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1. Voorzitter 

 

Geachte leden, 

 

Dit jaarverslag over 2011 is een bijzonder jaarverslag. Gemaakt door een nieuw bestuur aan het 

begin van 2012 over de activiteiten van de club in 2011 onder een ander bestuur. Dan moet je 

natuurlijk ten rade gaan bij het oude bestuur en in goed overleg een jaarverslag opmaken. Het 

huidige bestuur is van mening dat dit is gelukt.  

 

Deze terugblik wordt begrijpelijkerwijs bepaald door hetgeen in de aanloop naar en tijdens de 

najaars ALV heeft plaats gevonden. Dit klonk ook door in de terugblik van de voormalige voorzitter. 

We verwijzen hiervoor echter naar het verslag van de ALV en hebben gemeend de tekst hier neutraal 

en zakelijk te houden.  

 

Uit het verdere jaarverslag over 2011 is op te maken dat we een actieve, gezellige  en diverse 

duikclub zijn. Probeer dit jaarverslag zo te lezen en bedenk dan dat we nu al in 2012 zijn aangeland 

en vraag jezelf af wat jouw bijdrage voor 2012 aan DTZ kan zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Uw bestuur.  
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2. Secretariaat 

 

Het jaar 2011 was voor wat betreft wisselingen van de wacht voor het bestuur wederom een 

spectaculair jaar. Nieuwe bestuursleden meldden zich aan, een frisse start voor de meesten. 

Het secretariaat was er een van. Helaas van korte duur, zoals dit ook gold voor het 

penningmeesterschap. 

Het heeft geen zin om het hoe en waarom op te rakelen, maar de hoop wordt geuit dat de rust en 

vertrouwen in het (interim en komende) bestuur, hoe dan ook van samenstelling en door wie dan 

ook vertegenwoordigd, in 2012 zal terugkeren. 

 

Daarom voor wat betreft het secretariaat de feitelijkheden. Het bestuur  is in 2011 uiteraard 

meerdere keren bij elkaar gekomen. Tot juni 2011 werd het secretariaat uitgevoerd door  

Cees Deijnen, vanaf  juni 2011 door Margreet van Aalst. 

 

Er waren twee algemene ledenvergaderingen en wel op 11 april en op 28 november. 

 

De gehouden bestuursvergaderingen stonden voornamelijk in het teken van het zoeken naar de 

koers en aanpak van het nieuwe bestuur en het afronden van diverse lopende (financiële) zaken en 

besluiten. Zoals onder andere de afwikkeling rond de nota van de Delta,  het financiële 

“huishoudboekje” van DTZ inzichtelijk maken, en de toekomst van het clubhuis.  

Daarnaast is de DTZ folder (aanzet om meer leden te werven) tot stand gekomen. 

 

Hoe anno 2011 om te gaan met veiligheidsaspecten, verantwoordelijkheden  en aansprakelijkheden 

tijdens de diverse duikactiviteiten is eveneens uitgebreid aan de orde geweest. Ook eenmalig tijdens 

een overleg met het bestuur en een afvaardiging van de trainingscommissie. 

Temeer omdat de Arbeidsinspectie had aangekondigd duikverenigingen en instructeurs in 2011 extra 

te gaan controleren op het naleven van de ARBO-wet. In dat kader had de NOB in 2011 thema-

avonden over een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie  (RI&E) en een bijbehorend plan van aanpak 

georganiseerd.  DTZ heeft hiervan geen gebruik gemaakt. Echter is er door de nieuwe hoofdtrainer 

wel een  “RI&E praatstuk” gemaakt. Het bestuur kwam er niet aan toe dit stuk volledig te behandelen 

en vorm te geven. 

 

Tijdens de algemene ledenvergaderingen waren er onder andere besluiten met betrekking tot de 

aanschaf van een nieuwe clubboot en een wijziging van de statuten met betrekking tot de wijze van 

stemmen met schriftelijke  machtiging(en)  

 

Al met al een heel roerig jaar met de hoop op een constructief jaar voor 2012. 
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3. Penningmeester 

 

Het jaar 2011 stond in het teken van wisselende penningmeesters. Ben Wolters heeft in het eerste 

kwartaal van 2011 onverwachts het penningmeesterschap neergelegd. Hierop is door Marnix 

Poelman en Jim Shelton als interim penningmeesters de jaarafsluiting 2010 en de begroting 2011 

voorbereid. Marnix heeft hierna geinterimd, tot in juni het stokje door Marcel Jobse is overgenomen. 

Na een korte periode heeft ook deze de taak neergelegd. De vacante positie is door Marnix weer 

opgepakt als interim, na de ALV is dit voortgezet. Dat waren de mensen nu de penningen.  

 

De balans laat zien dat er meer uit is gegaan dan dat er is binnengekomen, dus we hebben weer een 

negatief resultaat (ongeveer € 3.900,-). De hoofdreden hiervoor is een factuur van Delta, hierover 

later meer. Er zijn in 2011 verder geen niet-begrote uitgaven gedaan. Een enkele post  viel wat hoger 

uit dan gepland, zoals de Nieuwjaarssnorkeltocht en het zwembad. Een aantal posten wat lager, zoals 

onderhoud en aanschaf van het materiaal. 

 

Voor wat betreft de Nieuwjaarsnorkeltocht wordt altijd wat conservatief begroot zo leert de ervaring. 

We gaan altijd uit van € 400,- maar dat blijkt te weinig. Voor komend jaar zijn de kosten bijgeschaafd.  

 

De kosten voor het zwembad zijn niet helemaal nagegaan, naar alle waarschijnlijkheid is er een week 

extra gezwommen op jaarbasis. Daarnaast wordt er voor de opleiding af en toe een zaaltje 

gereserveerd.  

 

Een kostenpost die uit de toon valt is de Delta. Hiervoor was € 725,- begroot. In mei/juni 2011 er 

vanuit de energieleverancier Delta een factuur á € 8.100,- binnen. Dit betrof een correctie nadat de 

meterstand was opgenomen (door Delta). Het bestuur heeft er direct werk  van gemaakt en heeft de 

oorzaak getracht te achterhalen en is in gesprek met Delta gegaan. Het blijkt dat er al jaren een 

verkeerde meterstand is opgenomen door verschillende leden van Duikteam Zeeland. Er is altijd 

uitgegaan van een viercijferig getal, waar dit vijfcijferig had moeten zijn. Na controle door Delta is dit 

gecorrigeerd, met als gevolg een gepeperde rekening. Aangezien dit ook voor een deel (hoe groot is 

speculeren) ook aan Delta te wijten was hebben zij nog € 1.500,- restitutie gegeven. Een kostbare 

aangelegenheid, waar de nodige energie in is gaan zitten. 

 

Een ander punt betreffend het clubhuis zijn de sleutels. Er is gekozen om voor de vulploeg, 

barcommissie en bestuur een sleutel van het clubhuis beschikbaar te stellen. Daarnaast is een nieuw 

slot geplaatst (door de Gemeente) en zijn totaal 30 sleutels geleverd, drie cadeau en 27 bijbesteld. 

Hiervoor is € 675,- afgerekend aan de gemeente.  

Iedereen die een sleutel kreeg is gevraagd borg (€ 25,-) te betalen. Totaal is voor 29 sleutels borg 

betaald, de laatste is in afwachting. 
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4. verlies- en winstrekening 

 

 
  

Uit In

begr. 2011 werkelijk begr. 2012 begr.2011 werkelijk begr.2012

 Terug betaal contri -                    1.034,79           -                   Contributie 13.750,00           15.482,50          13.750,00         

 Rente 51,28                Rente 250,00                -                   250,00              

Luchtbel 1.200,00            1.164,74           1.200,00           Advertenties 700,00                800,00              700,00              

 Inschrijfgeld Inschrijfgeld 725,00                303,30              350,00              

NOB 4.000,00            3.836,68           3.900,00           NOB -                   

Zwembad 3.200,00            3.440,60           3.200,00           Zwembadpasjes -                     -                   

T&J 50,00                96,18                50,00                -                     -                   

Onderhoud matr. 1.200,00            705,30              1.000,00           Verhuur materiaal 478,00              100,00              

Aanschaf matr 650,00               -                   925,00              Onderhoud matr.

Boot materiale -                   Verkoop materiaal -                   

Boot/clubduik 800,00               680,00              800,00              Boot/clubduik 50,00                

Evenementen 400,00               -                   300,00              Evenementen -                   

Stalling boot 200,00               -                   -                   

TC 45,00                45,00                Donaties -                   

Verzekering 175,00               96,61                175,00              

Kosten bestuur 150,00               62,54                75,00                

Huur clubhuis 1.380,00            1.390,38           1.380,00           Retour clubhuis gemeente 1,60                  

Delta 725,00               8.677,62           1.000,00           Delta 1.551,88           

Div. clubhuis (oa sleutels) 150,00               935,54              150,00              Div. Clubhuis (oa sleutels) 729,05              

Opleiding 150,00               100,00              150,00              Diverse (kleding)

Diverse uitgaven (KvK) 250,00               166,60              250,00              

NOB-winkel -                    1.295,46           -                   NOB-winkel 1.158,66           

NJS 400,00               743,81              550,00              NJS 100,00                230,00              100,00              

PR 100,00               113,91              100,00              

Bank kosten 134,75              

Reservering 300,00               

Administration 0,40                  Administration 22,50                

Overboeking 7.500,00           Overboeking 7.500,00           

Afschrijving 789,39              Bijdrage van reserve 789,39              

Negatief Saldo 3.919,70-           Reserve

Resultaat 2010 15.525,00          29.096,88          15.250,00         15.525,00           29.096,88          15.250,00         

Wenselijke reservering

Reservering aanschaf Duikmateriaal 9.177,04           

Reservering aanschaf compressor 6.000,00           Nog te betalen Luchtbel      150,00              

Algemeen reservering 6.749,32           

Totaal 21.926,36          

Balans 2010

Activa Passiva

2010 2011 2010 2011

Kas correctie -                    -                   Eigen vermogen 22.000,66           18.865,64          

Banken 22.935,34          19.015,64            Kas correctie

Tot. fin. 22.935,34          19.015,64          

Reserve materiaal 3.333,82             3.118,16           

Aankopen 649,00                -                   

Materiaal 1-1-11 3.333,82            3.118,16           Bijdr. V&W 864,67                789,39              

Aanschaf duikmat. 199,00               -                   -                     -                   

Aanschaf diverse 450,00               -                   31-12-10 3.118,15             2.328,77           

Afschrijving 864,67               789,39              Sub-totaal 25.118,81           21.194,41          
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5. Ledenadministratie 

 

Bij de start van 2011 was Duikteam Zeeland 110 leden sterk. In de loop van de eerste dag van het 

nieuwe jaar konden daar al weer 3 nieuwe enthousiaste leden bij opgeteld worden: Tilly Neve, Stefan 

Brom en Yvonne Orgers. 

 

Het werd een turbulent verenigingsjaar met hier en daar een fikse storm, maar gelukkig ook de 

nodige opklaringen en zonnige perioden. 

 

Halverwege het jaar namen Ben Wolters, Cees Deijnen en Eric van Zanten afscheid van Duikteam 

Zeeland, toen waren we weer met 110 leden. 

 

In het laatste kwartaal werden we even opgeschrikt, want de opzeggingen stroomden de postbus van 

DTZ binnen: Linda Raaphorst, Marijn de Koeijer, Rob Maas, Yvonne Orgers, Dianka Zuiderwijk, Tonnis 

van der Tuin, Olivier Spoor, Michel de Smit, Roelien Braber, Stefan Grob, Edward Oranje, Tamar 

Oranje en Ramses Oranje. 

 

Gelukkig hield de opzeggingen-stroom tijdig weer op en stonden er al weer 3 nieuwe duikers te 

trappelen om lid te worden van Duikteam Zeeland: Marijn Tangelder, Ronald Sturm en John Moret. 

 

Duikteam Zeeland sloot 2011 af met het respectabele aantal van 100 leden. 

 

Op naar een nieuw verenigingsjaar! 
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6. Trainingscommissie 

 

Ook in 2011 werden er weer verschillende opleidingen gegeven. 

 

Zoals ieder jaar weer een 1*-opleiding. We begonnen de opleiding met een vrij grote groep van 7 

personen, maar door allerlei omstandigheden was dit groepje  al snel terug gelopen tot 5 cursisten. 

Nadat de nodige theorie lessen waren afgerond en ook de zwembadoefeningen met goed gevolg 

waren afgerond was het tijd om naar buiten te gaan.  

Na een zomer lang de oefeningen in het buitenwater te hebben geoefend hebben uiteindelijk 4 

cursisten de 1*-opleiding af kunnen ronden. 

De cursisten die in2011 hun 1* brevet hebben gehaald zijn:  

Mascha School , Edward, Tamar en Ramses Oranje. 

 

Ook werd er een vervolgopleiding gegeven, dit jaar een 3*-opleiding.  

Ook dit was een grote groep, de geslaagden die zich van nu af aan 3* duiker mogen noemen zijn: 

Marjan en André Roos, Astrid van der Mast, Erik de Been, Peter de Groot, Arjo de Keizer en Mario de 

Wever. 

 

Na het behalen van de benodigde specialisaties zijn er een aantal leden die, soms na lang wachten, 

hun 4* brevet hebben gehaald. Dit zijn: 

Yolanda de jong, Martin Verhage, Marjan Roos en Erik Veerhoek. 

 

Een groot aantal mensen heeft bij Harm de DAN cursus “Basic Life Support” gedaan, waardoor de 

cursus in twee groepen is gegeven.  

De eerste groep was: Astrid van der Mast, André en Marian Roos, Yoeri en Marinella van Es, Erik de 

Been, Fien Jansen, Peter de Groot, Paul en Tilly Neve, Peter en Michael Veerhoek.  

In de tweede groep zaten: Martin Verhage, Dick Hoeksema, Margriet van Aalst, André Boogaard, 

Boudewijn en Sylvia Weenink, Linda Raaphorst, Yvonne Orgie en Mascha School. 

 

In september is door Yolanda en Harm ook de specialisatie Redden gegeven. Hier namen Mario de 

Wever, Rob Plasse, Willem de Jonge, Peter de Groot, Mascha School, Erik de Been, Astrid van der 

Mast, Marjan en André Roos, Jaro van Waarde en Arjo de Keizer aan deel. Ook 2 leden van Scaldis 

hebben deelgenomen aan deze cursus: Garth Tivers en Gijs Doornbusch.  

 

Er is ook een proef ‘specialisatie zoeken en bergen’ gegeven  door Frans. Deze zal in 2012 ook door 

Frans aan een grotere groep aangeboden worden. De geslaagden hier voor zijn: 

Martin Verhage, Paul Neve en Frans Spoor. 

 

Al met al toch weer een groot aantal leden die één of meerdere brevetten gehaald hebben, een 

goede basis om in 2012 verder te gaan. 

 

Namens de trainingscommissie allen van harte gefeliciteerd en op naar een volgend brevet. 
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Naar aanleiding van het verzoek om in het buitenwater een introductie aan een scoutinggroep te 

geven heeft een afvaardiging van de trainingscommissie een gesprek gehad met het bestuur. Hierbij 

is door het bestuur duidelijk gemaakt waarom zij geen ondersteuning aan dergelijke initiatieven wil 

geven. Afgesproken is dat alle DTZ introducties in het zwembad gegeven worden onder toezicht van 

minimaal een 2* instructeur. De begeleiders hierbij worden ook vooraf door de instructeur 

geïnstrueerd. En er zijn dan geen andere activiteiten in het zwembad. Verder is gesproken over het 

aanpassen van het materiaal (de dieptemeter ontbreekt op de clubautomaten). Dit wordt gefaseerd 

aangepakt, samen met het onderhoud. 

 

Alle instructeurs bedankt voor jullie inzet van afgelopen jaar en we hopen ook in 2012 een beroep op 

jullie te mogen doen. 
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7. Materiaalcommissie 

 

De materiaalcommissaris (MC) heeft een aantal jaren met alle plezier de materiaalbeheerder 

(MB)mogen ondersteunen bij zijn werkzaamheden aan ons clubmateriaal. Reden van deze 

ondersteuning was het verbeteren van het financieel overzicht en het verbeteren van de 

communicatie tussen MC en het bestuur. De rolverdeling binnen de MC was als volgt, een technische 

en een administratieve functie. Zo heeft de MB zich niet druk hoeven te maken over het financiële en 

zich uitsluitend kunnen richten op het technische verhaal. Voor hem een lasten verlichting, voor de 

MC een leuke job. 

 

Op de najaars ALV heeft het  bestuur te kennen gegeven plaats te maken voor een nieuw bestuur. 

Hiermee kwam voor de MC jammer genoeg een einde aan de samenwerking binnen de materiaal 

commissie en heeft de MB de rol van MC op zich genomen.  

 

Compressor 

De compressor (bouwjaar 1990) heeft zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt gehad in december. Deze is 

uitgevoerd door de firma Dräger.  De draaiuren van de compressor bedroeg dit jaar 88 uur. Dat is 29 

uur minder dan het voorgaande jaar. Gemiddeld over de laatste 11 jaar zitten we nu op 77 uur/jaar. 

 

De compressorruimte is helemaal opgeknapt, zodat we in 2012 in een nette en veilige ruimte onze 

flessen kunnen vullen. 

 

 
 

 

  



 
 

 

Jaarverslag DTZ 2011          11 van 14 
 

Clubboot 

De clubboot kampte met een kapotte motor en poreuze tubes. Deze reparatie zou de club op een 

behoorlijke kostenpost komen te staan. Tijdens de voorjaars ALV hebben de meeste leden van de 

club te kennen gegeven geen interesse te hebben in een vervanger voor de clubboot.  Het voormalig 

bestuur heeft besloten dat de onbruikbare delen naar het stort afgevoerd werden en de overige 

spullen zijn opgeslagen op de zolder van het clubhuis. De trailer staat momenteel in Goes in opslag. 

De huur van de loods is opgezegd. 

 

Trimvesten 

Diverse vesten hebben klein onderhoud gehad van de beheerder. Er zijn o-ringen en mondstukken 

vervangen.  

 

Flessen 

Fles 4 is ter keuring aangeboden. 

 

Automaten 

De automaten verkeren in goede staat, enkele automaten hebben klein onderhoud gekregen.  

 

Verhuur materiaal 

In 2011 hebben 6 personen materiaal hebben gehuurd voor korte dan wel langere periode.  Hierdoor 

kwam € 404,50 in de kas. 

 

Clubhuis 

In de najaars ALV van 2010 is aangekondigd dat het slot van het clubhuis werd vervangen. Er was 

geen duidelijk beeld meer wie wel of geen sleutel meer in zijn of haar bezit had. Een sleutelplan is 

opgesteld. Iedere aanvrager krijgt een gecertificeerde sleutel na het betalen van de borg á € 25,-. 

Deze borg komt retour bij inleveren van de sleutel.  

 

Budget 

In 2010 had de materiaalcommissie € 1200,- beschikking. (stalling, aanschaf materiaal, onderhoud). 

Met een uitgave van € 705,30 kunnen we concluderen dat we binnen het budget zijn gebleven.  
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8. Redactie “de Luchtbel” 

 

Het jaar 2011 was een “gesplitst jaar”. Halverwege het jaar werd het hoofdredacteurschap door Dick 

Hoeksema overgedragen aan Tilly Neve. Dick Hoeksema is circa 10 jaar hoofdredacteur geweest en 

namens alle leden bedankt de redactie hem dan ook hartelijk voor al zijn inspanningen in die periode. 

De luchtbel zag er altijd fantastisch uit. Nog altijd blijft Dick alert op nieuwtjes en stuurt hij 

interessante kopij in. Dankjewel Dick! 

 

De redactieleden kwamen per Luchtbel eenmaal bijeen om de vergaarde kopij te bespreken en om te 

overleggen over mogelijkheden om nieuwe kopij te verkrijgen. Bij die gelegenheid werd het stukje 

“van de redactie” gezamenlijk geschreven. Binnen twee weken na die vergadering kwam doorgaans 

de luchtbel uit.  

 

Als de redactie weet dat een of meerdere leden op reis gaan, worden de betreffende leden door een 

redactielid benaderd met de vraag om een stukje over hun ervaringen te schrijven. Gelukkig zijn de 

meeste leden wel bereid om een en ander op schrift te stellen als daarom wordt gevraagd. Dat 

resulteerde in leuke en mooie reisverhalen over verschillende (duik)oorden. Zo was er een verslag 

over duiken in de Vinkeveense Plassen en vakanties in Zuid-Frankrijk en Spanje, de Filippijnen, Sri 

Lanka, Bonaire et cetera. Zulke verslagen blijven zeer gewenst dus denkt u daar a.u.b. aan als u zelf 

een reis maakt. Reistips zijn immers altijd welkom! 

 

Ook werd er van elke bootduik een verslag aangeleverd, meestal door degene die het laatste aan 

boord kwam. Uit die verslagen bleek dat deze bootduiken altijd gezellig waren met een goede sfeer 

aan boord, zelfs al regende het pijpenstelen of waaide het hard.  

 

Een ander onderwerp voor een verslag is natuurlijk een speciale duik of training. Zo werden er 

verslagen gepubliceerd over de cursus redden die door Harm en Yolanda werd gegeven.  

 

Natuurlijk ontbrak ook afgelopen jaar de rubriek om kennis te maken met nieuwe leden niet en ook 

werd regelmatig het onderdeel “uit het logboek van….” opgenomen in de luchtbel. Hierin vertelde 

een aantal van onze leden over hun mooiste, kortste of andere bijzondere duik tijdens hun “duik 

carrière.” 

 

In het najaar werd een nieuwe rubriek bedacht: “De stelling”. Helaas bleven de reacties nagenoeg uit. 

Welgeteld één reactie kreeg de redactie op de stelling of je een zee-egel mag opensnijden om mooie 

vissen te lokken. De redactie hoopt in 2012 ook van de leden eens een pittige stelling te ontvangen. 

Natuurlijk blijven reacties op een bepaalde stelling anoniem.  

 

Ten slotte wil de redactie een ieder bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming 

en bezorging van de luchtbel. Denk daarbij ook aan de bezorgers die door weer en wind de luchtbel 

bezorgen. Onze adverteerders die het mogelijk maken dat de kosten voor het drukken van de 

luchtbel beperkt blijven en natuurlijk uw medeleden, die hun ervaringen met u deelden. Hopelijk 

wordt ook 2012 een mooi luchtbeljaar!  
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9. Evenementencommissie 

 

Het jaar begon met de Nieuwjaars snorkeltocht. Altijd weer een leuk evenement om naar om te 

kijken. Ook in 2011 weer leuk verklede clubleden en een goede opkomst om het nieuwe jaar te 

beginnen met een frisse duik in het toch wel koude Westerschelde water en na de tocht een warm 

drankje en dan de prijsuitreiking in het Arion. 

 

Op 2e paasdag was er de paasduik dus het Veerse meer in op zoek naar de verstopte (paas)eieren. 

Een grote opkomst, mooi weer en leuke prijzen voor de genummerde eieren.  

Ook na de duik was het weer ouderwets gezellig, zeker een evenement dat een vervolg krijgt in 2012. 

 

In het zwembad werd ook één en ander georganiseerd door diverse leden. 

Zo organiseerden Rinus en Adrie een nettentraining met daaraan gekoppeld een les zuurstof. Het 

herkennen en toedienen van zuurstof bij een duiker in nood is altijd een leerzame les. Ook de netten 

training zal een vervolg krijgen in 2012, Rinus en Adrie bedankt voor jullie inzet. 

 

In het kader van de 3*opleiding werden er door de aankomende 3*leden een aantal activiteiten 

georganiseerd in zowel het clubhuis als ook in het zwembad. Zoals daar waren een getijdenles, een 

lijnduik, een ongevalsimulatie en een introductie volgelaatsmasker. Ook deze leden bedankt voor 

jullie inzet in 2011. 
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10. Treur en Jubel 

 

Het Treur en Jubelfonds 

 

Werd met betrekking tot het jaar 2010 nog geschreven dat het lief en leed Treur en Jubel vrijwel 

maandelijks bezig hield, het jaar 2011 gaf een totaal ander beeld.  Het was bijna allemaal leed. De 

hunkering naar beschuit met muisjes groeide en bleef de rest van het jaar onvervuld.  Gelukkig kon 

het  bestaansrecht ontleent worden  aan Adriënne Withagen, die onfortuinlijk met haar fiets was 

gevallen in de winterse gladheid.  Ook Paul Neve had het dit jaar niet breed, omdat hij een variant in 

zijn knie had ontwikkeld op de dweilknieën die we vroeger vaak bij huisvrouwen zagen.   

Met een goedschalkse glimlach kon Treur en Jubel hen namens jullie wat verlichting schenken bij het 

herstel van deze lichamelijke ongemakken.   

 

Anders was dat bij het overlijden van ons oud lid Loe van der Linden, die zich jarenlang voor onze 

vereniging heeft ingespannen. Namens de vereniging werd de uitvaart bijgewoond, werden er 

bloemen op zijn graf gelegd en konden we zijn familie laten zien dat Duikteam Zeeland hen niet was 

vergeten. U heeft hiervan kennis kunnen nemen via onze Luchtbel. 

 

Na al dit leed, was er dan toch wat lief en moesten we het  qua opwekkende gebeurtenissen daar 

mee doen.  

Erik Veerhoek en Eric van Loenhout slaagden voor hun twee sters- instructeursbrevet. Geen sinecure 

en dat lieten we ook niet zomaar aan ons voorbij gaan. De felicitaties namens jullie hebben wij hen in 

de vorm van een kaartje gezonden.  

 

Jullie zien; het jaar 2011 had voor onze vereniging niet veel vrolijke noten op zijn zang, tenzij we wat 

gemist hebben. Dat mag dan als een soort boodschap aan jullie – de leden – bedoeld zijn. Trek aan de 

bel, als jullie horen dat een lid wat bijzonders overkomen is. Vaak kan Treur en Jubel daar wat mee en 

het vergroot de saamhorigheid binnen onze vereniging. Dat is wat ons zou moeten binden. 

 

Het was ons ook in 2011 weer een waar genoegen, jullie te vertegenwoordigen. 

 

 

 

 

 


