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10e vergadering in 2022, dinsdag 13 dec 2022. 
 
❖ Aanwezig: Fred G., Frans vK, Leo K. Ad W., Roel K. 
❖ Opening en vaststelling agenda 
❖ Mededelingen: 
❖ Verslag: 1 nov 2022, akkoord 
❖ Actielijst: 1 nov 2022 (zie pag 2 van de agenda) 
 
❖ Correspondentie 

➢ Ingekomen 
▪ Polisdocumenten brand/inventarisverzekering Centraal Beheer 
▪ Informatie en boeking camping voor Pinksterweekend 2023 van evenementencie. 
▪ Amerena toezichtsplan en calamiteitenplan 2022 zwembad, ter informatie 
▪ Reminder NOB verenigingsmonitor, inmiddels door Fred ingevuld. 
▪ Afschrift notariële akte statutenwijzing 
▪ Mail van SRO over de Centaur wal, doorgestuurd door Fred 
▪ Peiling interesse deelname duik-APK, doorgestuurd door Leo 

• We doen niet mee i.v.m. gebrek aan capaciteit. Leo antwoord 
▪ Voorstel vervroegde aflossing lening van BNG bank, doorgestuurd door Frans 
▪ Verder uitwerking reiskostenvergoeding instructeurs door Leo 

➢ Verzonden 
▪ Frans heeft heel veel mail verzonden naar de leden 

 
❖ Bestuurszaken:  

➢ Algemene zaken 
▪ Planning ALV 19 maart 2023 

 
➢ Financiële zaken 

▪ Vervroegd aflossen lening. Voordeel is dat we van al het gedoe en rapportage af zijn. 
Frans werkt het uit en vraagt om korting.  

▪ Barprijzen. Voorstel om na jaren van geen verhoging de barprijzen te verhogen om de 
marge gezond te houden. Verhoging in eenheden van € 0,25. Frans maakt voorstel ALV 
om 1x € 0,25 te verhogen op alle artikelen.  

▪ Incasso contributie loopt. 
 

➢ Ledenadministratie/Ledenverloop 
▪ Totaal staat nu op 5 opzeggingen 

 
❖ Rondje commissies 

➢ Trainers 
▪ Voortgang opleidingen 

• 2-sters begonnen met 9 cursisten. Theorielessen zijn klaar. Zwembadlessen beginnen 
volgende week.  

• 1-sters opleiding begint met introductieavond a.s. donderdag. 

• Linda volgt 2* I. Moet specialty geven aan mede-cursisten 

• Leo heeft diploma om reanimatieles binnen NOB verband te geven. Alleen geldig voor 
2* brevet. Aftekenen reanimatieopleiding mag niet 

▪ Voorstel brandstofvergoeding. Frans had nog wat opmerkingen, wil meer detaillering. Leo 
heeft daar geen tijd voor. In algemene zin worden de kosten die gedeclareerd worden 
omgeslagen op de activiteit. Reiskosten op de opleiding, rijden voor de barcommissie op 
de bar, etc. Fred helpt bij de uitwerking. 

 
➢ Materialen 

▪ Er wordt een vitrinekast gezocht voor de plaats van het aquarium 
 

➢ Evenementen/Bar 
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▪ Fred gaat weer en nieuwsbrief versturen. Hij was het even vergeten. Blijkbaar heeft 

niemand hem gemist want er is niet over geklaagd. 
▪ Nieuwjaarsreceptie 8 januari 2023, 15:00-17:00. Ad organiseert en regelt 
▪ Pinksterweekend, reservering is geregeld. Leo gaat 2-sters stimuleren om te komen en 

maakt duikagenda. Aanwijzen kampeerplaatsen moet wel geregeld worden 
▪  

 
➢ Communicatie (PR en Website) 

▪  
 
   
Sluiting en planning volgende vergadering. Volgende vergadering dinsdag 10 januari 2023 

 

Actiepunten 

 
 

Nr. Omschrijving actiepunt Actie door Gepland 

20210801 Fred licht nogmaals toe, wordt vervolgd. Het gaat 
erg langzaam. Maatregelen moeten goed getest 
worden. Zonodig escaleren naar gemeente 

Fred Mrt 2023 

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

Roel gereed 

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 gereed 

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 gereed 

20221001 Uitwerken uitvoering brandstofvergoeding Leo en Frans Jan 2023 

20221002 Roland informeren bord bij ingang akkoord is Roel Gereed 

20221101 INT automaten aanpassen naar DIN Ad Mrt 2023 

20221102 Verhuizen website en samenvoegen met 
amerena.nl 

Roland/Roel Feb 2023 

20221103 Nieuwe bestemming aquariumruimte, zoek vitrine Ad Jan 2023 

20221104 Nieuwe bestemming opbrengst RABO clubsupport, 
wordt gebruikt voor materialen 

Bestuur Gereed 

20221105 Nieuwe leden voor evenementencommissie werven Fred Mrt 2023 

20221201 Floor is bezig opleiding nieuwe vergunninghouders 
te regelen. Laten uitzoeken of we b.v. via NOB 
sponsoring kunnen krijgen 

Ad Feb 2023 

20221202 E-mail tekst maken voor vragen over kosten 
opleiding via info@ 

Roel Jan 2023 

    

 

 


