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1. Van de voorzitter  wordt “van het bestuur” 

 

De eerste drie maanden van 2013 was Tilly Neve voorzitter van Duikteam Zeeland. Tilly stopte na de 

voorjaars ALV met haar voorzitterschap. De rest van het jaar, tot op heden, is er een vacature voor 

de functie van voorzitter geweest. Daarom is dit stukje “van het bestuur”. 

 

2013 was voor Duikteam Zeeland en daarmee ook haar bestuur een veelbewogen jaar.  

Een jaar waarin er flink werd gediscussieerd over vergoedingen voor opleidingen. 

Een jaar waarin een lid uit zijn functie werd ontheven en een ander lid werd het lidmaatschap 

ontzet. 

Maar ook een jaar waar er veel is gedoken, op de woensdagen, in het weekend, soms op een boot, 

vaak in het zoute of brakke Zeeuwse water en een enkele maal zoet. 

 

Er werd in 2013 tussen leden en ook in of met het bestuur veel gepraat over hoe het zou moeten 

zijn binnen een club en hoe het nu gaat binnen onze club. 

Dan komt vaak ter sprake “het bestuur zou dit” of “van het bestuur verwacht ik dat”. In een aantal 

gevallen klopt dat ook. Maar in een aantal gevallen hoort daar zeker iets bij. Namelijk de vraag “wat 

doe jij daar aan, behalve het constateren?”.  

Een aantal leden stelt zich die vraag en pakt de handschoen dan ook op. Daarnaast zijn er mensen 

die zeggen, “inderdaad ik weet het ook niet hoe we zoiets moeten veranderen, maar als ik moet 

helpen, laat het me weten“.  

Tegen alle leden wil dit bestuur zeggen; “Ga in 2014 lekker met elkaar duiken,  organiseer iets voor 

andere leden en het belangrijkste,  spreek vooral met elkaar.” 

De verschillen zullen altijd blijven bestaan, maar Duikteam Zeeland kan ook een club zijn van 

verschillende mensen met verschillende ideeën over duiken, die soms samen en soms apart aan 

duiken doen. 

 

Wellicht stimuleert het lezen van dit jaarverslag over 2013 de leden om in 2014 leuke dingen samen 

te doen. 

 

Jullie bestuur van Duikteam Zeeland 
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2. Secretariaat 

 

2013 was vooral een kopie van 2012 voor wat betreft het secretariaat. 

 

Ook in 2013 waren er negen bestuursvergaderingen, die gemiddeld iets minder lang duurden dan die  

in 2012. De vergaderingen vonden allemaal plaats in het clubhuis, op een na. Bij aanvang van die 

vergadering kwamen we er achter dat een commissie ook wilde vergaderen. Dus was ons clubhuis 

gewoon te klein!  Daarom uitgeweken naar de woonkamer van de penningmeester. 

 

Er waren verder twee algemene ledenvergaderingen. De opkomst tijdens die vergaderingen was 

respectievelijk 46 en 31 leden. Het hoge aantal leden dat aanwezig was tijdens de eerste vergadering 

had vooral te maken met de onderwerpen die tijdens deze vergadering aan bod kwamen. Goed om 

te weten dat de leden zich betrokken voelen bij de club. 

 

Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen zijn. De opsomming is  

volkomen willekeurig en niet uitputtend: 

Vacature voorzitter, vertrouwenspersoon, klachtencommissie, begroting, jaarverslag, vergoedingen 

opleidingen, Luchtbel digitaal, evenementen, fotowedstrijd, clubgebouw, verkiezingen, kascontrole, 

aanpassingen van het huishoudelijk reglement, RI&E, Nitroxcompressor, trainingscommissie, 

veiligheid, nieuwjaarsnorkeltocht, werkgroepen, omgangsvormen, samenhorigheid, clubjes, 

opleidingswensen, kasbeheer en incasso’s. 

 

Mario de Wever 
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3. Penningmeester 

 

 

In 2013 zijn we begonnen met het incasseren van een jaarlijkse contributie, zoals afgesproken in de 

voorjaars ALV van 2012. 

Dit betekende voor de penningmeester een aanzienlijke vereenvoudiging van de werkzaamheden. 

Op een paar uitzonderingen na is de gehele contributie in februari succesvol geïncasseerd. 

 

Vorig jaar hebben we ook een poging gedaan om de verschillende commissies hun eigen begroting 

op te laten stellen. Dit bleek voor een aantal commissies een moeilijke opgave. Daarom zal dit jaar 

de begroting weer vanuit de penningmeester opgezet worden. Uiteraard in overleg met de 

verschillende commissies. 

 

De balans laat zien dat we in 2013 een goede € 1000,- meer hebben binnen gekregen dan dat er is 

uitgegeven. Dit werd grotendeels veroorzaakt door de lagere kosten van de digitale luchtbel. De 

kosten voor de drukker zijn immers komen te vervallen. 

De kosten voor onderhoud materiaal zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt omdat het 

onderhoud van de compressor uit 2012, door een late betaling, in het boekjaar 2013 is gedaan. 

Ook bij de TC is een hoger bedrag uitgegeven. Dit werd veroorzaakt door de aanschaf van 

waterpolo caps. 

 

Verder zijn er nog wat kleinere posten geweest die uit hun begroting liepen, in positieve of 

negatieve zin. Dit is allemaal terug te vinden in de verlies- en winst rekening. 

 

Rob Plasse 

 

  



 
 

 

Jaarverslag DTZ 2013          6 van 14 
 

4. verlies- en winstrekening 

 

 
  

Uit In

begr. 2013 werkelijk begr. 2014 begr.2013 werkelijk begr.2014

 Terug betaal contri 1.253,63           Contributie 13.750,00           14.337,73          13.000,00         

 Rente 16,32                Rente 250,00                296,05              

Luchtbel 1.200,00            353,35              500,00              Advertenties 700,00                820,00              700,00              

 Inschrijfgeld Inschrijfgeld 350,00                300,00              200,00              

NOB 3.625,00            3.781,66           3.700,00           NOB 7,45                  

Zwembad 3.200,00            3.196,41           3.200,00           Zwembadpasjes

T&J 90,00                15,70                100,00              

Onderhoud matr. 1.100,00            1.638,82           950,00              Verhuur materiaal 240,00                330,00              100,00              

Aanschaf matr 750,00               710,00              300,00              Onderhoud matr.

Boot/clubduik 800,00               525,00              800,00              Boot/clubduik 10,00                

Evenementen 500,00               197,85              500,00              Evenementen

TC 45,00                254,68              500,00              Donaties

Verzekering 175,00               106,56              150,00              

Kosten bestuur 75,00                75,00                Opleiding 350,00              300,00              

Huur clubhuis 1.380,00            1.443,12           1.500,00           

Delta 1.000,00            1.007,64           1.000,00           Delta 99,23                

Div. clubhuis (oa sleutels) 150,00               178,56              150,00              Div. Clubhuis 50,00                

Opleiding 150,00               Diverse

Diverse uitgaven 250,00               300,02              125,00              

NOB-winkel 516,13              NOB-winkel 405,67              

NJS 500,00               557,94              NJS 100,00                352,25              

PR 100,00               100,00              

Bank kosten 229,52              250,00              1,00                  

Reservering 300,00               400,00              

Administration 3.746,85           Administration 3.746,85           

Overboeking 2.000,00           Overboeking 2.000,00           

Afschrijving Bijdrage van reserve

Reserve 1.076,47-           

Resultaat 2013 15.390,00          22.029,76          14.300,00         15.390,00           22.029,76          14.300,00         

Wenselijke reservering

Reservering aanschaf Duikmateriaal 8.654,44           

Reservering aanschaf compressor 6.000,00           

Algemeen reservering 6.212,31           

Totaal 20.866,75          

Balans 2013

Activa Passiva

2012 2013 2012 2013

Kas correctie -                    -                   Eigen vermogen 19.150,07           20.866,75          

Banken 19.147,29          20.866,75            Kas correctie

Tot. fin. 19.147,29          20.866,75

Reserve materiaal 2.328,77             2.385,55           

Aankopen 1.068,92             710,00              

Materiaal 1-1-12 2.328,77            2.385,55           Bijdr. V&W 812,14                707,99              

Aanschaf duikmat. 408,92               710,00              -                     

Aanschaf diverse 660,00               -                   31-12-12 2.585,55             2.387,56           

Afschrijving 812,14               707,99              Sub-totaal 21.735,62           23.254,31          

31-12-12 2.585,55            2.387,56           

Nog te ontvangen 152,78               Nog te betalen 150,00                

TOTAAL 21.885,62          23.254,31          TOTAAL 21.885,62           23.254,31          
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5. Ledenadministratie 

 

Nog maar net heb ik het verslag van 2012 geschreven of er moet al weer een verslag van 2013 

gemaakt worden, de tijd vliegt! Veel spannends valt er over de ledenadministratie eigenlijk niet te 

melden, dus ik zal maar gewoon de droge feiten noemen. 

 

Duikteam Zeeland begon 2013 met 93 leden. Gelijk aan het begin van het jaar kwamen daar drie 

enthousiaste leden bij die de 1* opleiding gingen volgen: Toni Tosutovic, Jack Colijn en John Carver. 

In de loop van 2013 mochten we nog drie nieuwe leden verwelkomen: Hans en Inka Gentenaar van 

der Landen en Leon Doene. 

 

In de loop van 2013 hebben de volgende 18 leden afscheid genomen van Duikteam Zeeland:  Colin 

Weeland, Maurice Tramper, Carolien van der Maas, Adrie van Loon, Wim van Leeuwen, Arjo de 

Keizer, Fien Janssen, Yoeri van Es, Marinella van Es, Edwin Aalbers, Han de Vlieger, Marijn 

Tangelder, John Moret, Henk Jobse, Albert van Es, Stefan van Damme, Annick Creemers en Laurine 

Burdorf. 

 

Het ledenaantal van onze duikvereniging was lange tijd (bijna 20 jaar) zeer stabiel met om en nabij 

de 100 leden. In 2012 was een kleine daling zichtbaar in het ledenaantal, deze daling heeft zich in 

2013 voortgezet. 2013 werd afgesloten met 81 leden. 

 

Mathilde Matthijsse 

Ledenadministratie 
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6. Trainingscommissie 

 

1* opleiding 

In 2013 is er weer een 1* opleiding gestart. Hiervoor waren er vier aanmeldingen 

Ook dit jaar was de inzet en het enthousiasme van de deelnemers erg groot. Dit resulteerde in bijna 

perfecte theorietoetsen met hier en daar een klein foutje. Maar dat mocht de pret niet drukken.  

 

Het enthousiasme bij de cursisten was zo groot dat ze elkaar thuis hielpen met de verschillende 

hoofdstukken. Het leuke van deze opleiding was dat zowel de theorie als de praktijk grotendeels in 

het Engels gegeven moest worden. Een van de cursisten beheerste  de Nederlandse taal nog niet 

volledig. Dit leverde soms komische situaties op als er een woord of zin in het Engels vertaalt moest 

worden. Soms was het even zoeken naar de juiste vertaling.  

Ook het zwembad- en het buitenwaterdeel  verliep vrij spoedig en als snel konden de brevetten 

aangevraagd worden. De geslaagden in 2013 voor de 1* opleiding zijn; John Carver, Jack Colijn, 

Betty van den Berg en Toni Tosutovic. 

 

2* opleiding 

In september 2013 is Harm Verbeek begonnen met een 2* opleiding, welke doorloopt tot in 2014. 

Met 7 deelnemers zijn we van start gegaan: Ronald Sturm, Bianca de Vlieger, John Carver, Jack 

Colijn, Betty van den Berg, Toni Tosutovic en Martin Haverkamp. We hebben de hoofdstukken getij 

berekening, veiligheid, diep duiken en nachtduiken doorgenomen en de bijbehorende duiken 

uitgevoerd.  

Bij dit laatste onderdeel zijn verschillende mentoren en andere instructeurs betrokken geweest.  

In april 2014 ronden we de 2* opleiding af met de onderdelen oriëntatie en onderwaterbiologie.  

Dit laatste zullen we doen in de vorm van de Specialty Onderwaterbiologie. Hierbij kunnen ook 

andere deelnemers aanschuiven. 

 

Basis Live Support (DAN) 

In februari 2013 heeft Harm Verbeek de cursus Basis Live Support van de DAN gegeven aan Erik 

Veerhoek, Marian Roos, John Carver, Mario de Wever en Betty van den Berg. In 2 avonden zijn we 

bezig geweest met reanimatie, verslikking, stabiele zijligging en andere enge ziekten. Deze cursus 

levert elke keer weer verrassingen op. Daarnaast vullen we hiermee ook het deel reanimatie van de 

specialty Redden binnen de vereniging in. In 2014 zullen we weer deze belangrijke cursus geven. 

 

Ook is de samenstelling van de TC in 2013 veranderd. 

Eric van Loenhout en Paul Neve hebben de TC verlaten en Kees Glas is de TC komen versterken. 

 

Ook in 2014 zullen er opleidingen en specialisaties starten en mogelijk zit er één opleiding of 

specialisatie bij die voor de leden interessant zijn om in 2014 te volgen. 

 

Namens de TC voor alle geslaagden gefeliciteerd en op naar de volgende opleiding. 

 

Hoofdinstructeur Erik Veerhoek 
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7. Materiaalcommissie 

 

− Consoles 

Afgelopen jaar zijn er weer vijf manometers vervangen door consoles. 

De nieuwe consoles bestaan nu uit een kompas, dieptemeter en manometer. 

Na deze actie zijn alle 10 de automatensets weer up to date. 

 
− Flessen 

Er zijn 4 flessen ter keuring aangeboden, allen zijn goedgekeurd. 

 

 
 

− Compressor 

Ook de compressor (bouwjaar 1990) heeft afgelopen december weer zijn jaarlijkse 

onderhoudsbeurt gehad . Deze is uitgevoerd door de firma Dräger. 

De draaiuren van de compressor bedroegen dit jaar 72 uur. Dit is 16 uur minder dan het jaar 

ervoor. Een overzicht van het compressor gebruik is bijgevoegd. 

 

− Verhuur 

Het afgelopen jaar hebben in totaal 5 personen , diversen spullen gehuurd van de club. 

Hiermee kwam in totaal  € 327,50 in het laatje. 

 

 

Marco Collignon 
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Draaiuren

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Draaiuren

2014 42

2013 35 26 9 37 60 58 72 31 49 47 23 30 72

2012 41 58 61 67 111 66 69 98 56 36 22 26 88,74

2011 32 63 32 69 101 70 85 59 47 37 22 12 88,75

Compressor gebruik ........
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8. Redactie “de Luchtbel” 

 

 

Het is een bewogen jaar geweest voor de Luchtbel. Het jaar dat de Luchtbel over ging van papieren 

versie naar digitaal. Wat houdt dat in, daar kwamen we later in het jaar wel achter. 

 

De eerste digitale versie is in mei verstuurd, nog zonder adverteerders. We waren nog aan het 

onderzoeken of er draagkracht voor was. De adverteerders werden geïnformeerd of ze ons nog 

wilde ondersteunen. Als ze dat zouden willen doen, of ze dan ook een vernieuwde advertentie 

wilde. De reacties waren positief op de digitale versie. Dus we gingen aan de slag met de “nieuwe” 

advertenties.  

 

Voor adverteerders die wilde stoppen later in het jaar zijn we op zoek gegaan naar vervanging. In 

juni starten we met  20 adverteerders met een totaal van 7,5 pagina’s aan advertenties. Aan het 

einde van 2013 hebben we 18 adverteerders, genoeg voor een bladvulling van 6 pagina’s. Onze task 

is om meer adverteerders erbij te zoeken. 

 

De Luchtbel heeft het afgelopen jaar 8 digitale versies uitgegeven.  

In de digitale versie proberen we gebruik te maken van filmpjes, verwijzingen naar websites of 

foto’s. Het is nog niet gelukt om alle adverteerders te linken naar hun websites. We hopen daar nog 

een oplossing voor te vinden. 

 

De Luchtbel hoopt op duikvakantie verhalen, verhalen die leden hebben meegemaakt tijdens de 

opleiding, introducties of specialties. In 2013 hebben we een fotowedstrijd gehouden. Leden 

hebben daar positief op gereageerd. Voor herhaling vatbaar, voor dit jaar staat het ook op de 

planning.  

 

De Luchtbel bestaat momenteel uit een 2-vrouws redactie. In 2013 is er een verandering geweest. 

Arjo en Fien hebben ieder om eigen reden de club verlaten. Betty is lid geworden van de redactie. 

Marian en Betty hebben ieder werkzaamheden binnen de redactie.  

Marian zorgt voor de herinneringen naar de leden voor het aanleveren van kopij, schrijft de 

adverteerders aan.  

Betty zorgt dat maandelijks de Luchtbel in elkaar wordt gezet. Ook de website versie.  

Op dit moment is het goed te doen met zijn tweeën. Maar bij ziekte of vakanties is het prettig om 

iemand reserve te hebben. De Luchtbel vergaderingen worden bij Betty en Marian thuis gehouden. 

Altijd gezellig... =) 

 

Dus als je ons wilt versterken, of als we je zo af en toe mogen vragen voor versterking. Laat het 

even weten. Je bent welkom. 
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Wat 2014 ons zal brengen voor de Luchtbel, hangt af van de hoeveelheid kopij die we krijgen. We 

hopen niet een adverteerders versie uit te moeten geven. Daarmee bedoelen we een versie zonder 

kopij van leden. Met een leden aantal van ruim 80 leden hoeft dat ook geen probleem te zijn. Vraag 

iemand maar naar zijn favoriete duikstek... en je hebt voldoende informatie of verhalen. Of 

wanneer je op vakantie bent geweest, vertel je daar graag over. Zulk soort verhalen om anderen te 

informeren naar het onderwaterleven, bijzondere nachtduik of interessant wrak zijn ook leuk om te 

lezen in een club blad. 

 

Met veel plezier kijken we uit naar 2014. De eerste Luchtbellen zijn al verstuurd.  

 

Groeten, tot aan de waterkant en/of veel duikplezier!  

 

Marian Roos en Betty van den Berg 
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9. Evenementencommissie 

 

Sinds half 2013 is de evenementencommissie  door allerlei omstandigheden ophouden te 

bestaan en een aantal van de geplande evenementen  zijn niet uitgevoerd.  

Daarom is er door het bestuur geprobeerd om leden zelf een evenement te laten organiseren, dit 

resulteerde in een aantal evenementen. 

De (laatste) Nieuwjaars snorkeltocht, een bezoek aan Nemo 33, een aantal bootduiken met de 

boot van Anton Vermast (de laatste), de duikdag met duiken en eten op Kijkuitpolder en 

Wemeldinge,  de midzomernachtduik, de zoetwaterduik in de omgeving van Tilburg en de 

bestuursduik bij het Koepeltje. 

 

Zoals jullie zien is dat relatief weinig en we hopen dan ook dat er veel leden in 2014 een leuk 

evenement gaat organiseren of zelfs de evenementencommissie weer opstarten.  

Voor 2014 zijn er al een paar leden die hebben toegezegd iets te willen organiseren. 

Om juist die leden  een groot plezier te doen  is echt wel zaak dat daar veel leden op af komen 

zodat de organisatoren niet het gevoel krijgen alles voor niets te hebben gedaan. 

 

Dus als je iets wil organiseren neem dan even contact op met het bestuur leg je plannen uit en 

maak er een leuk en gezellig evenement van. 

 

Erik Veerhoek 
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10. Treur en Jubel 

 

Treur & Jubel 

 

In verband met de vele bezoekjes in 2012 had het bestuur het bedrag op de begroting voor 2013 

naar boven bijgesteld. Dat gaf financiële lucht en vol goede moed gingen we 2013 in.  

 

En toen werd het plotseling stil. Er kwamen geen te bejubelen borelingen, noch - en gelukkig maar - 

was er treurnis. Wel kregen er clubleden lichamelijke ongemakken en zelfs een operatie. Die wilden 

daar echter geen ruchtbaarheid aangeven en natuurlijk hebben we dat gerespecteerd.  

We hebben in die gevallen volstaan met een kaartje met beterschapswensen en/of een vriendelijk 

woordje. 

 

Je begrijpt natuurlijk dat ik (Paul) Marjon begon te missen en omgekeerd keek ik (Marjon) uit naar 

gebeurtenissen om er met Paul op af te gaan.  

Toen - en niet gelukkig - overkwam mij (Paul) een hartritmestoornis, waar ik gelukkig na een 

ingreep geheel van herstelde.  

Jullie hebben daar al eerder over kunnen lezen naar aanleiding van een bezoek van mij (Marjon) 

aan mij (Paul) omdat de laatste zich weer als herboren voelde. Beschuit met muisjes ontbrak daarbij 

natuurlijk niet.  

 

En daarna ging 2013 in stilte voorbij. We hebben drukkere jaren gekend. Dus deze keer maar een 

kort verslag en we hopen voor 2014 natuurlijk weer op een geboortegolf of dat iemand 

bijvoorbeeld de Staatsloterij wint. Dan staan we onmiddellijk met een grote bos bloemen voor de 

deur. 

 

Paul & Marjon 

 


