voor de 1-sters opleiding in het voorjaar zijn inmiddels zeker 

 
❖ Rondje commissies 

➢ Trainers 
▪ Introductie 2-sters opleiding heeft plaatsgevonden. Van de 12 aanmelders gaan er 10 de 

opleiding volgen. Daaronder ook de zoon van een oud (bestuurs-)lid.  
▪ De 1-sters opleiding voorjaar 2023 wordt o.a. door Peter Broere getrokken 
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▪ Eric Capello gaat/wil? De opleiding tot duikbegeleider geven. Het instapniveau is de PvB 

eigen vaardigheden. 
▪ Roel laat zijn trainerslicentie verlopen maar blijft wel conditietraining in het zwembad 

geven.  
 

➢ Materialen 
▪ Ad vraagt Eddy te helpen bij het schoonvegen van het dak, dat gebeurt elk najaar. 
▪ De Aangeschafte 2e hands INT automaten passen niet op onze T-kranen. Een 

ombouwset naar DIN kost € 80,00 per automaat. Actie is voor Ad en het moet voor de 
start van de 1-sters klaar zijn. 

 
➢ Evenementen/Bar 

▪ De tap is aangepast, er kunnen nu meerdere soorten bier op 
▪ Als de tap open is worden er geen flesjes bier verkocht, anders komen die vaten nooit 

leeg. 
▪ Eddy verlaat de evenementencommissie. De bezetting bestaat nu uit Merel en Nanning. 

Fred doet een oproep in de Googlegroep voor nieuwe leden. 
 

➢ Communicatie (PR en Website) 
 
   
Sluiting en planning volgende vergadering. Volgende vergadering dinsdag 13 december 19:30 
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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 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 

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 

 

 


