
 
 

 

Jaarverslag DTZ 2014          1 van 13 
 

 
 
 

JAARVERSLAG 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Jaarverslag DTZ 2014          2 van 13 
 

Inhoudsopgave 
 
 
1. voorzitter 
2. secretariaat 
3. penningmeester 
4. verlies- en winstrekening 
5. ledenadministratie 
6. trainingscommissie 
7. materiaalcommissie 
8. redactie “de Luchtbel” 
9. Treur en Jubel 
 
  



 
 

 

Jaarverslag DTZ 2014          3 van 13 
 

1. Van de voorzitter 
 
Terugblik 2014 
In het jaar 2014 was Duikteam “Zeeland” grotendeels voorzitterloos, maar gelukkig niet stuurloos. 
Erik, Marco, Mario en Rob hielden DTZ op koers. Complimenten en dank! 
 
De Luchtbel kan dienen als spiegel van 2014, met dank aan de redactie, Marian en Betty: 
5/1 Nieuwjaarsborrel , 16/1 Niet mokken, lekker wokken, 19/3 Nettentraining, 21/4 Paasduik met 
onderwatereierspeurtocht, 28/6 Clubduiken met BBQ ter ere van Paul Poland, 2/8 Bootduiken naar 
de Spyros, 20/9 Bootduiken naar de Pepinella en Kilmore, 10/11 Inleiding Ronald Stadhouders over 
Noordzeeduiken, 18/12 Ondertekening huurcontract en gebruiksovereenkomst DTZ-ruimte 
Vrijburgbad, de opdracht tot verbouwing is vervolgens verleend; dank aan Mario voor het intensieve 
overleg met de gemeenten en Optisport. 
 
Daarnaast de opleidingen 1*, 2 *, BLS, de specialisaties onderwaterbiologie in het voorjaar en de 
driftduiken met de boot van Erik in het najaar, de specialisatie redden, de introductieduiken in 
nov/dec en de woensdagavondtrainingen. Dank aan de instructeurs/trainers Erik, Frans, Harm, Kees 
& Yolanda en de trainers Roel & Stefan; zij vormen als TC de ruggengraat van de vereniging. 

  
Aandachtspunten uit 2014 

 Het teruggelopen ledenaantal van DTZ. Gelukkig hebben zich ondertussen weer nieuwe leden 
gemeld. 

  

 De vacature in de Luchtbelredactie. Gelukkig is Yolanda toegetreden. 

 De vacature voor beheerder DTZ-mail. Gelukkig wil Rob dit oppakken; hij gaat samen met Frans 
uitzoeken hoe we een eigentijds DTZ-netwerk met een digitaal archief kunnen opzetten. Dank 
aan Leon voor het jarenlange beheer van de Yahoo-mail van DTZ en aan Frans voor zijn rol als 
DTZ-website-beheerder, die hij hopelijk nog een poosje wil vervullen. 

 Mathilde is gestopt met de ledenadministratie. Dank Mathilde voor je jarenlange inzet. Gelukkig 
was Mario bereid de ledenadministratie over te nemen. 

 Er was onduidelijkheid over de woensdagavondduiken en de planning van de bootduiken. De 
kalendercommissie (Jack en Ronald) maakt nu een duidelijke activiteitenkalender voor 2015. 

 De conditie- en techniektraining op de woensdagavond blijkt niet goed georganiseerd. Bestuur en 
TC overleggen hoe we die weer beter tot zijn recht kunnen laten komen. 

 
Vooruitblik 2015 
Het jaar 2015 is bijzonder voor DTZ: onze club bestaat 40 jaar! Dat gaan we vieren.  
De jubileumcommissie (Jack, Marjon, Roel en Ronald) ontwerpen een jubileumprogramma. 
 
We gaan over naar een nieuwe ruimte voor compressor en opslag in het Vrijburgbad. De Nitrox-
commissie (Erik, Kees en Leon) maakt een plan om te kunnen voldoen aan de Nitrox-wens van DTZ. 
We zullen ook nieuwe ruimte(n) moeten vinden voor onze bijeenkomsten en natuurlijk de volgende 
Nieuwjaars borrel.  
  



 
 

 

Jaarverslag DTZ 2014          4 van 13 
 

Naast een belangenvereniging, waarin we ernaar streven samen onze duikwensen waar te maken, 
willen we vooral een gezelligheidsvereniging zijn, om samen te duiken en onze duikervaringen uit te 
wisselen. De huisvestingscommissie (Betty, Harm en Roel) komt met voorstellen.  
 
We verschillen van elkaar en dat is prima: zoals de koning in zijn kersttoespraak zei “Eenheid zonder 
verscheidenheid is verstikkend. Verscheidenheid zonder eenheid is los zand. ”  
Het lidmaatschap van DTZ moet voor alle leden de moeite waard zijn. Zowel voor duikers in opleiding 
als voor gevorderde duikers, zowel voor de gezelligheidsduiker als de techduiker. Juist omdat we van 
elkaar verschillen, kunnen we veel voor elkaar betekenen.  
 
Rob en ik volgden begin december 2014 de cursus ‘Sportief besturen’ van de NOB. We kregen als 
belangrijkste tip mee: duikclubs zijn clubs van vrijwilligers, maar vrijwillig ≠ vrijblijvend. Het is 
belangrijk dat ieder lid kiest wat hij/zij leuk vindt om te doen binnen de vereniging, maar als ieder 
gekozen heeft  moeten we wel op elkaar kunnen rekenen. Dan ben je een team. 
 
De 1*- en 3*-opleiding gaan weer van start. Bestuur en TC gaan overleggen of we aansluitend op de 
1*-opleiding ook de 2*-opleiding jaarlijks kunnen aanbieden. 
 
De promotie van Duikteam Zeeland 
Het aantal leden van DTZ is onder de 70 gezakt. Er hebben zich na de introductieduiken slechts 2 
nieuwe duikers aangemeld voor 1*. Om waar te kunnen maken wat we graag willen, moet er toch 
wat meer spek op ons ledenaantal: 80 tot 90 leden zou mooi zijn, 100 leden is helemaal comfortabel. 
Het bestuur wil in een NOB-promotiefolder vastleggen waarom het de moeite waard is DTZ-lid te 
worden en te blijven.  
  
Tot slot 
We zijn geweldig bevoorrecht dat we in Zeeland mogen wonen. DTZ is een actieve club!  
De naam Duikteam “Zeeland” drukt precies uit wat we willen zijn. Laten we dat uitstralen naar elkaar 
en naar potentieel nieuwe leden. Dan komt het met het ledenaantal wel weer goed.  
 
Dick Hoeksema 
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2. Secretariaat 
 
Ging het bestuur 2014 nog in met vier leden, we verlieten 2014 met vijf bestuursleden. Dat 
betekende niet enkel het verdelen van de taken onder meer mensen, maar ook nieuwe inzichten, 
rust,  frisse blikken en leiding van een voorzitter. Dick welkom! 
 
In 2014 hadden we 8 bestuursvergaderingen, de vergaderingen vonden allemaal plaats in het 
clubhuis. Er waren verder twee algemene ledenvergaderingen. De opkomst tijdens alle twee die 
vergaderingen was 24 leden.  
Dat was niet het hoogst aantal leden wat ooit tijdens een ALV aanwezig was. Aan de pauze heeft het 
niet gelegen. Niet alleen de barcommissie zorgde voor drinken en lekkere hapjes, maar ook was er 
een interessante presentatie van Ronald Stadhouders over Noordzeeduiken. 
 
Tijdens de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen zijn. De opsomming is  
volkomen willekeurig en niet uitputtend: 
Verkiezing voorzitter, vacatures Luchtbel, moderator Yahoo en ledenadministratie, begroting, 
jaarverslag, evenementen, boorduiken,  clubgebouw, compressorruimte, verkiezingen, kascontrole, 
Nitroxcompressor, trainingscommissie, contributie, Noordzeeduiken, jubileumjaar 2015 enBLS . 
 
Info over 2014 
Een blik in mijn mailbox leerde me dat ik zo’n 1680 emails voor DTZ in 2014 heb opgeslagen.  
Tel daarbij de emails die weggegooid zijn en zijn verzonden zonder op te slaan dan kom je minstens 
aan 2000 mails vanwege het bestuur. De gemiddelde email bestaat uit 67 woorden. 
Er zijn 8 bestuursvergaderingen geweest die gemiddeld zo’n drie uur duren. Per minuut worden er 
tijdens zo’n vergadering 80 tot 120 woorden gesproken. Voor het gemak tel ik daar de twee ALV’s 
ook bij op. 
Elke week wordt er ook nog een drie tot vijf maal onderling gebeld, gesprekjes van gemiddeld 2  
minuut 30. Daarbij wordt er nog zo’n acht maal geWhatsapped en twee keer geSMSed, 
respectievelijk goed voor gemiddeld 87 en 26 woorden per gesprek. 
Daaruit concludeer ik dat er in totaal in 2014 zo’n 404.896 woorden zijn gebruikt om DTZ te besturen 
en te organiseren. Laten we hopen dat dit voldoende was!! 
 
Mario de Wever 
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3. Penningmeester 
 
2014 hebben we, ondanks een teruglopend ledenaantal, toch positief weten af te sluiten.`Dit werd 
mede veroorzaakt doordat een aantal begrote posten niet of niet volledig werden aangesproken. 
Zo valt aan de uitgaven kant op dat het budget voor de luchtbel niet is gebruikt. Het budget voor de 
bootduiken en de evenementen is slechts voor de helft verbruikt. Ook bij het onderhoud en aanschaf 
van het materiaal hadden we een meevaller omdat de compressor vorig jaar geen onderhoudsbeurt 
heeft gehad. 
 
Aan de inkomstenkant hadden we een meevaller bij de verhuur van ons materiaal en kwam er vanuit 
de opleidingen meer binnen dan dat er uit ging. 
 
Dit alles heeft geleid tot een overschot op de balans van 2014 van € 1165,- 
 
Dit bedrag zal volledig ingezet worden om de begroting voor 2015 rond te kunnen krijgen. Na de 
najaars-ALV hebben namelijk een aantal leden hun lidmaatschap opgezegd, waardoor we 
genoodzaakt zijn om de toen besproken begroting, aan te passen. De inkomsten uit de contributie 
zijn namelijk behoorlijk teruggelopen. Een en ander kunnen jullie terugvinden in de kolommen 
begroting 2015 van de winst en verlies rekening. 
 
Daarom is het ook van groot belang dat we ons ledental op peil houden en bij voorkeur weten uit te 
breiden, om het aanbod aan voorzieningen in stand te houden zonder contributieverhoging. Anders 
zullen we in de toekomst er niet aan kunnen ontkomen om te snijden in verschillende posten. 
 
Rob Plasse 
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4. Verlies- en winstrekening 
 

 
  

begr. 2014 werkelijk begr. 2015 begr.2014 werkelijk begr.2015

 Terug betaal contributie 1.480,00           -                   Contributie 13.000,00           12.800,00          10.000,00         

Inschrijfgeld 200,00                350,00              200,00              

Luchtbel 500,00               -                   250,00              Advertenties 700,00                710,00              600,00              

Huur clubhuis 1.500,00            1.470,00           375,00              

Huur compressorruimte 990,00              Bijdrage barcommissie 600,00              

Huur zaal tbv ALV 135,00              

Delta 1.000,00            1.220,00           600,00              

Verzekering 150,00               106,00              150,00              

Bank kosten 250,00               310,00              300,00              

Div. clubhuis 150,00               234,00              100,00              Div. clubhuis 25,00                

Sleutelplan compressorhok 200,00              Sleutelplan compressorhok 200,00              

NOB 3.700,00            3.367,00           3.000,00           

Zwembad 3.200,00            3.180,00           3.200,00           

Onderhoud materiaal 950,00               383,00              700,00              Verhuur materiaal 100,00                669,00              400,00              

Aanschaf matr 300,00               25,00                300,00              

Boot/clubduik 800,00               650,00              800,00              Boot/clubduik 200,00              

Evenementen 500,00               272,00              500,00              

Jubileum 700,00              

TC 500,00               446,00              400,00              

Opleiding 812,00              150,00              Opleiding 300,00                1.096,00           300,00              

NOB-winkel 572,00              NOB-winkel 356,00              

Kosten bestuur 75,00                122,00              100,00              

Diverse uitgaven 125,00               333,00              115,00              Diverse inkomsten 200

PR 100,00               25,00                

T&J 100,00               45,00                75,00                

Reservering 400,00               300,00              

Administratief 214,00              

Overschot balans 2014 1.165,00-           1.165,00           

Resultaat 2014 14.300,00          15.241,00          13.465,00         14.300,00           15.241,00          13.465,00         

Wenselijke reservering

Reservering aanschaf Duikmateriaal 9.138,97           

Reservering aanschaf compressor 6.000,00           

Algemeen reservering 7.370,47           

Totaal 22.509,44          

Balans 2014

Activa Passiva

2013 2014 2013 2014

Kas correctie -                    -                   Eigen vermogen 20.866,75           22.509,44          

Banken 20.866,75          22.509,44            Kas correctie

Tot. fin. 20.866,75          22.509,44

Reserve materiaal 2.385,55             2.587,56           

Aankopen 710,00                24,42                

Materiaal 1-1-14 2.385,55            2.587,56           Bijdr. V&W 707,99                484,54              

Aanschaf duikmat. 710,00               24,42                -                     

Aanschaf diverse 31-12-14 2.387,56             2.127,44           

Afschrijving 707,99               484,54              Sub-totaal 23.254,31           24.636,88          

31-12-14 2.387,56            2.127,44           

Nog te ontvangen Nog te betalen

TOTAAL 23.254,31          24.636,88          TOTAAL 23.254,31           24.636,88          

Uit In
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5. Ledenadministratie 
 

Mathilde is in 2014 na tien jaar ledenadministratie gestopt met deze taak. Tien jaar is een hele 
prestatie. Het bestuur heeft gemeend om haar hiervoor niet alleen in woord te bedanken maar ook 
in chocolade. Daarom is de secretaris op een mooie dag op de fiets gestapt en heeft hij huize 
Matthijsse van chocolade bedankjes voorzien. 
Het gerucht gaat dat de eerste kilo die dag al op was, maar dat is nooit bewezen! 
 
Daarna is er een oproep gedaan onder de leden om deze schone taak over te nemen. Helaas was er 
niemand in staat om deze dankbare en noodzakelijke taak op zich te nemen. 
In zo’n geval gaat de taak terug naar het bestuurslid dat de ledenadministratie onder zijn/haar 
bevoegdheid heeft vallen. In dit geval is dat de secretaris en heb ik het afgelopen jaar me de 
ledenadministratie eigen gemaakt. 
 
Allereerst zijn alle gegevens uit het bestaande systeem een op een verwerkt in de database van de 
NOB. Voorheen werd er naast de database ook gewerkt met het beroemde Accesprogramma 
geschreven door Frans Spoor. Om de werkzaamheden tot een minimum te beperken werken we nu 
enkel met de NOB-database. Deze is ook bijgewerkt met telefoonnummers en andere makkelijke 
informatie. Dit is voor alle leden heel makkelijk bij te houden of aan te passen. Ga naar 
https://leden.onderwatersport.org/ en log daar in met je gegevens en ga naar “mijn NOB”. 
 
Zoals eerder al genoemd in dit verslag is het ledenaantal gedaald en wel van 81 naar 71 leden. 
Jawel dat is een daling en een voortzetting van een trent die al enkele jaren geleden is ingegaan. 
Maar dat is ook een mooi startpunt om langzaam te groeien met een aantal actieve nieuwe leden. 
We zullen zien! 
 
Mario de Wever 
 
 
  

https://leden.onderwatersport.org/
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6. Trainingscommissie 
 

1* opleiding 
Ook 2014 is er weer een 1* opleiding gestart.  
Ook dit jaar wederom vier aanmeldingen waarvan één in het verleden een Franse duikopleiding had 
gevolgd. 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. Ook het zwembad- en het buitenwaterdeel  verliep vrij spoedig en als snel konden de 
brevetten aangevraagd worden. De geslaagden in 2014 voor de 1* opleiding zijn; Yves Tonnaer, 
Christiaan Sauer, en Marijn Biterijst. De vierde moet zijn opleiding nog af ronden. 
 
2* opleiding 
Ook in 2014 is Harm Verbeek begonnen met een 2* opleiding. 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 waren verschillende mentoren en andere instructeurs betrokken.  
In april 2014 hebben we de 2* opleiding afgerond met de onderdelen oriëntatie en 
onderwaterbiologie. Deze laatste doen we in de vorm van de Specialty Onderwaterbiologie. Hierbij 
kunnen ook andere deelnemers aanschuiven.  
Bij de specialty onderwaterbiologie is Paul Vollenberg aan geschoven en hij heeft deze dan ook met 
een goed resultaat afgerond. 
 
3* opleiding 
Ook is in 2014 gestart met de 3* opleiding en zijn de theorie lessen afgerond, de zwembad lessen 
met de 1* en de buitenwaterlessen volgen in 2015. 
Om het 3* brevet te kunnen aanvragen is de specialty redden verplicht. Deze is gegeven door Frans 
Spoor en Yolanda de Jong. De deelnemers waren Rob Plasse, Jack Colijn, Betty van de Berg en Ronald 
Sturm. En natuurlijk zijn ze hiervoor geslaagd. 
 
Basis Live Support (DAN) 
In 2014 heeft Harm Verbeek de cursus Basis Live Support van de DAN gegeven aan Chis de Mooi, 
Martin Verhage, Martin Haverkamp, Mathilde Matthijsse, Marcel Jobse, Rob Plasse en Dick 
Hoeksema.  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 2015 zullen we 
weer deze belangrijke cursus geven. 
 
Ook in 2015 zullen er opleidingen en specialisaties starten en mogelijk zit er één opleiding of    
specialisatie bij die voor de leden interessant zijn om te volgen. 
Als je een specifieke specialisatie wil volgen dan kan je dit aangeven bij één van de instructeurs, en  
dan kunnen we inventariseren of er meer leden deze specialty willen volgen.  
 
Namens de TC voor alle geslaagden gefeliciteerd en op naar de volgende opleiding! 
 
Hoofdinstructeur Erik Veerhoek 
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7. Materiaalcommissie 
 

Zuurstofflessen 
Afgelopen jaar zijn alle flessen voorzien van een nieuwe zuurstofvulling. 
 

Duikflessen 
Er zijn 2 flessen ter keuring aangeboden, allen zijn goedgekeurd. 
 

 
Compressor 
De draaiuren van de compressor bedroegen dit jaar 87,4 uur. Dit is 15 uur meer dan het jaar ervoor. 
Op de tweede bladzijde van dit verslag is een overzicht te vinden van het compressor gebruik. 
 
De compressor (bouwjaar 1990) heeft afgelopen jaar nog geen onderhoudsbeurt gehad. Deze wordt  
gepland zodra we over zijn naar het nieuwe gebouwtje. Deze wordt dan uitgevoerd door de firma 
Dräger. 
 

Verhuur 
Het afgelopen jaar hebben in totaal 7 personen, diversen spullen gehuurd van de club. 
Hiermee kwam in totaal  € 669,- in het laatje. 
 
Marco Collignon 
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8. Redactie “de Luchtbel” 

 
Laten we beginnen met een aantal feiten: 
We hebben in totaal....... 
- 10 Luchtbellen uitgegeven, dec/jan en juli/aug gecombineerd. 
- 267 pagina’s uitgegeven. 
- Totaal 70,8mb verstuurd naar de leden 
- 16 adverteerders gehad. 
- 2 nieuwe adverteerders verwelkomd, Mask and Fins en Waterworld. 
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- 3 adverteerders zien verdwijnen, MrSeal, Sauna Swaeneburg en De Drukkerij. 
- 9 Luchtbellen 2 redactie leden gehad, 1 Luchtbel 3 redactieleden. Welkom Jolanda! 
- 75 ingezonden stukjes ontvangen. 
- per maand 2 mailadressen van leden, waarbij de mailbox vol zit. 
- één keer per maand een compliment krijgen over de Luchtbel. 
- 7 website versies gemaakt zonder privé gegevens van de leden. 
- 2 vakantie verhalen ontvangen, naar Sulawezi en Toscaanse kust. 
- 5 ingezonden stukjes ontvangen van een razende reporter.... Wie o wie is dat?? 
- 10 Luchtbel vergaderingen gehad, met 10x koeken bij de koffie en/of een borrel achteraf 

gedronken. 
- Etc, etc........ 
 
Genoeg om een verslag over te schrijven, maar alles wat daarover wordt geschreven, kan tegen ons 
worden gebruikt, en dat doen we dan maar niet....  
 
De Luchtbel is gewoon een leuk, gezellig, inspirerend, creatief, tof clubblad! 
 
Het komende jaar verwachten we weer veel ingezonden stukjes, een mooi 40-jarige uitgave, een leuk 
team vrijwilligers die zich in wil zetten voor de Luchtbel. 
 
Veel leesplezier voor de komende tijd, 
 
Marian, Jolanda en Betty 
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9. Treur en Jubel 
 

Treur- en jubelfonds 
 
Het jaar begon goed. Het was Vajèn Sturm Schiks die het 
levenslicht zag. Het was en is een beeldje van een kindje en toen 
dachten we al; als er de rest van het jaar geen geboorten meer te 
vieren zijn, kunnen op we Vajèn nog lang teren. Misschien hadden 
we dat beter niet kunnen denken, want er viel niets te vieren. 
Geen baby, zelfs niet een heel kleintje. Zelfs in de verste verte 
geen babygehuil.  
 
Wel waren er paar leden die behoorlijk ziek waren. Daar namen we 
dan contact mee op. Er werd geen prijs gesteld op een officieel 
bezoekje van ons, maar de aandacht en gestuurde 
“Beterschapskaartjes” werden geapprecieerd.  
 
Weet echter dat wij graag op bezoek willen komen, om 
belangstelling te tonen en een hart onder de riem te steken. Weet 
ook dat dat niet gelijk betekend dat je met je lek en je gebrek in de 
Luchtbel komt. Het eventuele artikel wat geschreven wordt krijg je 
altijd als eerste te lezen en dan kunnen er altijd wijzigingen 
aangebracht worden. Wil je wel een bezoekje en er verder geen 
ruchtbaarheid aan geven is dat uiteraard ook goed. Het gaat er 
immers in de eerste plaats om dat we laten weten met je mee te 
leven middels ons bezoek. Niettemin hebben we gemeend toch 
een bloemetje te moeten schenken, ook al zijn we er niet geweest. 
Dat bloemetje vult de rechtermarge van deze pagina. 
 
Paul &Marjon 
 
 
 
 


