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Algemene ledenvergadering Duikteam Zeeland 
 
 
Datum: 11 april 2011 aanvang 20.00 uur 
Locatie: clubhuis, Isabellagang 1 te Middelburg. 
 

Aanwezigen volgens de presentielijst 
Erik Veerhoek Fien Jansen Andre Roos 
Cees Deijnen Adrie van Loon Henk Jobse 
Bert Schreurs Jim Shelton Coby Krijger 
Wim Dijkhuizen Annick Creemers Rinus Krijger 
Harm Verbeek Eric van Loenhout Han de Vlieger 
Dick Hoeksema André Boogaard Albert van Es 

Astrid v/d Mast Marjon Jobse Marinella van Es 
Michel de Smit Kees Glas Frans Spoor 
Yolanda de Jong Marian Roos Roel v/d Mast 
Marcel Jobse Marco Colignon Marnix Poelman 
Mathilde Matthijsse Arjo de Keizer Alcuin de Weert 

Paul Poland Ronald Stadhouders Peter de Groot 
Kees-Jan Lastdrager Benny van der Steen Mario de Wever 

Tilly Neve Yvonne Orgers Leon Joosse 
 
Afwezig met kennisgeving; Ben Wolters. 
 
 
Agenda; 
 
1) Opening en mededelingen 
 
o Henk Jobse opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
o Nogmaals aandacht voor het feit dat Dick Hoeksema eind 2011 een punt zet achter zijn werk 

voor de Luchtbelredactie. Als de leden de Luchtbel in deze vorm willen behouden dan dient 
een vervanger zich te melden. 

o Penningmeester Ben Wolters heeft half maart 2011 aan het bestuur gemeld met onmiddellijke 
ingang te stoppen met het penningmeesterschap. De achterstallige zaken zijn, en worden 
voorlopig nog opgelost door Jim Shelton en Marnix Poelman. Henk Jobse zal z.s.m. nogmaals 
een oproep doen aan de leden om zich te melden om de taak van penningmeester op zich te 
nemen. Indien er zich binnen een maand (na oproep) geen kandidaat heeft gemeld zal het 
bestuur onderzoeken welke alternatieven er zijn (uitbesteden?) 

o In 2010 had Frans Spoor al geopperd te willen stoppen met het hoofdtrainer zijn en heeft dit 
binnen de TC aangegeven. Erik Veerhoek heeft toegezegd deze taak per direct op zich te 
willen nemen. 

o Cees Deijnen meldt dat hij definitief moet stoppen met duiken vanwege COPD en dat hij om 
deze reden per 01-01-2012 het secretariaat neerlegt. 

o In 2011 wordt een nieuw slot in het clubgebouw geplaatst met sleutels voor alle bestuursleden, 
iedereen op de vullerslijst, Barcommissie, individuele leden met goede motivatie. Voor de 
nieuwe sleutel zal een borg worden gevraagd van € 25,- per sleutel. Roel van der Mast zal 
e.e.a. tijdig communiceren met de leden. 
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o De werkgroep van Annick Creemers maakt bekend dat er een PvA gemaakt is en door het 
bestuur is goedgekeurd. De werkgroep is nu bezig met de uitvoering van het PvA. Annick is 
druk bezig met de folder en wil er een poster bij maken. De HZ, het ROC en de RA hebben 
aangegeven poster en foldermateriaal op hangen. 

o Verzoek presentielijst te ondertekenen 
 
2) Ingekomen stukken 

o Nieuws van de NOB wordt via de electronische NOB Nieuwsbrief gecommuniceerd. 
o Henk Jobse deelt mee dat de gemeente Middelburg af wil van het beheer van alle 

clubhuizen. Hij heeft een verkennend gesprek met de gemeente gehad. De opties zijn:. 
� DTZ koopt het pand tegen een acceptabel bedrag…. maar dragen dan wel de 

verantwoordelijkheid. 
� DTZ krijgt het pand in beheer. Met een kleine subsidie voor het onderhoud (per jaar?) 

maar moeten ons dan houden aan een onderhoudsplan. 
� Er kan door DTZ worden gekeken naar een ruimte bij het zwembad of het nieuwe 

sportcomplex. De gemeente weet hierover niets concreets te melden. 
Wordt vervolgd. 

 
3) Goedkeuring notulen najaar ALV 08 november 2010 
Met betrekking tot de actiepunten wordt opgemerkt dat Erik Veerhoek het “white board”  nog zal 
ophangen en Roel van der Mast het slot van het zwembadhok zal verwisselen. 
Verder geen opmerkingen, notulen worden goedgekeurd. 
 
4) Jaarverslag 2010 
Geen opmerkingen, notulen worden goedgekeurd. 
 
5) Presentatie rapport werkgroep boot 
Op het verzoek van de werkgroep om de vragenlijst in te vullen zijn 48 reacties binnengekomen. 
Yolanda de Jong presenteert de bevindingen en geeft aan de hand van percentages weer hoe per 
onderdeel / beantwoordde vraag de verhoudingen liggen. Het volledige rapport is een week vóór 
de ALV aan alle leden verstuurd. 
 
De werkgroep boot heeft enorm veel werk verzet en een zeer goed rapport gemaakt. Een 
belangrijk item uit de opdracht van het bestuur aan de werkgroep was, o.a. de financiële 
mogelijkheden te onderzoeken en een goede kosten- baten analyse te maken omdat een 
belangrijk item voor de leden zijn de financiën blijken te zijn. De werkgroep was hiervoor in grote 
mate afhankelijk van de informatie die zij van het bestuur kon ontvangen. Omdat de 
penningmeester plotseling uit het bestuur is gestapt is op financiële gebied een gat gevallen. Er 
ontbreekt dus nu een financiële onderbouwing van het voorstel. 
 
6) Stemming voorstel werkgroep boot. 
In het rapport werden onderstaande vragen zo goed mogelijk beantwoordt; 

1. Is er draagvlak voor de aanschaf van een boot. 
2. Zijn er voldoende financiële middelen. 
3. Is er naar verwachting gebruik voor de boot. 
4. Hoe zal de boot gebruikt worden. 
5. Welk type boot. 

Gezien het ontbreken van een goede onderbouwing is een vervolgstap nodig. De uitslag van de 
stemming moet bepalen of de leden het voorstel van de werkgroep tot het oprichten van een 
nieuwe “werkgroep (van specialisten) aankoop boot” overnemen. 
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Ter vergadering blijkt dat veel leden machtigingen hebben meegenomen. Er ontstaat een discussie 
over de vraag hoe er gestemd moet worden. Uiteindelijk wordt gestemd met briefjes, groen is voor, 
rood is tegen (waarbij de machtigingen meetellen). 
Uitslag stemming; 22 voor, 32 tegen. Er wordt geen clubboot aangeschaft of voorzieningen voor de 
aanschaf daarvan getroffen. 
 
7) Ben van Gelder trofee 
Arjo de Keizer heeft Harm Verbeek voorgedragen voor de Ben van Gelder trofee. Arjo de Keizer 
overhandigt de trofee en plaatst Harm Verbeek daarmee op een voetstuk. Zijn lidmaatschap sinds 
1996, zijn enthousiasme en enorme inzet als (DAN) instructeur is genoeg reden om de trofee een 
jaar lang op de (niet aanwezige) schoorsteen te plaatsen. Voor Harm Verbeek komt de trofee als 
een volkomen verrassing !?!?!? en bedankt de leden voor de eer die hem 100% toekomt. 
 
8) Presentatie financiën Jim Shelton 
 

 
 
 
  

Uit In

begr. 2010 werkelijk begr. 2011 begr. 2010 werkelijk begr.2011

 Terug betaal contri -                        898,13                  -                       Contributie 13.750,00               14.963,31             13.750,00            
 Rente 53,62                    Rente 250,00                   373,13                  250,00                 
Luchtbel 1.200,00               1.292,09               1.200,00              Advertenties 700,00                   661,00                  700,00                 

 Inschrijfgeld 202,20                  Inschrijfgeld 725,00                   1.289,70               725,00                 
NOB 4.000,00               3.884,63               4.000,00              NOB 51,10                    
Zwembad 3.200,00               3.796,59               3.200,00              Zwembadpasjes -                         -                       -                      

T&J 50,00                    79,12                    50,00                   -                      
Onderhoud matr. 1.200,00               575,99                  1.200,00              Verhuur materiaal -                         470,00                  
Aanschaf matr 650,00                  649,00                  650,00                 Onderhoud matr.
Boot materiale 743,92                  Verkoop materiaal
Boot/clubduik 800,00                  800,00                  800,00                 Boot/clubduik 28,00                    
Evenementen 400,00                  24,88                    400,00                 Evenementen
Stalling boot 200,00                  200,00                  200,00                 
TC 45,00                    -                       45,00                   Donaties -                       

Verzekering 175,00                  153,54                  175,00                 
Kosten bestuur 150,00                  95,98                    150,00                 
Huur clubhuis 1.368,00               1.373,40               1.380,00              
Delta 725,00                  591,12                  725,00                 Delta 1,63                     
Div. clubhuis 150,00                  152,44                  150,00                 
Opleiding 150,00                  -                       150,00                 Diverse (kleding)
Diverse uitgaven (KvK) 250,00                  151,13                  250,00                 
NOB-winkel -                        2.042,10               -                       NOB-winkel 2.094,15               

NJS 400,00                  22,84                    400,00                 NJS 100,00                   265,00                  100,00                 
PR 100,00                  596,81                  100,00                 
Bank kosten 128,82                  
Reservering 312,00                  300,00                 
Jubileumreis 2010 2.316,40               Jubileumreis 2010
Administration Administration
Overboeking Overboeking
Afschrijving 864,67                  Bijdrage van reserve 864,67                  

Nagatief Saldo 627,73-                  Reserve

Resultaat 2010 15.525,00             21.061,69             15.525,00            15.525,00               21.061,69             15.525,00            

Reservering aanschaf Duikmateriaal 8.387,65               
Reservering aanschaf compressor 6.000,00               Nog te betalen Luchtbel      50,27                    
Algemeen reservering 7.703,43               Compressor 447,68                  
Totaal 22.091,08             

Balans 2010
Activa Passiva

2009 2010 2009 2010
Kas correctie -                        -                       Eigen vermogen 23.310,18               22.437,39             
Banken 23.560,18             22.935,34               Kas correctie

Tot. fin. 23.560,18             22.935,34             
Reserve materiaal 3.962,70                 3.333,82               

Aankopen 324,81                   649,00                  

Materiaal 1-1-10 3.962,70               3.333,82               Bijdr. V&W 953,69                   864,67                  
Aanschaf duikmat. -                        199,00                  -                         -                       

Aanschaf diverse 324,81                  450,00                  31-12-10 3.333,82                 3.118,15               
Afschrijving 953,69                  864,67                  Sub-totaal 26.644,00               25.555,54             

31-12-10 3.333,82               3.118,15               
Nog te ontvangen Nog te betalen 250,00                   497,95                  

TOTAAL 26.894,00             26.053,49             TOTAAL 26.894,00               26.053,49             
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9) Rondvraag 

• De zuurstofkoffer wordt tijdens zwembadtrainingen in het zwembad geplaatst. 

• Geopperd wordt te onderzoeken of een nitrox-compressor een haalbare zaak is. Gezien 
het resultaat van deze vergadering is dit niet te verwachten.  

 
 
Cees Deijnen 16 april 2011 
Mario de Wever 15 april 2012 


