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BESLUITENLIJST DTZ vanaf 2016 
 
Nr.   Omschrijving van het besluit  
 

Besluitenlijst 2016 
 

091115 ALV  Nieuwe compressor en Contributiebesluit 

− Door de ALV wordt besloten de afschrijvingstermijn van de compressor te verlengen van 10 jaar naar 
20 jaar. 

− Door de ALV wordt besloten: niets meer aan de oude compressor te doen, de stille versie van de 
compressor aan te schaffen en een buffer aan te schaffen als er € 9.500 in kas is. 

− In verband met de stijgende kosten en de inflatiecorrectie, besluit de Algemene Ledenvergadering de 
contributie met € 1 per maand te verhogen. 

 
160216.2 BLV Aanschaf compressor en nitroxsysteem 
Er wordt besloten de Nardi M30 + blender met 3 jaar extra garantie aan te schaffen via Elewout. 
Zie ook 091115 ALV 
 
160426.8 BLV  Aanschaf Nitrox analyser 
Besloten wordt de Analox aan te schaffen, prijs en levensduur van de diverse merken in aanmerking 
genomen. 
 
160524.9 BLV Ledenadministratie 
TOC: de instructeur laat het aanmeldingsformulier invullen en stuurt dit naar hoofd TOC. 
Hoofd TOC stuurt het door naar de ledenadministratie. 
(cq het nieuwe lid stuurt het ingevulde formulier rechtstreeks naar de ledenadministratie) 
Ledenadministratie stuurt de gegevens door naar: 

− NOB administratie 

− Penningmeester, die de opname in de Yahoo-groep regelt 

− Frans, de webmaster, die het lid opneemt in het "smoelenboek" 

− Redactie van de Luchtbel 

− Secretaris DTZ 
 
160927.11 BLV Beheer zuurstofkoffers 

− Coördinatie en gebruik: door een vaste beheerder en een invalbeheerder, aan te wijzen door 
hoofd TOC. Uitgave aan begin seizoen, maart, eind seizoen inleveren, november. Ronald is bij 
(bijna) alle buitenduiken en krijgt er een. 

− Erik de tweede ivm opleidingen en bootduiken. Harm de derde, vierde volgt nog. 

− Controle van de koffers gebeurt door Marco, de materiaalcommissaris. 
 
 

Besluitenlijst 2017 
 
170606 BLV Bedanken aktief commissielid 

− Bij afscheid van een aktief commissielid zal deze in de ALV bedankt worden, ook via de treur en 
jubel! 

 
171128 ALV  Bezuiniging op zwembaduren en Contributiebesluit 

− Door de ALV wordt met 32 stemmen voor, 2 tegen en 1 onthouding besloten: geen 
zwembadhuur meer op woensdagavond in september en april, en geen zwembadhuur meer op 
de zondag in april. 

− Door de ALV wordt unaniem besloten dat de contributie vijfjaarlijks wordt bijgesteld aan de hand 
van de inflatiecorrectie, te beginnen in 2020. 
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Besluitenlijst 2018 
 

180322 ALV Aanpassing Huishoudelijk Reglement m.b.t. declaraties 

− Indienen van declaraties moet gebeuren binnen het boekjaar dat de kosten zijn gemaakt en op 
het declaratieformulier dat is te downloaden op de site. 

 
 
181110 ALV Bezuinigingen, aanschaf overvulslangen en Privacy 

− Het besluit de bezuiniging uit te stellen tot eind 2019 wordt met unanieme stemmen 
aangenomen. 

− Met 13 stemmen voor en 3 onthoudingen wordt besloten twee overvulslangen aan te schaffen. 

− Het voorstel is het "smoelenboek" van de website te halen om eventueel misbruik te voorkomen. 
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
181218 BLV.6  Yahoogroup opheffen.  

− Besloten wordt de Yahoogroup van DTZ op te heffen omdat die niet meer wordt gebruikt. De 
leden zullen worden geïnformeerd. 

 
.8  Vrijwilligerspotje naar de clubkas?  

− Er wordt besloten dit niet te doen. Een uitje voor de vrijwilligers is te belangrijk. Ook goed voor de 
onderlinge verhoudingen! 

 
 

Besluitenlijst 2019 
 
191031 ALV.5  Inflatiecorrectie van de contributie per 2020 

− ALV dd 28-11-2017: door de ALV wordt unaniem besloten dat de contributie vijfjaarlijks wordt 
bijgesteld aan de hand van de inflatiecorrectie, te beginnen in 2020. 

− De inflatiecorrectie over 2015-2019 is volgens het CBS 6,7%, naar boven afgerond 7%. De 
contributie van de NOB en de kosten van het zwembad worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. 
Voorstel: een correctie met 7%, d.w.z. de contributie voor gewone leden van € 170,- naar € 182,- per 
jaar en voor jeugdleden, huisgenootleden en buitengewone leden van € 100,- naar € 107,- per jaar. 
Het besluit wordt unaniem aangenomen door zowel de aanwezige leden als de gemachtigden. 

 
.6 Van vrijwilligerspotje naar verenigingspotje (Bijlage III) 

− Dick motiveert het voorstel, zoals vermeld in Bijlage III. Er zijn namelijk meer mensen die zich 
inzetten voor de vereniging dan vermeld in de Luchtbel. Het bestuur stelt voor het vrijwilligerspotje af 
te schaffen en daarvan een verenigingspotje te maken, ter bevordering van de sociale contacten 
tussen alle leden. We willen de leden ook stimuleren om zich in te zetten bij aktiviteiten.  
Bij stemming zijn 17 aanwezigen en 2 gemachtigden voor en 2 onthoudingen. 
 

− Tweede voorstel: Bij clubactiviteiten (deels) bekostigd uit het verenigingspotje zijn, tegen een eigen 
bijdrage, introducé(e)s welkom.  
Er wordt gesteld, dat introducés welkom zijn, tegen een eigen bijdrage. Roel vraagt hoe dat zit met 
de verantwoording bij dergelijke aktiviteiten. Bert zegt dat je dit zou moeten vermelden op het 
inschrijfformulier. Je kunt dit ook per aktiviteit bekijken. 
Bij stemming gaat men unaniem akkoord met het voorstel. 
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Besluitenlijst 2020 
 
2020 ALV 
Geen ALV”s i.v.m. Corona. 
 
 
20200611 BLV 
Aktiepuntenlijst dd 07-05-2020 
200116-09: besloten wordt eind dit jaar drie van de 10 sets te verkopen, omdat er zoveel niet nodig zijn.  
 
20201015 BLV  
8. Financiën  

− De contributieverhoging i.v.m. de verhoging van de NOB kan worden uitgesteld in verband met 
het terug te ontvangen geld van Optisport. 

9. ALV 

− Het Palet sluit in verband met de coronamaatregelen om 17:00 uur, vergaderen is dus niet meer 
mogelijk… Besloten wordt de ALV uit te stellen tot nader bericht, dit is wettelijk toegestaan voor 
maximaal 6 maanden na afsluiten van het boekjaar. Mogelijk nog langer in verband met de 
Coronawet. 

 
 

Besluitenlijst 2021 
 
20210121 BLV 
5. Trainings- en opleidingscommissie 

− De kalender op de website: wie houdt die bij? Chris zette voor de coronatijd de vergaderingen er 
op, Harm de duikkalender. Nu is er nog niets ingevuld. De duikkalender staat ook in De Luchtbel. 
We besluiten dat hij weg kan van de website. 

 
20211028 ALV 
Statuten 
Stemming over de wijzigingen in de Statuten van Duikteam Zeeland: 
Aanwezige leden: unaniem voor. Machtigingen: unaniem voor. 
Bij deze dus aangenomen. 
 
 

Besluitenlijst 2022 
 
20220125 BLV 
7. Voortgang compressor / Nitrox / materiaal 

− Zuurstofkoffers: er is één kunststof koffer met daarin twee flessen. Er moeten nieuwe 
mondkapjes worden aangeschaft en folie. Er waren drie metalen koffers met daarin 1 fles per 
koffer. In de beste koffer zitten nu 2 flessen. Er wordt besloten dat er een kunststof koffer wordt 
aangeschaft, Leon had een tweedehandse te koop gezien en er wordt besloten dat die zal 
worden aangeschaft. Een van de reduceerventielen is kapot, Leon zal kijken of dat nog voor een 
redelijke prijs kan worden gerepareerd en er is nog één zuurstoffles over.  

− Het trimvest met de grootste maat zal worden verkocht, gelijk met de uitgefaseerde 
ademhalingsset. 
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20220331 ALV 
6. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement 
Het huishoudelijk reglement is aangepast na de vorige ALV. De vergadering gaat unaniem akkoord met 
het gewijzigde reglement, evenals de gemachtigden. 
 
20221208 BLV 
5. Terugblikken 
Vraag van Els van der Maas op de ALV of er op zondag geen introducees mee mochten zwemmen. Er 
wordt besloten dit niet te doen. 
 
 

Besluitenlijst 2023 
 
230227 BLV 
1.6 Opening, mededelingen, ingekomen stukken 
Het materiaal moet gekeurd worden in september / oktober, na het duikseizoen en voor de 
introductieduiken. Ieder jaar een deel van flessen / automaten, zodat er altijd materiaal te verhuren valt. 
 
230406 ALV  
3. Concept notulen ALV van 03 november 2022 
Duikteam Zeeland is verantwoordelijk voor het eigen toezicht en kan geen verantwoordelijkheid dragen 
voor introducees. 
 
230406 ALV 
6. Voorstel speciaal studenten lidmaatschap 
Er is een verzoek binnengekomen of er voor studenten een speciaal lidmaatschap kan komen omdat die 
niet over zoveel geld beschikken. In het bestuur is daarover gesproken en er wordt gedacht aan een 
regeling zoals voor jeugdleden: entreegeld € 27,50 en lidmaatschap van € 107,= per jaar.  
Dit voorstel wordt met unanieme stemmen aangenomen. 
 


