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BESLUITENLIJST DTZ 
 
Nr.             Omschrijving van het besluit  
 
241103.1 Clubhuis 
Het clubhuis is een openbare ruimte, dus er wordt niet gerookt. Buiten mag wel worden gerookt.  
 
241103.2 Apparatuur 
Leners van apparatuur zijn verantwoordelijk voor het geleende. Reparatiekosten zijn voor de gebruiker. 
 
170204.1 besluiten DTZ 
Het archiveren van besluiten van vergaderingen verdient aandacht. Het is vaak niet meer mogelijk een besluit uit 
het verleden te traceren. Voor communicatie naar de leden is ook geen vaste procedure. 
Afgesproken wordt een besluitenlijst bij te gaan houden en deze te publiceren in de luchtbel en op de website.  
De huidige besluiten worden bijgehouden door de secretaris. Hans maakt een historisch overzicht. 
Deze besluiten komen als addendum bij het Huishoudelijk Reglement . 
 
170204.2 Zwembadpasjes 
Zwembadpasjes t.b.v. introducés zijn voor eigen rekening. 
 
170204.3 Waterpolo 
Het laatste kwartier van de training mag ingeruimd worden voor een spel. (ter beoordeling van de trainer) 
 
170204.4 Introductie perslucht 
Besloten wordt introductie perslucht voor kinderen door ouders op zondagmiddagen niet toe te staan.  
Wel zal  twee maal per jaar door de TC een introductie evenement onder voorwaarden worden georganiseerd. 
Nieuwe leden (0 sters) mogen na 5 avonden perslucht onder begeleiding van een ervaren duiker in het zwembad 
oefenen. Zie ook 090505.1 
 
170204.5 Sleutels 
Er wordt een sleutelplan (= wie heeft een sleutel) gehanteerd. Deze lijst wordt door de voorzitter bij gehouden. 
 
200404.1 Besluiten 
De besluiten zoals die in 170204.1 als procedure aan de orde zijn gekomen, mogen pas gepubliceerd worden in 
luchtbel en website, na goedkeuring van de notulen. 
 
211105.1 ALV Compressor 
Eigen compressor is in principe wenselijk en compressor wordt voorlopig gehandhaafd. 
 
270306.1 ALV Luchtbel 
ALV spreekt zich uit voor ook een papieren versie Luchtbel. 
 
200406.1 Buddylijn 
De discussie over de Richtlijn veilig duiken resumerend, wil het bestuur het zwaarwegend advies aan de leden 
geven: Te duiken in buddy paar, gebruik makend van buddylijn. 
 
200410.1 Wanbetaling 
Schorsing wegens wanbetaling wordt niet gepubliceerd.  
 
200411.01 Training 
De trainer is verantwoordelijk  voor het hele trainingsuur en niet alleen voor de training. 
 
200412.1 Toetsing 
Toetsing van modules geschiedt volgens NOB normen (per kandidaat geen meerdere instructeurs noodzakelijk) 
 
090505.1 Kinderen 
Voor wat betreft kinderen houden we voor perslucht in het zwembad, de NOB minimum leeftijd van 12 jaar  
met  1 op1 begeleiding aan. Zie ook 160113.1 BLV 
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260905.1 Lid NOB 
Het is niet mogelijk lid te worden van DTZ zonder lid te zijn van de NOB. Dit is niet mogelijk gezien ons 
contributiebesluit in verband met de door de NOB collectief afgesloten verzekeringen. 
 
020206.1 Materiaal zie besluit 261112.1 BLV 
Vervangingstermijnen van vesten 10 jaar, voor automaten 15 jaar en voor flessen 20 jaar. 
 
270306.1 ALV Contributie 
Contributie verhoging 25 % per 1 jan 2007. 
 
270306.2 ALV Kosten 
Zondag introductiekosten verhoging  25 % per 1 jan 2007. 
 
110906.1 Vullers 
Alleen vullers die op de vullerslijst  staan  zijn gerechtigd te vullen.  
De materiaalcommissaris autoriseert de vullers  en is verantwoordelijk voor de lijst. 
Zie ook 110906.1 , 200312.1 BLV, 260412.1 BLV, 300315.3 ALV,  
 
110906.2 Materiaal 
Leden zijn individueel verantwoordelijk voor het clubmateriaal opgeslagen in het zwembad. 
 
050207.1 Alcohol 
Leden die alcohol genuttigd hebben of onder kennelijke invloed verkeren, worden uitgesloten van deelname aan de 
clubduik of opleiding. 
 
230407.1 Jubilarissenbeleid 
Voorjaars ALV: Ben van Gelder Trofee 
Najaars ALV     : Leden die 30 jaar bij DTZ zijn. Deze mensen worden door de secretaris uitgenodigd  
 
070610 BLV Treur en Jubel 
Als richtlijn voor Treur en Jubel wordt globaal aangehouden: 
o kraamkado ongeveer € 15,- 
o bos bloemen bij ziekte ongeveer € 10,- 
o kaart grootouderschap ongeveer € 4,-  
  
120710 BLV en 080910 ALV 
Soloduiken, bootduiken, buddy lijnen en al wat niet meer: 

 Richtlijnen voor veilig duiken zoals deze door de Nederlandse Onderwatersport Bond worden aanbevolen 
worden gebruikt binnen DTZ 

 Het bestuur stelt dat tijdens bootduiken, georganiseerd door DTZ, altijd als buddypaar gedoken wordt waarbij 
twee duikers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van elkaar. 
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Vergoedingen aan instructeurs 
Uitgangspunt “vrijwilligers beginsel”. Vanuit dit beginsel is het niet gewenst dat er een vergoeding of betaling komt 
vanuit de club.  
Het bestuur sluit zich bij deze visie aan en heeft besloten dat elke aanvraag tot het volgen van een opleiding en het 
vergoeden van deze opleiding/onkosten, individueel zal worden behandeld en zal worden getoetst aan de behoefte 
en mogelijkheden binnen DTZ. Zie ook 071013.1 BLV, 250313.4 ALV en 100112.4 BLV 
 
Zuurstofkoffers 
instructeurs stellen hun eigen O2 koffer ter beschikking tijdens duiken georganiseerd door de club. de vereniging 
staat borg staat voor de kosten van onderhoud en schade geleden tijdens het voordoen van een calamiteit (auto 
ruitje).  
Voorts heeft het bestuur besloten om 2 nieuwe zuurstofkoffers (enkele fles)aan te schaffen om zodoende te 
waarborgen dat er te allen tijde O2 beschikbaar is tijdens door de club georganiseerde duiken. De huidige 
zuurstofkoffer van DTZ blijft beschikbaar voor overige georganiseerde clubactiviteiten en staat in het clubgebouw. 
Als de O2 wordt gebruikt in geval van een ongeval en/of ten dienste van DTZ zijn de kosten voor nieuwe vullingen 
voor DTZ. 
 
Clubhuis 
Bestuur vindt het handhaven van een clubhuis wenselijk. Indien er mogelijkheden komen voor een accommodatie 
bij het zwembad zal dit wederom ingebracht worden in de vergadering en voorgesteld worden aan de leden. 
 
110411 ALV Clubboot 
Er wordt besloten dat DTZ geen clubboot aanschaft met 22 stemmen voor en 32 stemmen tegen 
 
060910 BLV Clubboot 
Het bestuur stelt vast dat de huidige boot en motor total loss zijn.  
 
240111 BLV Lidmaatschap NOB 
Duikteam Zeeland is een NOB vereniging, het lidmaatschap is gekoppeld aan een NOB lidmaatschap. Aangezien 
deze specifieke leden beide al lid zijn van de NOB hoeven zij geen NOB inschrijfgeld en contributie te betalen. 
Voor het toetreden tot DTZ wordt 50,- euro entreegeld gevraagd. 
 
280311 BLV 
De Arbeidsinspectie heeft aangekondigd duikverenigingen en instructeurs in 2011 extra te gaan controleren op het 
naleven van de ARBO-wet. In dat kader is het voor verenigingen belangrijk om een Risico-Inventarisatie en –
Evaluatie (RI&E) en een bijbehorend Plan van Aanpak te maken. De NOB organiseert  op verschillende avonden  
thema-avonden over dit onderwerp. DTZ wilt hierover geïnformeerd worden. 
 
200611 BLV Verzoeken 
- Verzoeken tot introductieduiken toe te staan, maar alleen als deze worden georganiseerd door een 2* 

instructeur. Deze instructeur mag in dit geval ook materiaal van de club huren. 
- Vervolgens v.w.b. de verzoeken spullen op te duiken: dit niet onder de vlag van DTZ toe te staan.  
 
120911 en 200911 BLV Postbus 
Afgesproken wordt dat de penningmeester de postbus zal beheren en bij afwezigheid van de penningmeester de 
secretaris. 
 
Zwembad 
De secretaris zal in het vervolg de contacten met het zwembad onderhouden. (contact met het secretariaat omtrent 
aanlevering gegevens ten behoeven van de overeenkomst en ondertekening overeenkomst en de archivering) De 
TC dient dan de gegevens (jaarplanning > trainingen  > planning introductieduiken etc). aan te leveren aan de 
secretaris. 
 
Clubboot 
De boot is afgevoerd naar de stort. Behalve de trailer. Die staat in Goes in opslag. Materialen uit de boot 
zijn opgeslagen op zolder. Registratiebewijs ligt bij Roel. Hij neemt aan dat de vorige penning meester de huur 
heeft opgezegd. Ook liggen bij hem nog oude brandstoftanks welke z.s.m .naar het clubhuis worden overgebracht. 
De trailer kan ook in het portaal voor de compressor worden geparkeerd. 
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061211.1 BLV Sleutels 
Bestuursleden zijn gewone leden en betalen borg voor sleutel van clubhuis.  
 
061211.2 BLV Doel bestuur 
In de volgende vergadering wordt duidelijk vastgesteld wat het ‘doel’ is van dit bestuur. 
 
061211.3 BLV Besluiten 
Besluitenlijst bestuursvergadering wordt gepubliceerd in Luchtbel  
 
061211.4 BLV Vergaderingen 
Bestuursvergaderingen vinden plaats op 10-01-2012, 7-02-2012, 6-03-2012. Indien nodig worden extra 
vergaderingen ingepland. 
 
061211.5 BLV Volgboot 
Het advies van de trainingscommissie om geen volgboot bij de bootduiken van ‘Anton’ te gebruiken wordt 
overgenomen door het bestuur. 
 
061211.6 BLV Bootduiken 
Data voor de bootduiken kunnen worden gereserveerd voor 2012. 
 
100112.1 BLV afwikkeling clubboot 
Het bestuur zal een feitelijk relaas presenteren in de ALV over de afwikkeling van het besluit van het voormalig 
bestuur over het afschrijven van de clubboot. 
 
100112.2 BLV zuurstofkoffers 
Zuurstofkoffers dienen te voldoen aan de norm die de NOB stelt. 
 
100112.3 BLV Contributiebesluit 2012 
In het contributiebesluit 2012 wordt verwerkt: 

 Maandelijks betalen wordt per half jaar, gekoppeld aan de opzegtermijnen. 

 Bij jaarlijkse betaling een korting van een halve maand. 
 
100112.4 BLV kosten vrijwilligers 

 De onkosten van cursussen voor instructeurs, aangeboden door DTZ, zijn voor rekening van DTZ. 

 Deelnemers van opleidingen betalen de kosten van de NOB inclusief de verzendkosten. 

 Instructeurs krijgen lesmateriaal door DTZ aangeboden, bij wezenlijke veranderingen. 
Zie ook 120710 BLV en 080910 ALV en 071013.1 BLV en 100112.4 BLV en 250313.4 ALV 
 
100112.5 BLV NOB vertegenwoordiging 
Vertegenwoordiging NOB namens de club sluit inbreng kort met bestuur. 
Noot; achteraf bleek er geen NOB-vertegenwoordiging van DTZ bij NOB te bestaan. 

 
100112.6 BLV Publiceren en besluiten 
Formele zaken DTZ worden gepubliceerd in de Luchtbel of de website. Informele zaken kunnen via Yahoo. In de 
Luchtbel wordt tekst opgenomen dat leden op elk moment een actuele besluitenlijst kunnen opvragen via 
secretaris@duikteamzeeland.nl. 
 
100212.1 BLV gebruik clubgebouw kalender  
Het gebruik van het clubgebouw wordt vastgelegd in een kalender. 
 
100212.2 BLV bijdrage voormalige voorzitter in jaarverslag 2011 
De bijdrage van de voormalige voorzitter wordt niet opgenomen in het concept  jaarverslag 2011, dit wordt vooraf 
aan hem meegedeeld.  
 
100212.3 BLV Opleidingsbesluit 2012 
Het Opleidingsbesluit DTZ wordt vastgesteld. 
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200312.1 BLV Vullers 
De vullers worden in de jaarkalender opgenomen. Elke vuller zal dan een of twee maal per jaar op een zelf te 
bepalen dag in een, in overleg vast te stellen, week een uur of twee uur aanwezig te zijn om te vullen. Zo kan er 
door de leden meer gebruik worden gemaakt van de vulcapaciteit. Naschrift; is nooit zo uitgevoerd. 
Zie ook 110906.1 , 260412.1 BLV, 300315.3 ALV 
 
160412.1 ALV Jaarverslag 2011 
Het voorstel om alle primaire bijdragen over de periode tot 28 november 2011 van de voormalige bestuursleden te 
plaatsen en dat het huidige bestuur een bijdrage levert over de periode na 28 november 2011 wordt in stemming 
gebracht. Met 15 stemmen voor het voorstel, 2 onthoudingen en 16 stemmen tegen wordt het voorstel afgewezen. 
Het verslag wordt door de ALV vastgesteld. 
 
160412.2 ALV Jaarrekening 2011 
De algemene ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur met betrekking tot de jaarrekening 2011. 
 
160412.3 ALV Aanpassing contributiebesluit en huishoudelijk regelement 2012 
Het voorstel om enkel jaarlijks de contributie te heffen, tenzij het bestuur hierover in een individueel geval anders 
beslist wordt aangenomen. Dit tenzij zou dan moeten gelden voor de gevallen waarin een lid in overleg met het 
bestuur tot een andere oplossing wilt komen. Het zal in gaan per 1 januari 2013.  
 
160412.4 ALV Begroting 2012 
De algemene ledenvergadering stemt in met de begroting 2012. 
 
160412.5 ALV Plan voor de toekomst DTZ 
De algemene vergadering stemt in met de, door het bestuur, voorgestelde richtingen 
 
160412.6 ALV Nieuw bestuur DTZ 
De algemene vergadering stemt in met de, door het bestuur, voorgestelde kandidaten; 
Tilly Neve (voorzitter), Mario de Wever (secretaris), Erik Veerhoek (hoofdtrainer), Marco Collignon 
(materiaalcommissaris) en Rob Plasse (penningmeester). De algemene ledenvergadering benoemt Tilly Neve als 
voorzitter. 
 
160412.7 ALV Kascontrole commissie 2012 
Voor 2012 worden als leden van de kascontrole commissie Jim Shelton en Kees Jan Lastdrager benoemd. 
 
160412.8 ALV Contributiebesluiten 
De behandeling van de contributiebesluiten vinden in het vervolg plaats tijdens de najaars ALV. 
 
260412.1 BLV Vullers 
Het besluit in de bestuursvergadering van 20 maart ‘De vullers worden in de jaarkalender opgenomen. Elke vuller 
zal dan een of twee maal per jaar op een zelf te bepalen dag in een, in overleg vast te stellen, week een uur of 
twee uur aanwezig te zijn om te vullen. Zo kan er door de leden meer gebruik worden gemaakt van de 
vulcapaciteit.’ wordt  een actiepunt voor het bestuur. Een voorstel wordt t.z.t. uitgewerkt. 
Noot; in bestuursvergadering van 8 oktober 2012 heeft het bestuur de besluiten 200312.1 en 260412.1 vervangen 
door een ander besluit. 
Zie ook 110906.1 , 200312.1 BLV, 300315.3 ALV 
 
190612.1 BLV Sleutels clubgebouw 
Het bestuur is van mening dat het aantal sleutels van het clubgebouw nu geen probleem is. Er is een lijst met 
mensen die een sleutel in hun bezit hebben , waarvoor ook borg is betaald en waarop vermeld staat voor welke rol 
dat is. Een sleutel hoort bij een functie. Geen functie is geen sleutel. 
 
100712.1 BLV trailer voormalige clubboot 
Er zijn in totaal twee biedingen (Marnix Poelman en Jaro van Waarde) gedaan op de trailer van de voormalige 
clubboot. De hoogste bieding is uitgebracht door Marnix Poelman. Het bestuur accepteert het bod. Marnix en Jaro 
worden op de hoogte gebracht. Daarna worden per Yahoo en de Luchtbel de leden geïnformeerd. 
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100712.1 BLV Zwembadgebruik seizoen 2012-2013 
Met de TC wordt afgesproken dat voor de komende winterperiode het zwembadgebruik is: 

 Vanaf 1 september tot 30 april elke woensdag van 20.15 tot 21.15 uur. 

 Vanaf 1 oktober  tot 30 april elke woensdag van 21.15 tot 22.15 uur. 

 Vanaf 1 oktober tot 30 april elke zondag van 12.30 tot 13.30 uur. 
Op 14 november wordt een introduik georganiseerd voor enkel de personeelsvereniging van de gemeente 
Vlissingen. Zij betalen de zwembadhuur en trakteren de instructeurs en begeleiders op een drankje na afloop. De 
andere twee beoogde intro’s vult de TC in. 
 
081012.1 BLV Bootduik, duikkeuring aantonen 
Bij intekenen voor een bootduik, moet vooraf een geldig bewijs van duikkeuring  worden aangeleverd. Anders 
wordt de betreffende persoon van de lijst afgevoerd en kan iemand van de reserve lijst deze plaats innemen. Dit in 
verband met de veiligheidseisen en de statuten. Het is ongewenst  om dit op de dag zelf te doen. 
 
081012.2 BLV reiskosten instructeurs/mentoren 1 
De vraag of reiskosten voor instructeurs/mentoren in het kader van te geven opleidingen en specialties onder de 
vergoeding van de kosten zoals genoemd onder artikel 10, lid 6 van het Huishoudelijk Reglement vallen, kan 
beantwoord worden door het bestuur. 
 
081012.3 BLV reiskosten instructeurs/mentoren 2 
Reiskosten voor instructeurs/mentoren in het kader van opleidingen en specialties vallen niet onder de vergoeding 
van de kosten zoals genoemd onder artikel 10, lid 6 van het Huishoudelijk Reglement. 
 
081012.4 BLV Bewijs van duikkeuring bij bootduik vooraf  
Bij intekenen voor een bootduik georganiseerd door DTZ, moet vooraf een geldig bewijs van duikkeuring  worden 
aangeleverd. 
 
261112.1 BLV afschrijving materiaal  
Het besluit van het bestuur (020206.1 Materiaal) wordt herroepen en de m.b.t. de vervanging van materiaal als 
volgt te besluiten: 

 Compressor, jaarlijks onderhoud door leverancier, grootonderhoud om de 1500h, vervanging bij 
disfunctioneren. 

 Zuurstofkoffer, 3jaarlijkse vervanging zuurstof, 10jaarlijkse keuring door stoomwezen van fles. Vervanging 
wordt door Stoomwezen bepaald. 

 Vest, jaarlijkse visuele keuring door materiaalcommissaris. Vervanging wordt bepaald door disfunctioneren 
vest / aangeven materiaalcommissaris. 

 Automaat, jaarlijkse visuele keuring door materiaalcommissie. Onderhoud naar aanleiding van visuele controle. 
Onderhoud door specialist. Vervanging wordt bepaald door specialist. 

 Fles, 5jaarlijkse keuring door stoomwezen, looptijd tot fles wordt afgekeurd. Hierna vernietiging van fles. 
 
160113.1 BLV opleiding aspirant jonger dan 14 jaar  
In voorkomende gevallen dat er sprake is van een opleidingswens van een aspirant jonger dan 14 jaar dan zal de 
TC dit verzoek voorleggen aan het bestuur). 
Zie ook 090505.1 
 
250313.1 ALV Aankopen en overschrijding begroting  
1. Toestemming is nodig van de penningmeester en minstens een lid van het dagelijks bestuur bij aankopen 

boven € 100,-. 
2. Voor overschrijding van de begroting op een onderdeel moet er toestemming worden verleend door de 

penningmeester en het dagelijks bestuur. 
 
250313.2 ALV Kascontrole commissie 2013 
De kascommissie voor 2013 wordt in de vergadering benoemt, volgens het roulatieschema zijn dat Kees-Jan 
Lastdrager en Bert Schreurs, Jim Shelton is eerste reserve). 
 
250313.3 ALV Aanpassing Huishoudelijk Reglement 
De vergadering stelt het huishoudelijk regelement vast. 
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250313.4 ALV Vergoedingen opleidingen 

 Cursisten betalen een bijdrage van € 50,00 voor een 1* of 2* of 3* opleiding waarvan € 20,00 voor de 
betreffende instructeur is en € 30,00 voor de vereniging.  

 Voor een eenvoudige specialty betalen cursisten een bedrag van € 10,00 p.p. en voor bijzondere specialty ‘s 
een bedrag dat zich verhoudt met de gemaakt kosten. 

Zie ook 071013.1 BLV, 250313.4 ALV en 100112.4 BLV en 120710 BLV en 080910 ALV 
 
071013.1 BLV  
Inzake bijdragen vanuit de club aan instructeurs opleidingen (incl. specialties) wordt het volgende besloten. Per 
situatie wordt gekeken hoe vraag en aanbod zich verhouden voordat het bestuur besluit om tot een stimulans over 
te gaan en wat de stimulans en de daaraan verbonden voorwaarden vanuit de club inhouden (besluit). 
 
In dit concrete geval is er een reactie gekomen van een trainer op de oproep. Deze wil het bestuur honoreren door 
aan de totale kosten (405+100+100=605) van 1+2 instructeursopleiding en boeken totaal €100,- bij te dragen. Als 
tegenprestatie wordt dan verwacht dat in twee opeenvolgende jaren na het behalen van het instructeursdiploma 
een duikopleiding wordt gegeven (totaal twee opleidingen). Dit zal door de hoofdtrainer aan de betreffende trainer 
worden meegedeeld. 
111113.1 ALV Begroting 2014 
De algemene ledenvergadering stemt in met de begroting 2014. 
 
111113.2 ALV Contributiebesluit 2014 
De algemene ledenvergadering stelt het contributiebesluit 2014 vast. 
 
111113.3 ALV Vertrouwenspersoon 
De algemene ledenvergadering benoemd Bianca de Vlieger als vertrouwenspersoon. 
 
111113.4 ALV Aankoop clubhuis 
De algemene ledenvergadering besluit om het clubhuis niet te kopen 
 
111113.5 ALV onderzoek Nitroxcompressor 
De algemene ledenvergadering besluit om de werkgroep Nitroxcompressor opdracht te geven verder te kijken naar 
een mogelijke aanschaf van een nitroxcompressor. 
 
101114.1 ALV voorzitter 
De algemene ledenvergadering besluit unaniem om Dick Hoekstra te keizen als voorzitter van Duikteam Zeeland. 
 
101114.2 ALV nitrox 
De algemene ledenvergadering neemt het principebesluit Nitrox JA. De uitwerking moet nu concreet gemaakt 
worden. Wat betekent dit nu financieel en praktisch? 
 
101114.3 ALV begroting 2015 
De algemene ledenvergadering stelt de begroting 2015 vast 
 
101114.4 ALV contributiebesluit 2015 
De algemene ledenvergadering besluit om het contributiebesluit 2014 zonder wijzigingen over te laten gaan in het 
contributiebesluit 2015. 
 
120115.1 BLV bestuursstukken 
Vraagstukken worden altijd via de eerstverantwoordelijke binnen het bestuur opgepakt. Een reactie van de overige 
bestuursleden op het concept antwoord wordt binnen twee dagen gegeven. 
 
120115.2 BLV opzeggen lidmaatschap 
Naar aanleiding van het “te laat” opzeggen van het lidmaatschap door enkele leden wordt afgesproken dat elk jaar 
in half oktober actief wordt gecommuniceerd over de regels voor het opzeggen van het lidmaatschap 
 
120115.3 BLV inschrijfkosten NOB 
Naar aanleiding van de aanmelding van een oud-lid wordt er gesproken over de inschrijfkosten lidmaatschap. Moet 
dit lid weer inschrijfgeld betalen? Het bestuur besluit dat er in dit geval geen inschrijfgeld moet worden betaald. Zie 
ook 240111 BLV Lidmaatschap NOB. 
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090315.1 BLV Beheer Facebookaccount DTZ 
Na de overdracht van Harm als oprichter van het account is het account nu onder beheer van de redactie van de 
Luchtbel. Daarmee dus onder beheer van DTZ. Voor de duidelijkheid besluit het bestuur dat de Facebookaccount 
vanaf nu eigendom is van DTZ, 
 
090315.2 BLV Feestavond als bedankavond vrijwilligers 
Voor wat betreft de “bedankavond” voor alle vrijwilligers blijkt er een knelpunt te bestaan tussen de inkomsten 
(aantal cursisten van opleidingen en specialties maal het bedrag van respectievelijk € 50,- en € 10,-) en de kosten 
(het grote aantal vrijwilligers binnen de vereniging). Er wordt besloten dat het bedrag wordt opgespaard tot het 
moment dat het voldoende is om een feestavond te organiseren. De penningmeester zal aangeven wanneer dat 
het geval is. 
Zie ook 300315.5 ALV 
 
090315.3 BLV kosten cross-over 
De kosten voor de cross over van Stefan Brom zijn laag, waardoor we voor weinig een instructeur met veel 
bevoegdheden qua specialties kunnen binnen halen. Het bestuur verzoekt Stefan om naar de cross-over 
bijeenkomst te gaan, het bestuur neemt alle kosten daarvoor voor haar rekening. 
 
300315.1 ALV Kascontrollecommissie 2015 
Voor 2015 worden als kascontrolecommissie Frans Spoor en Jim Shelton benoemd en wordt Bert Schreurs als 
reserve lid benoemd. 
 
300315.2 ALV aangepaste begroting 2015 
Met 0 aanwezigen tegen, 1 aanwezige onthouding, 2 gemachtigden voor en 24 aanwezigen voor wordt de 
begrotingswijziging 2015 aangenomen. Zie ook 101114-3 ALV. 
 
300315.3 ALV Nitrox 

 Er wordt besloten de huidige reserve te herschikken en een algemene reserve in te voeren van minimaal         
€ 10.000,- voor de vervanging van een kapotte compressor, de vervanging van een deel van de duiksets of 
uitgaven ten gevolge van onvoorziene situaties. 

 Er wordt besloten Nitrox beschikbaar maken voor enkel DTZ leden. 

 Er wordt besloten dat de nitroxvoorziening een algemeen beschikbare voorziening wordt, waarvan de 
toepassing deel zal uitmaken van de opleidingen van de club en waarvan de kosten worden gedragen door 
DTZ als geheel. 

 Er wordt besloten een systeem aan te schaffen voor nitrox door middel van continu blenden (scenario 4a), dat 
bij gelijkblijvend ledenaantal (70) gerealiseerd kan worden zonder contributieverhoging. 

 Er wordt besloten om de vullers van DTZ op te leiden voor het vullen met Nitrox. 

 Er wordt besloten huidige 200 bar compressor niet uit te breiden met een bufferinstallatie. 

 Er wordt besloten om het bestuur mandaat te geven om, zodra de huidige compressor het begeeft en/of zodra 
het ledenaantal een aanschaf zonder contributieverhoging mogelijk maakt, het conitinu blendsysteem 
achtereenvolgens uit te breiden met een compressor voor 300 bar (scenario 3a) en een bufferinstallatie 
(scenario 1a). 

Zie ook 101114.2 ALV en 111113.5 ALV 
 
300315.4 ALV Materiaalcommissaris 
De vergadering benoemt Marco Collignon unaniem als materiaalcommissaris 
 
300315.5 ALV aanpassing vergoedingen instructeurs/trainers 

 Er wordt besloten om de vergoedingen uit het opleidingsbesluit door de penningmeester te laten verzamelen in 
een pot, waaruit aan alle vrijwilligers (bestuur, instructeurs, trainers, Luchtbelredactie, ….) zo mogelijk eenmaal 
per jaar een activiteit wordt aangeboden (een mosselmaaltijd o.i.d.). 

 Er wordt besloten om voor om 1) een instructeur/trainer in eerste instantie zelf de opleidingskosten te laten 
dragen. 2) een instructeur/trainer die opleidingen voor DTZ verzorgt, de opleidingskosten verspreid over drie 
jaar retour te geven, per jaar van volledige inzet een derde deel, dit ter beoordeling van de hoofdinstructeur. 3) 
een instructeur/trainer die zijn bevoegdheid uitbreidt (bijv. van 1* naar 2* of voor het geven van een specialty) 
de vergoeding onder 2 te geven voor de vervolgopleiding. 4) voor de opleidingskosten tellen de reiskosten niet 
mee. 

Zie ook 250313.4 ALV, 071013.1 BLV, 250313.4 ALV en 100112.4 BLV en 120710 BLV en 080910 ALV en 
071013.1 BLV, 090315.2 BLV. 
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180515.1 BLV Gemiddelde bijdrage per lid per activiteit 
Een gemiddelde bijdrage vanuit DTZ aan een activiteit bedraagt € 5,- per lid per activiteit. 
Daarbij is wel opgemerkt dat er aan het begin van het jaar een overzicht wordt gemaakt welke activiteiten er 
worden georganiseerd. 
 
180515.2 BLV Bijdrage introduce aan bootduiken DTZ 
De bijdrage voor introducés bij bootduiken zoals die nu worden georganiseerd (vaartuig Erik) bedraagt € 10,- per 
introduce. 
 
180515.3 BLV Niet meer sleutels uitdelen voor vullers, wel vullers te activeren 
Er wordt besloten om niet meer sleutels uit te delen, maar de huidige vullers te activeren. 
Zie ook 110906.1, 200312.1 BLV, 260412.1 en BLV300315.3 ALV 
 
220615.10 BLV Afscheidsgeschenk: 
een mooie bos bloemen uit “Jubel”, uitgereikt tijdens de ALV. 
 
141015.3 BLV Vergoeding opleidingskosten instructeurs. 
Voor het terug betalen van de opleidingskosten wordt een tegenprestatie gevraagd; 
• Het terug betalen gaat in drie jaar (3x een 1/3 deel van de opleidingskosten); 
• Als jaarlijkse tegenprestatie wordt gezien: 
 o Het coördineren van een 1*, 2* of 3* opleiding (met mogelijke ondersteuning van andere instructeurs), 
 waarbij. theorielessen, zwembadlessen en buitenwaterlessen gegeven worden aan minimaal twee 
 deelnemers; 
 o Het zelfstandig geven van een volledige specialty aan minimaal vier deelnemers. 
• Door omstandigheden kan een jaar uitstel gegeven worden van de tegenprestatie. Deze tegenprestatie en de 
vergoeding schuift dan een jaar door. 
De invulling van de tegenprestatie door een instructeur wordt door het bestuur vastgesteld op voorstel van de 
hoofdinstructeur. De terugbetaling van de opleidingskosten gaat middels een declaratie (met onderbouwing) aan 
de penningmeester. 
 
141015.5 BLV Machtigingsformulieren voor stemmen bij de ALV 
(maximaal 2 per persoon). Een mail sturen naar de secretaris van DTZ en een naar de gemachtigde. De 
gemachtigde neemt de mail mee naar de ALV. 
 
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. 
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Besluitenlijst 2016 
 
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 
 
260416.8 BLV Aanschaf Nitrox analyser 
Besloten wordt de Analox aan te schaffen, prijs en levensduur van de diverse merken in aanmerking genomen. 
 
 


