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Bestuursbesluiten 2010-2013

7

19-4-2010 Bestuur

MC levert keuringsrapporten en documenten in bij
secretariaat ter archivering in verenigingsarchief.

MC leden weigeren verenigingsdocumenten ter archivering bij
secretariaat in te leveren.

19-4-2010 Punt 7 2010-008

8

10-1-2012 Bestuur

Website beheerder publiceert bestuursartikelen
ongecensureerd en ongeacht zijn persoonlijke tegenstand.

Websitebeheerder weigert bestuursartikelen te plaatsen op
website en past ongevraagd censuur toe.

10-1-2012 Punt 3 en mail 1212-2011

9

10-1-2012 Bestuur

10
11

18-2-2012 ALV
4-1-2013 Bestuur

Website beheerder overhandigt inloggegevens website ter
archivering aan secretariaat, Website is juridisch eigendom
van Galathea.
Aanstelling Wim Boks als erelid.
Verklaring Omtrent Gedrag voor trainers/begeleiders

Website beheerder haalt tot 2 maal toe de site uit de lucht en
10-1-2012 Punt 3 en mail 12weigert inloggegevens aan bestuur te overhandigen. Hij wordt uit
12-2012
functie ontheven.
Voor langdurige inzet en bewezen diensten.
ALV 2012
Galathea gaat mee in de eis om trainers/begeleiders een VOG te
4-1-2013 Punt 3
laten overleggen om misbruik van jeugdleden te voorkomen.

12

17-9-2013 Bestuur

Garantstelling Galathea voor evenementen.

Indien het bestuur verzocht wordt om financieel garant te staan
voor de organisatie van een evenement, onder voorwaarde van
neutraal budget, blijft de organisator zelf verantwoordelijk voor
gemaakte kosten.

17-9-2013 Punt 3

13

17-9-2013 Bestuur

Inzet leden vulploeg.

De Nitrox- en perslucht vulploeg bestaat uit 10 personen. De
leden confirmeren zich aan actieve uitvoering binnen
dienstrooster op vrijdagavond. Er is geen noodzaak voor
handhaving van een "vliegende keep" op doordeweekse dagen
als zijnde los vulploeglid.

17-9-2013 Punt 5

14

17-9-2014 Bestuur

Afschaffing vulkaart.

17-9-2013 Punt 5

15

18-11-2013 Bestuur

Per 1-1-2014 zijn de nitrox-vulkaarten ongeldig en niet meer te
verzilveren.
De buitendeur van het vulhok is voorzien van een gecertificeerd
slot. De sleutel wordt verstrekt onder barcommissie,actieve
trainers en leden van de vulploeg. Zij dienen hiervoor een
sleutelcontract te tekenen. Het cijferslot op de vulinstallatie is
alleen beschikbaar voor de officiele leden van de vulploeg die
meedraaien in het vulrooster.

Beperking toegang vulinstallatie en materialenhok ter
voorkoming van oneigelijk en onbevoegd gebruik.

17-9-2013 Punt 5

