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1e vergadering in 2023, dinsdag 17 jan 2023. 
 
❖ Aanwezig: Fred G., Frans van K., Leo K. Ad W., Roel K. 
❖ Opening en vaststelling agenda 
❖ Mededelingen:  

➢ Nieuwjaarsreceptie was redelijk bezocht, 23 deelnemers incl. aanhang 
➢ Frans stopt als penningmeester. Wil evt. tot de jaarwisseling aanblijven om de jaarafsluiting 

over te kunnen dragen. Hij motiveert zijn besluit. 
❖ Verslag: 13 dec 2022, ongewijzigd goedgekeurd 
❖ Actielijst: 13 dec 2022 (zie pag. 2 van de agenda) 
 
❖ Correspondentie 

➢ Ingekomen 
▪ SRO, indexering maatschappelijke tarieven 
▪ Mail Floor: stopt met barcommissie 
▪ Mail Gerard over fotowand 
▪ Gemeente Amersfoort, jaarrekening 2022 aanleveren 

➢ Verzonden 
▪  

 
❖ Bestuurszaken:  

➢ Algemene zaken 
▪ Kennismaken met nieuwe medewerkers SRO 

• Afspraak is geweest. Vooral informatie uitgewisseld over taken en mogelijkheden 
SRO. Ze komen a.s donderdag ook langs. Introduik aanbieden aan SRO 

▪ Fotowand in clubhuis 

• Lege plek aquarium invullen met fotobehang door Rob Aarsen. Bestuur is akkoord. 
 

➢ Financiële zaken 
▪ Tarieven SRO. Zwembadkosten gaan 8,5% omhoog 
▪ Vervroegd aflossen lening. Dat is inmiddels gebeurd en is geboekt in 2023. Daarmee 

vervalt ook de garantstelling van de Gemeente en de verplichte rapportage.  
▪ Tarieven energie gaan omlaag vanwege het prijsplafond. De huurder verbruikt ongeveer € 

75,00 per maand. Dat is minder dan verwacht.  
▪ Vanaf dit jaar is het zelf knutselen aan gas en cv installaties verboden en moet door 

gecertificeerde monteurs gedaan worden (nieuwe gaswet) 
▪ Indexeren huur/onderhuur: Huurder krijgt een brief met voorstel. Ad zoekt uit wat 

indexeringspercentage zou moeten zijn. Bestuur besluit wat we doen. 
▪ Jaarrekening 2022 tbv garantstelling lening door Gemeente, wordt door Frans voorbereid. 

Als alle stukken er zijn wordt het afgerond. Dat wordt vermoedelijk eind februari.  
➢ Ledenadministratie/Ledenverloop 

▪ Potentieel lid Joop in langsgeweest en heeft met Frans gesproken. Duikt in het voorjaar 
een keer mee.  

▪ Geen opzeggingen en nieuwe leden deze maand 
▪ Club is gegroeid van 45 naar 50 leden 

 
❖ Rondje commissies 

➢ Trainers 
▪ Voortgang opleidingen 

• Drie 1-sters gaan a.s. donderdag voor het eerst met perslucht in het zwembad 

• 2-sters opleiding loopt en wisselt af met 1-sters in het zwembad. Sommige 
deelnemers melden zich last-minute af voor lessen, dat is ongewenst. Fred gaat deze 
mensen aanspreken.  

▪ Voorstel brandstofvergoeding, aangepast voorstel.  

• Ondanks dat dit voorstel nog in de ontwerpfase is, leeft het al erg bij de leden.  
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• Het gaat om een tegemoetkoming van daadwerkelijk gemaakte kosten/gedane 

uitgaven door trainers of andere leden. Aanleiding was het grote aantal ritten voor de 
1-sters opleiding en de sterk gestegen brandstofkosten. Dit geldt voor alle leden 

• Volgende vergadering wordt het voorstel definitief gemaakt om aan de 
ledenvergadering voorgelegd te kunnen worden.  

 
➢ Materialen 

▪ Roestvlekken van het aquarium verwijderen van de vloer 
 

➢ Evenementen/Bar 
▪ Floor stop met de bar, wie neemt het over? We gaan lobbyen. 

 
➢ Communicatie (PR en Website) 

 
   
Sluiting en planning volgende vergadering. Volgende vergadering dinsdag 14 februari 2023 
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Actiepunten 
 
 

Nr. Omschrijving actiepunt Actie door Gepland 

20210801 Wal boogschutters. Fred licht nogmaals toe, wordt 
vervolgd. Het gaat erg langzaam. Maatregelen 
moeten goed getest worden. Zonodig escaleren 
naar gemeente. Actie ligt bij SRO. Ad stelt voor dat 
maatregelen voor het nieuwe seizoen klaar 
moeten zijn. Fred stuurt dreigbrief naar SRO 

Fred Mrt 2023 

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

Roel Aug 2022 

20220801 Controleren of horeca vergunningsvoorwaarden 
geïmplementeerd zijn. Het betreft de 
aanwezigheid of bereikbaarheid van 
vergunninghouders. Barlijst aanvullen met 
telefoonnummers 

Ad Mrt 2023 

20221001 Uitwerken uitvoering brandstofvergoeding Leo en Frans Jan 2023 

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 

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. (dat blijkt niet te 
kunnen). Dit punt samenvoegen met 
horecavergunning 

Ad Mrt 2023 

20221202 E-mail antwoordtekst maken voor vragen over de 
kosten van de opleiding via info@ 

Roel Jan 2023 

20230101 Leo den Hartog van de horecavergunning af laten 
voeren 

Roel Feb 2023 

    

 
 
 


