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1. Van de voorzitter 
 
Al scrollend door de Luchtbellen van 2016 krijg je een mooie indruk van wat er het afgelopen 
verenigingsjaar allemaal gebeurd is. Hierbij enkele highlights. Voor nadere details zie het 
Luchtbelarchief op onze website.  
 
Terugblik 2016 
- Het jaar 2016 staat duidelijk in het teken onze nieuwe "silent" Nardi nitrox-compressor. Half mei zou 
hij geleverd worden, maar pas op 23 september werd de compressor geïnstalleerd. Ter overbrugging 
van de zomermaanden kregen we van de leverancier een Bauer in bruikleen. Aansluitend hebben de 
nitrox-commissie (Erik, Leon) en het bestuur een vulreglement, een vulinstructie en een 
gebruikerslogboek opgesteld en zijn de 20 DTZ-vullers opgeleid. Met het afgesloten servicecontract 
en 3 jaar bijgekochte garantie is de lucht- en nitroxvoorziening voor 5 jaar geborgd.  
- Het dak van het Vrijburgbad is in mei (voorlopig) gerepareerd, zodat we in de compressorruimte niet 
meer worden geplaagd door wateroverlast en schimmel.  
- N.a.v. het gebruik van nitrox is het bestuur begonnen met een update van de Risico Inventarisatie & 
Evaluatie (RI&E) van DTZ.  
- We moesten afscheid nemen van twee (oud)leden door overlijden: Han de Vlieger op 21 februari en 
Peter Meerleveld op 30 maart. 
- De 24 DTZ-vrijwilligers kregen op 25 november een veer op de hoed in de vorm van een Live 
Cooking Buffet bij Van der Valk. Het eerste vrijwilligersuitje van de vereniging! 
- Verder springen in het oog de specialisatie Zoeken en Bergen in de nazomer verzorgd door Frans 
Spoor en, op initiatief van Ronald Sturm, de zoetwaterduik op 2 oktober in de Put van Ekeren 
(België).  
 
Algemene Ledenvergaderingen  
- In de voorjaarsvergadering op 29/3 rapporteerde het bestuur over de vorderingen m.b.t. de nieuwe 
compressor en verzorgde Leon Joosse een presentatie over grotduiken. Vanwege zijn verdiensten 
voor de club eerden we Erik Veerhoek met de Ben-van-Gelder-wisseltrofee 2016. 
- In de najaarsvergadering op 22/11 stond het RI&E centraal. Na de pauze vertelde Marco Faasse 
over de ‘Relaties onder de waterspiegel, waarvoor ook de leden van onze zusterverenigingen Dolfijn 
en Scaldis waren uitgenodigd. De nijntjes van Dick Bruna bleken ook onderwater present! 
 
Promotie DTZ 
- DTZ presenteerde zich in een kraampje tijdens de KNRM-reddingbootdag op 20/4 in Westkapelle 
(Bert, Rob, Dick) en de Karolingenmarkt op 28/5 en 10/9 in Oost-Souburg (Chris, Dick, Jack, Marjon, 
Ronald, Dick). 
- DTZ verzorgde 5/9 en 19/10 introduiken in het kader van ‘Middelburg/Vlissingen in Beweging’ (8 
belangstellenden) en in DTZ-tijd proefduiken op 23/11 speciaal voor HZ-studenten (12) en op 14/12 
voor alle belangstellenden (20). Alle in het Vrijburgbad. Op 17/9 doken we tijdens de Zeeuwse 
Scoutiviteit bij het Scout Centrum te Veere met 23 scouts in een container van Wielemaker.  
 
Externe contacten 
Op bestuursniveau nam DTZ deel aan  
- het gebruikersoverleg van het Vrijburgbad op 7/6 en 15/11; actuele agendapunten waren de 
promotie van de zwemverenigingen, de bezuinigingen door de gemeente Middelburg op de subsidies 
aan de zwemverenigingen en het oefenen van het handelen bij ongevallen en ontruimingen 
- het halfjaarlijks overleg met het bestuur van zustervereniging Dolfijn op 29/2 en 7/11; naast het 
uitwisselen van ervaringen, staan de mogelijkheden tot combinatie van instructeursopleidingen, 
specialisaties e.d. op de agenda. Op 5/6 mochten DTZ-leden meeduiken vanaf de Yerseke 62. Begin 
2017 zal instructeur René Kiel van Dolfijn voor leden van Dolfijn, DTZ en Scaldis de nieuwe 
specialisatie "Onderwaterbiologie Wereldwijd" verzorgen. 
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Vooruitblik 2017 
Het ledenaantal bleef in 2016 stabiel, maar om een contributieverhoging in de toekomst te voorkomen 
is enige groei in 2017 gewenst. Met name vanwege de boven ons hoofd hangende bezuinigingen 
door de gemeente. De 1*-opleiding is gestart met zes nieuwe leden. Hopelijk zal ook de nieuwe 
nitrox-compressor enkele nieuwe leden opleveren.  
Belangrijkste aandachtspunten: 
- de komende bezuinigingen door de gemeente Middelburg 
- het bevorderen van de ledengroei 
- het vaststellen en toepassen van de nieuwe RI&E 
- het vormen van een evenementencommissie. 
Ons ledenbestand kent duikers met zeer uiteenlopende belangstellingen. DTZ wil voor elk wat wils 
bieden. Of zoals verwoord in Artikel 3 van onze statuten: “De vereniging heeft ten doel de 
onderwatersport en de beoefening van deze sport in de ruimste zin te stimuleren.” 
  
 
Namens het bestuur, 
Dick Hoeksema, voorzitter 
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2. Secretaris 
 
2016 was weer een druk jaar, waarin de laatste handelingen verricht moesten worden om de nieuwe 
compressor en nitrox-installatie geïnstalleerd te krijgen. Dit duurde helaas iets langer dan gepland, 
maar hij is er nu en werkt prima! 
 
Net als vorig jaar gingen hier veel e-mails over, evenals vergaderpunten! Er kwamen dus 848 mails 
binnen, ook over zaken van gemeente, bank(wisseling) en zwembad. Uit gingen 245 mails... Genoeg 
te doen dus! 
 
Verder waren er 8 bestuursvergaderingen, afwisselend bij de bestuursleden thuis. 
Dankzij de leiding van Dick duurden de vergaderingen niet onnodig lang, maar een gemiddelde van 2 
uur werd af en toe toch overschreden! 
Hierin kwamen, buiten de nitrox-installatie, de volgende onderwerpen aan bod: RI&E, de 
voorzittersvergaderingen met het zwembad, de financiën, de website, aanwezigheid op de diverse 
dagen zoals Karolingenmarkt, reddingsbootdag van de KNRM, duikintroductie van verschillende 
verenigingen of scholen, zoals onder andere de Hogeschool Zeeland enzovoort. 
Alles om het ledental wat omhoog te krijgen! 
 
Verder waren er nog enkele onderzoeken door instituten en een verzoek van de Katholieke 
Universiteit Leuven die onze aandacht vroegen, waaraan wij zoveel mogelijk voldeden. 
De onderwerpen in de vergaderingen resulteerden in aktielijsten, zodat we allemaal wisten wat we 
voor de volgende vergadering nog moesten doen. 
 
De 2 Algemene Leden Vergaderingen werden gehouden in het Palet te Middelburg, in maart waren 
hierbij 24 leden aanwezig en Leon Joosse hield een interessante lezing over grotduiken.  
De vergadering in november werd door 21 leden bezocht, ondanks de zeer interessante lezing van 
Marco Faasse, met als titel "relaties onder de waterspiegel". Hierbij waren ook enkele leden van de 
Dolfijn aanwezig. 
Aan de onderwerpen na de pauze kan het dus niet liggen! 
 
De 2 vergaderingen met de Dolfijn, werden afwisselend gehouden in Middelburg en Wemeldinge.  
Dit laatste resulteerde dan weer in gezamenlijke projekten, zoals de aanwezigheid van enkele leden 
van Dolfijn bij het tweede deel van de ALV in november, gezamenlijke bootduiken en opleidingen. 
 
We hopen dit jaar weer een goed duikjaar te krijgen, mede vanwege onze evenementencommissie in 
oprichting! De eerste aktiviteit heeft alweer plaatsgevonden! 
 
Tot ziens in het zwembad en op de duikstekken! 
 
Chris de Mooij 
Secretaris 
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3. Penningmeester 
 
In 2016 hebben waarschijnlijk een van de grootste uitgaven gedaan in de geschiedenis van DTZ. Na 
een lange voorbereiding hebben we de aanschaf van een nitrox vulsysteem in gang gezet. 
We hebben nog onderzocht of het mogelijk was om met onze oude compressor nitrox te persen, 
maar dit bleek niet meer verantwoord. 
Er moest dus een compleet nieuwe compressor met nitrox-mixer aangeschaft worden, dat natuurlijk 
een ander prijskaartje had dan alleen een mixer. Maar bij navraag bij verschillende leveranciers is de 
keuze gevallen op een mooi Nardi systeem dat binnen het budget paste. 
Met de aanschaf van het systeem waren we er nog niet. Zo kwamen er bij de materiaalposten flink 
wat extra uitgaven voor bijvoorbeeld extra ventilatie voorziening, analyzer, aanpassingen elektrische 
installatie e.d. 
Hierdoor hebben een aantal posten de begroting overschreden, zoals in de winst- en verliesrekening 
is te zien. Gelukkig zijn er ook een aantal posten die positief zijn uitgevallen en doordat we de oude 
compressor goed hebben kunnen verkopen is de schade meegevallen. 
 
Nu we een compleet werkend nitrox vulsysteem hebben, hopen we er natuurlijk op dat dit ook een 
positief gevolg zal hebben op ons ledenaantal. We zijn als bestuur dan ook constant druk aan het 
hengelen naar nieuwe leden. 
Het resultaat is al zichtbaar met een goed gevulde 1-ster opleiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar hebben we ook voor het eerst een etentje georganiseerd voor de vele vrijwilligers binnen onze 
vereniging. Dit was niet begroot, maar gedurende het jaar bleek dat de inkomsten van onze 
opleidingen deze uitgave kon verantwoorden. 
Het werd door iedereen als erg gezellig ervaren en is zeker voor herhaling vatbaar. Dus wil je er de 
volgende keer ook bij zijn, meld je dan aan als vrijwilliger bij het bestuur. Er is altijd wel wat te doen. 
 
Tenslotte hebben we als bestuur ook besloten om over te stappen van de ABNAMRO naar de 
Rabobank. De kosten voor het incassocontract bij ABNAMRO stonden in geen verhouding tot het 
gebruik er van. We verwachten dat we met de overgang naar RABO ongeveer € 100,- per jaar 
kunnen besparen op de bankkosten. 
 
Rob Plasse 
Penningmeester 
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4. Verlies en winstrekening 
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5. Ledenadministratie 

 
 
In oktober werd de ledenadministratie door Mario overgegeven aan Chris. "Niet zoveel werk" zei 
Mario... Toch ben je er regelmatig mee bezig, afmeldingen, aanmeldingen, wijzigingen, er gaan niet 
veel weken voorbij dat er niets aan te doen is. 
 
Het jaar begon met een ledenaantal van 71, waarvan er drie met ingang van 1 juli hun lidmaatschap 
opzegden. Sommigen omdat zij niet meer doken, anderen vanwege gezondheidsredenen. 
 
Op 31 december stond het ledenaantal op 71, waarvan er per 1 januari 3 hun lidmaatschap 
opzegden, helaas. Daar stonden gelukkig ook een aantal nieuwe leden tegenover, waardoor we 
uitkwamen 68 leden. 
We blijven dus rond de 70 leden zweven, dus redelijk stabiel. 
 
 
 

 
 

 
 

 
In 2017 komen er gelukkig een aantal leden bij, maar dat is voor het verslag van 2017. 
 
 
Chris de Mooij 
Ledenadministratie 
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6. Trainings- en Opleidingscommissie 2016 
 
Inleiding  
In 2016 hebben we ons als Trainings- en Opleidingscommissie sterk gemaakt voor een leuke en 
veilige opleiding. Naast het daadwerkelijk lesgeven en het verzorgen van de trainingen is gewerkt aan 
de onderlinge afstemming. We hebben meerdere keren met elkaar gesproken over belangrijke 
thema’s zoals Veiligheid en Gezondheid. Dit heeft geleid tot verbeteringen in de RI&E van Duikteam 
Zeeland.  
Dit jaar zijn we benaderd door HZ Sport om te bekijken wat Duikteam Zeeland kan betekenen voor de 
studenten van de verschillende opleidingen. Dick Hoeksema en Harm Verbeek hebben enkele 
gesprekken gevoerd en een plan opgesteld. Het bestuur heeft ingestemd met een speciale korting 
voor HZ Sport studenten en gezamenlijk hebben we promotie materiaal gemaakt en verspreid. 
Het geven van de wekelijkse training op de woensdagavond is de rode draad in het werk van de 
TOC. Met de grote inzet van de trainers op de kant of in het water wordt iedereen aangezet om beter 
te presteren. Zowel de techniek als de conditie krijgt hierbij aandacht. 
Ook nieuwe elementen zijn toegevoegd aan de woensdagavond training. Zo is er onder leiding van 
Stefan geoefend met Onderwatervoetbal. Helaas is het niet gekomen tot deelname aan het 
Nederlands kampioenschap. Maar ook de aandacht voor wrakduik vaardigheiden en nettraining 
ontbrak niet op de woensdag. De trainingen voor de zomerstop zijn afgesloten met een potje 
onderwaterrugby onder leiding van Betty. 

 
Introduiken in het zwembad en elders 
Dit jaar hebben we op meerdere manieren geprobeerd om de duiksport bekend te maken. Zo is op 8 
april 2016 een avond duikintroducties verzorgd bij de Van Dixhoornbrigade. De jongste kinderen 
hebben in het ondiepe aan de perslucht gelegen en de oudere leden hebben een introductie kunnen 
doen. Zeker 10 begeleiders waren hiervoor nodig, maar we hebben allemaal genoten van de blije 
gezichten die avond. 
Op 17 september 2016 hebben we op het Zeeuwse Scoutiviteit (ZESC, een scouting evenement 
waarbij allerlei vrijwilligers uit Zeeland bij elkaar komen) introduiken verzorgd. Dit hebben we gedaan 
in een duikcontainer. Samen met Peter de Groot, Martin Verhage, Dick Hoeksema en Yolanda de 
Jong hebben we zo’n 23 personen de speurtocht naar de schat onderwater laten uitvoeren. 
In kader van Sportkennismaking organiseren de gemeenten Middelburg en Vlissingen verschillende 
sport introductie dagen in oktober. Wij hebben hier wederom aan meegedaan al viel de deelname op 
5 en 19 oktober wat tegen. We gaan hier mogelijk niet meer mee verder. 
Op verzoek van HZ Sport hebben we op 23 november een specifieke introductie gedaan voor de HZ 
studenten. Van de grote aanmelding (19 personen) kwamen er gelukkig wel 12 opdagen en dat 
maakte een zeer gezellige indruk. Alle studenten waren enthousiast en enkele melden zich direct aan 
voor een opleiding. Helaas hebben de 4 studenten die begonnen met hun opleiding (in 2017) zich 
weer na de eerste les teruggetrokken vanwege de kosten, o.a. voor de aanschaf van een duikpak. Dit 
gaan we binnenkort met de begeleiding bij HZ Sport evalueren want dit kan beter.  
Tot slot hebben we onze eigen introductie gehouden op 14 december. Met de aanmeldingen ging het 
dit keer geweldig. Er stonden 27 mensen op de lijst en slechts 1 persoon kon niet komen. Er waren 
hierdoor meerdere rondes nodig om iedereen onderwater te laten en tussendoor zijn er zelfs flessen 
gevuld. Al met al zijn we het nieuwe jaar 2017 gestart met 6 nieuwe leden in de 1* opleiding.  
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NOB brevetten 
Zoals te zien is aan bovenstaand overzicht was 2016 voor het 1*-brevet een slecht jaar. Slechts 1 
brevet hebben we kunnen uitreiken aan Richard van den Boomgaard. Daarnaast hebben Marijn 
Bilterijst en Christiaan Sauer hun 2*-brevet gehaald. Maar met elkaar is dit een mager resultaat. We 
kijken daarom uit naar het resultaat van 2017 met meer mensen in de opleiding. 
 

 
 
NOB specialisaties 
Gelukkig zijn er wel meerdere specialisaties gegeven, waardoor de continue opleiding van de leden 
van Duikteam Zeeland zich doorzet. Afgelopen jaar heeft Frans Spoor zich ingezet voor ‘Zoeken en 
Bergen’, Yolanda de Jong en Harm Verbeek hebben ‘Redden’ gegeven en Harm Verbeek heeft ook 
de cursus ‘Onderwaterbiologie’ gegeven aan de cursisten van de 2* opleiding. 
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Tot slot hebben zich weer 8 mensen deelgenomen aan de cursus ‘Basic Life Support’, oftewel 
Levensreddende handelingen, waaronder de reanimatie. 
 
Namens de TOC 
Hoofdinstructeur: Harm Verbeek 
Instructeurs: Erik Veerhoek, Roel van der Mast, Frans Spoor, Kees Glas, Jeroen de Maat, Stefan 
Brom, Peter de Groot, Yolanda de Jong 
Trainer: Betty van den Berg 
En met dank aan de vele mentoren! 
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7. Materiaalcommissie 
 
Jaarverslag over 2016………. 
 
- Dit jaar is er een extra zuurstofkoffer aangeschaft, dit na de vraag van de instructeurs. 
 Aangezien er verschillende opleidingen worden gegeven in het buitenwater, en dat deze niet altijd op 
dezelfde plek en tijd worden gegeven. 

 
- Ook is er voor degenen die dit nog niet wisten een nieuwe compressor incl. nitrox mixer 
aangeschaft. 
Deze hebben beiden wel lang op zich laten wachten, maar na de bouwvakvakantie is er toch eindelijk 
vaart in gekomen. 
 

  
 
Nu kan er dus gevuld worden met perslucht en Nitrox op onze vereniging. 
Op de pagina’s hierna weer het overzicht van het afgelopen jaar, 
Het aantal perslucht en nitrox vullingen staan dit keer per vulling apart, dit kunnen enkele of dubbele 
flessen zijn. 
 
-Er is een grotere hoofdzekering in de meterkast gemonteerd, aangezien deze niet toereikend was 
voor de Nardi compressor. 
-In het compressorhok is een extra ventilatie in de deur gemonteerd. 
-Een extra elektrische oliekachel is ook aangeschaft om het compressorhok boven de 12 graden te 
houden, i.v.m. elektronica in de compressor en mixer. 
 
 
De Materiaalcommissaris 
Marco Collignon 
  



  

 Jaarverslag DTZ 2016         Pagina 13 van 17 
 

 
  



  

 Jaarverslag DTZ 2016         Pagina 14 van 17 
 

 
  



  

 Jaarverslag DTZ 2016         Pagina 15 van 17 
 

 

8. Redactie "de Luchtbel" 
 
Al weer de 40ste Jaargang van de Luchtbel. We hebben weer 10 nummers via 
de digitale snelweg verzonden. Met in totaal 193 bladzijden club en duik 
nieuws. Dec/Jan en Juli/Aug samen gevoegd. 
 
Het digitaal verzenden van de luchtbel gaat erg goed al zijn er af en toe een 
aantal postboxen vol maar dit waren er toch al minder dan vorig jaar. Ook het 
aantal terug zendingen van de luchtbel bij niet juist adres is sporadisch. 
Aan het uiterlijk van de luchtbel hebben we niks veranderd elk nummer heeft 
nog steeds een eigen bijpassende foto op de voorzijde. Wil je zelf ook eens op 
de voorkant van ons lijfblad staan: stuur je foto met een bijpassend verhaal 
maar op naar Luchtbel@duikteamzeeland.nl en wie weet sta je er de volgende 
maand op. 
 
Het gehele jaar werden we door onze voorzitter op de hoogte gebracht met wat 
er allemaal in onze vereniging speelt. Bedankt hier voor Dick. 
Ook van Treur en jubel hebben we weer hun bezoekjes kunnen volgen.  
Het aantal adverteerders is helaas met 3 verminderd. Degene die gebleven zijn 
bedankt adverteerders. Mocht iemand nog een adverteerder weten laat maar 
horen. We kunnen er altijd gebruiken. 
 
De redactie bestond ook dit jaar uit 3 vrouwen. Betty van den Berg, Yolanda de 
Jong en Marian Roos. 
 
We hebben dit jaar weer leuke stukjes ontvangen van een aantal leden. Zoals 
het duiken Down Under, Tamiriu (Spanje), Bira (Indonesië) en verschillende 
duiken op de Noordzee.  
Ook nog leuke stukjes ontvangen  van de Reddingsbootdag in Westkapelle en 
de Karolingenmarkt in Oost-Souburg  en sommige intro duiken. Ook werden we 
goed op de hoogte gehouden hoe het ervoor stond met de Compressor.  
 
We weten dat Rob nu 500 duiken heeft en hij samen met Betty een ijsduik heeft 
gemaakt en ook dat Dick zijn 4* heeft gehaald (gefeliciteerd). Ook zijn er 
verschillende stukjes binnen gekomen die met de opleidingen te maken 
hadden. Zoals Basic life Support, Onderwater Biologie, Redden, Zoeken en 
Bergen, Wrakduik skills en de Nettentraining.  
Helaas hebben we maar 1 stukje binnen gehad van een bootduik en deze was 
georganiseerd door de Dolfijnen. Terwijl er meerdere bootduiken zijn gemaakt. 
Ook missen we hier en daar stukjes die door en voor de club georganiseerd 
waren.  
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De rubriek “te Koop / Gezocht / Overbodig / Overkompleet is 2x gebruikt. Toch 
leuk dat we mensen zo aan en van hun spullen af kunnen helpen. 
Hellaas hebben we dit jaar ook 2 droevige berichten te verwerken gehad. Zo 
zullen we 2 leden moeten missen. Han de Vlieger ( 21 feb)en Peter Meerleveld 
(30 mrt). 
 
Er is een facebook account aan gemaakt en we hebben nu 60 volgers. Hierop 
staat duik gerelateerd nieuws te lezen. Hiervoor kan je je aanmelden. Laat even 
weten, we kunnen je een uitnodiging toesturen of jij kunt hem zelf liken (vind ik 
leuk). 
 
Nieuw dit jaar is de verenigings app. Ook hier op zijn weer duikgerelateerde 
berichten te lezen. Hiervoor kan je je aanmelden bij Betty. In de ledenlijst vind je 
Betty haar 06-nummer. Stuur ze een whatsapp berichtje om toe te voegen. 
 
Ook voor 2017 willen we weer jullie clubblad maken. Maar dan hebben we jullie 
(de leden) ook weer bij nodig. Dus iets leuks beleefd, of gedaan boven of 
onderwater maar wel duik gerelateerd, alles is welkom. Ook digitale stukjes, 
krantenknipsels, strips en grapjes zijn welkom. 
We proberen van de luchtbel in 2017 er ook weer jullie blad van te maken 
 
De Redactie 
Betty van den Berg, Yolanda de Jong en Marian Roos  
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9. Treur en Jubel  
 
Het afgelopen jaar overziend is het eigenlijk een misplaatste titel die jullie hierboven aantreffen. Jubel, 
niets, maar dan ook helemaal geen beschuit met muisjes dit jaar. Een betere titel zou Kommer & 
Kwel zijn geweest.  
 
2016 kenmerkte zich door de blikvangers galblaas, blindedarm, kuitbeenbreuk en twee maal kanker, 
waarvan een met fatale afloop.  
Ons in Heerhugowaard woonachtige lid, Peter Meerleveld overleefde dat laatste niet in maart van dit 
jaar. Een trieste balans. Met behulp van Kees Glas konden jullie acte de presence geven bij de 
uitvaart van Peter. Peter was een zogenaamd buitengewoon lid van het Duikteam Zeeland en onze 
vereniging fungeerde als een soort springplank naar de Oosterschelde. Hij was regelmatige te gast bij 
de bootduiken via het schip van Anton Vermast en diverse andere evenementen van onze vereniging.  
 
Om van een geheel triest jaar te spreken is beetje paradoxaal. Een paradox, omdat Treur & 
Jubelfonds ook veel warmte gaf na het met succes verwijderen van een galblaas na erg vervelende 
ziekte verschijnselen. Zo ook met een akelig proces wat leidde tot het verwijderen van een 
blindedarm en vervolgens een gebroken kuitbeen, waarvan ten tijde van het schrijven van dit 
verslagje het herstel zich voorspoedig laat aanzien. Het leven opnieuw op de rails zetten na een aan 
kanker gerelateerde operatie is zeker wel de grootste jubel van dit jaar. Daar hebben wij natuurlijk 
part noch deel aan gehad, maar we hebben wel onze betrokkenheid laten blijken.  
Dat alles overziend maakt dat het Treur & Jubelfonds een bescheiden bijdrage geeft aan de 
saamhorigheid van deze vereniging. 
 
Er waren ook leden die liever niet hadden dat we aandacht gaven aan hun lek of gebrek, maar dan 
stuurde we wel altijd een beterschapskaartje. Begrijp ons goed. We proberen altijd een uiterste 
zorgvuldigheid te betrachten naar onze leden toe en er komt niets naar buiten als men daar niet 
uitdrukkelijk toestemming voor geeft. En als we dan na toestemming toch verslag doen, dan wordt het 
eerst in concept aan de betrokkenen gestuurd, die er naar believen in mogen krassen, aanvullingen 
geven of er hun veto over uit mogen spreken. 
 
 
 
Paul & Marjon 

 


