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Agenda
1. Opening van de vergadering door de voorzitter

▪ Verwelkoming leden
▪ Vaststellen aantal geldige stemmen

2. Verslag 2021 door de voorzitter en secretaris
3. Verslag commissies
4. Pauze
5. Verslag penningmeester en begroting 2022
6. Verslag kascontrolecomissie
7. Verkiezing kascontrolecommissie
8. Vaststellen contributie
9. Bestuursverkiezingen
10.  Rondvraag
11. Sluiting ALV  8 maart 2022 2



Verslag 2021 Voorzitter / Secretaris

▪ Voorzitter : 

▪ Bestuur gekozen 9-03-2021

▪ Toelichting 2021

▪ Secretaris :

▪ Ledental

▪ Statistieken
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AA heeft 87 leden (vs. 83 laatse ALV)

▪ Leeftijd:
▪ Oudste lid 88 jaar
▪ Jongste lid 11 jaar

▪ Dus: een gemiddeld AA-lid is ca. 42 jaar oud (vs. 42)

▪ Nieuwe leden / afmeldingen / slapende leden
▪ 7 nieuwe leden vanaf vorige ALV (vs. 5)
▪ 3 afmeldingen (vs. 8)
▪ 6 slapende leden (vs. 6)
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Verslag Trainerscommissie
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Terugkijken op 2021

• Nog steeds coronajaar
• Van fysieke bijeenkomsten naar weer een lockdown
• Geen reanimatie en zuurstofkoffer

• Afwisselende en actieve zwembadtraining (za/wo) op de momenten 
dat het mocht

• Geen heel actief jaar voor de TC
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Aantallen opleidingen 2020/2021
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2021 2022
• ScubaDoe 6 leden (2 leden)
• 1* (jeugd) duiker (8 leden)
• 1* duiker 3 duikers*
• 2* duiker 4 duikers** 3 duikers
• 3* duiker 6 duikers 6 duikers
• PVB eigen vaardigh. (10 duikers)
• 2* instructeur 1 instructeur
• Her-activatie licentie 1 instructeur 1 instructeur
• Omscholing IT’er 2 instructeurs

* 2 cursisten gestopt  ** 1 cursist gestopt



Tijdlijn opleidingen 2022
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maart
popduiken

april-mei
afronding 

specialisatie 
droogpakduiken

april
reanimatie i.c.m. 
zuurstofkoffer

september
refreschment
specialisatie 

tijdens 
zeelandkamp

2022
afronden 
lopende 

opleidingen

juni
Specialisatie 
onderwater-

orientatie

2022
Specialisatie 
wrakduiken

2022
PVB eigen 

vaardigheiden

2022
wensen vanuit 
de vereniging?



PVB eigen vaardigheden

• Een PVB eigen vaardigheden als instapeis duikbegeleider, 
bestaande uit:
• Trimvaardigheid
• Demo skills
• Reddingsvaardigheden

• Grove opzet PVB binnen AA
• Centrale kick-off
• Georganiseerde zwembadmomenten
• Georganiseerde buitenwatermomenten
• Zelfstandig oefenen zwembad / buitenwater
• Zelfstandig inplannen met instructeur afname PVB (onderdeel)
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volwassenen zwembad training

• Uitbreiding aantal trainers inmiddels 6 trainers en enkele standby. 

• Afwisselend trainingsaanbod op basis van verschillende type 
trainingen.

Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? 
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ScubaDoe / opleidingen jeugd

11



Tot aan de waterkant!
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Medische keuringen ???
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Amicus Aquae Algemene ledenvergadering 2021 14

▪ Ondanks de Covid regels hebben steeds kunnen
vullen als het zwembad open was.
▪ Verder zijn er wat kleine dingen vervangen
waaronder een drukmeter en kompas van een
console.
▪ Nu het wat rustiger was hebben we ook het 
materialhok opgeruimd en Paul heeft de inrichting
veranderd en een hoop oude pakjes weg gedaan.

Verslag Materialencom 2021



▪ Het onderhoud aan de compressor. Dit gaan we 
om de  2 jaar doen wel ieder jaar een lucht meting

▪ Het keuren van diverse flessen 

▪ Eventueel het vervangen van de nodige 
materialen

▪ Eventueel materiaal  op advies van training 
commissie

Verwachtingen voor 2022
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Verslag Materialencom



Verslag Evenementencommissie
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Huishoudelijke zaken:
▪ We verwelkomen Paul en Shalini. 

▪ Sinds vorige ALV besloten dat Clubhuis en 

Evenementen commissie dichter na elkaar gaan 

groeien.

▪ Dit is nog actief. Nog geen zichtbare 

verandering voor buitenstaanders. Verwachting 

is dat dit wel langzaam meer gaat komen.

▪ Idee? 

▪ Wie weet kunnen we er samen vorm aan geven.



Verslag Evenementencommissie
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Activiteiten afgelopen jaar:
▪ Veel problemen rondom corona
▪ Toch actief geweest als commissie 

▪ Zeelandkamp
▪ 35 jarig bestaan
▪ Oktoberfest in het Clubhuis

Activiteiten komend jaar:
▪ Corona lijkt minder het spel te gaan breken
▪ Bijzonderheden:

▪ Familie activiteit komt terug 
▪ Meer georganiseerde clubhuis evenementen



Verslag Clubhuiscommissie 2021
▪ Eigen clubhuis en instructie lokaal a.d. Nieuwkuijkse Wiel

▪ Bar blijft draaiend door Rob en Leo (Remco gestopt)

▪ Cursussen, Theorie en EHBO lessen.

▪ Nieuwjaarsreceptie (+Nieuwjaarsduik) 

▪ Woensdagavond bijpraten na zwemmen.

▪ Vergaderingen

▪ Iedere week frituur

▪ Gebruik door derden

▪ Feesten georganiseerd door evenementencommissie.

▪ Eerste van de maand

▪ Huismerk Hertog Jan / veel alcohol vrij bier / open voor suggesties
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▪ We zoeken nog nieuwe mensen voor achter de bar!

▪ Eerste van de maand

▪ Suggesties zijn welkom. Denk aan ons assortiment eten en 
drinken, maar ook de eerste van maand.

▪ Helaas ivm Corona, beperkt open geweest

Clubhuiscommissie 2022
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Clubblad 2021
‘t is allemaal weer geschiedenis



Nr. 1
Het jaar begon met het oplaten van wat balonnetjes



Nr. 2 
Op en Af in 2021



Nr 3 
Fotowedstrijd, zomeravondduiken en 

Zeelandkamp….een druk zomerprogramma



Nr 4 
Oktoberfest…..En daar is Krabbie weer!



Plannen voor 2022

• Uitbreiding clubblad met 
digitale inhoud

• Verslag van onze activiteiten 
door en met onze verslaggevers

• 4 x 12 full color bladzijden

• Meer inbreng vanuit de jeugd…

• Behoud en uitbreiding van 
sponsoren

• Actiemomenten creëren



Verslag Penningmeester
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Verslag Kascontolecommissie
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Verkiezing Kascontolecommissie
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Vaststellen Contributie 2022
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Bestuursverkiezing

De volgende leden zijn aftredend:

persoon: functie herkiesbaar?

▪ Andre Frietman Voorzitter ja
▪ Elmar Vijverberg Evenementen ja
▪ Bart Broers Algemeen nee**

** Bart max 1 jaar beschikbaar tot plaatvervanger er is
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Rondvraag
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Sluiting door de voorzitter
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