
Verslag van online benadering leden Aquafit en de 
verantwoording vanuit het bestuur naar de leden. 
 
In verband met de corona crisis is het ons niet gelukt een algemene 
ledenvergadering te houden. Als bestuur van aquafit hebben we besloten de 
verantwoording van het bestuur online met onze leden te delen. We hebben 
gevraagd naar input door midden van vragen te stellen via de email.  
Wijzigen van de bestuurssamenstelling is op dit moment niet aan de orde, na de 
coronacrisis gaan we dit verder bekijken. 
 
Emailbericht dd. 1 april 2020 
Beste leden van Aquafit. 

 

Nu alles in de sportwereld is stil komen te liggen gaan enkele bestuurszaken wel door. 

Het niet doorgaan van de trainingen en de wedstrijden hakt er aardig in bij de sportieve leden 

van onze club. Wanneer we weer mogen? We wachten het af. 

 

Voor wat betreft de algemene ledenvergadering, gaat voorlopig niet lukken. Wel heeft de 

penningmeester de cijfers over 2019 op papier gezet en hebben de verschillende commissies 

hun jaarverslag gepubliceerd. 

De jaarverslagen en de notulen van de ALV van 2019 zijn beschikbaar op de website, 

www.aquafit-castricum.nl, in de bijlage het financiële overzicht. Zouden jullie deze willen 

beoordelen en, indien er vragen en/of opmerkingen zijn, deze via de email aan mij kenbaar 

maken. 

Laat even weten of je akkoord kan gaan met het overzicht, dan kunnen we deze 

verantwoording ook weer aan de Gemeente afleggen waarmee we aantonen dat de subsidie 

goed is besteed. 

 

Het bestuur gaat zich nog beraden over hoe we de gemiste trainingen kunnen gaan 

compenseren afhankelijk van de besluiten van de KNZB en de Gemeente. 

 

 

--  

Vriendelijke groeten 

Ruud Bakkum 

Voorzitter Aquafit 

 

 
  

http://www.aquafit-castricum.nl/


 
Reacties van leden op de jaarverslagen en financiële stukken 

Manon van Tunen 
 
wo 1 apr. 14:26 

Hoi Ruud, Wat mij betreft geen opmerkingen.  
 

 

Goedemiddag Ruud,  

De financiële stukken ontvangen en ga hierbij akkoord.  

Succes met de afronding van de stukken!  

 

Met vriendelijke groet, 

Linda Stoevelaar 

 

 

Ruud, 

Ik heb de stukken ontvangen en ingezien. 

Geen bijzonderheden. 

Sportieve groet, 

Patrick Verduin 

 

Hoi Ruud, 

Ik heb de stukken ontvangen en ik ben akkoord. 

 

Groeten Irene 

 

Cor Posch   wo 15 apr. 17:00 (18 uur geleden) 

Ruud, 

Ik ben akkoord. 

 

Mvrgr. Cor 

 

Beste, 

Ingezien. 

 

Mvg, 

Maurice Stokman 

Goedenavond Ruud, 

Hierbij bericht ik dat ik de stukken voor gezien heb. 

 

Met vriendelijke groeten, Jeroen Daan 

Hoi Ruud, 

ik heb de financiële stukken ontvangen en geef mijn goedkeuring aan deze stukken. 

 

Groetjes, Rita 

Ik heb stukken ontvangen en ga akkoord. 

 

Groet  Ingrid de l Orme 

Hallo Ruud, 

Ziet er verder goed uit. Geen bijzondere opmerkingen hierop. Bij deze mijn instemming.  

 



Wat betreft 2020. Er is badhuur gebudgetteerd, maar door het Corona virus momenteel en het 

niet kunnen gebruiken van het bad, zal deze post dan veel lager uitvallen of moeten we 

gewoon het geheel voldoen?? 

 

Mvg 

Rob Nijweide 

Ruud, 

Ook al heb ik weinig inzicht in en verstand van financiele zaken, ik ben akkoord met de 

cijfers.  tot ???? 

groet, bram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


