
 
 

Algemene ledenvergadering Duikteam Zeeland 
 

 

Datum : 28 november 2011, aanvang 20.00 uur 

   

Locatie : Clubhuis, Isabellagang 1 te Middelburg 

 

Aanwezig 

 

: 

 

Zie bijgevoegde presentielijst 

 

 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter (Henk Jobse) opent de vergadering en deelt mede dat het bestuur per direct 
aftreedt. De aanleiding voor dit besluit is te vinden in de aard en wijze van opmerkingen die 
aan het adres van het bestuur worden gedaan. De (voorgelezen) brief van het bestuur is op 
bladzijde 4 aan dit verslag toegevoegd. 
 
Na een pauze wordt de vergadering onder tijdelijk voorzitterschap van Harm Verbeek in 
aangepaste vorm voortgezet. 
 
2. Nieuw bestuur 
Besloten wordt dat er een bestuur wordt samengesteld voor een interim periode van vier 
maanden zal werken aan een voorstel voor de toekomst van Duikteam Zeeland (DTZ). 
Hierover kan dan tijdens de voorjaars ALV worden beslist door de leden van DTZ. In deze 
vergadering kan ook het nieuwe bestuur worden gekozen. 
 
De aanwezige leden stemmen er mee in dat: 

− er geen schriftelijke stemming komt over het vormen van het bestuur, er volgt een 
mondelinge stemming. 

− er geen schriftelijke stemming komt over de leden van het bestuur, er volgt een 
mondelinge stemming. 

− er geen schriftelijke stemming komt over de voorzitter van het bestuur, er volgt een 
mondelinge stemming. 

 
De leden van het bestuur zijn: 

− Harm Verbeek (voorzitter) 

− Marnix Poelman (penningmeester) 

− Mario de Wever (secretaris) 

− Erik Veerhoek (bestuurslid, hoofdtrainer) 

− Bert Kogeler (materiaalcommissaris) 
 
Het bestuur zal in de komende periode klankborden met de volgende personen: 

− Yolanda de Jong  

− Bert Schreurs 

− Jim Shelton 

− Peter de Groot 

− Erik de Been 
 
Het voormalige bestuur zegt toe alles netjes af te sluiten en over te dragen aan het nieuwe 
bestuur. 
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3. Hoe nu verder? 
Harm bedankt het voormalige bestuur voor de inzet in de afgelopen periode. Verder geeft hij 
aan dat het, wat hem betreft, zo is dat commentaar welkom is. Maar dan geen commentaar 
per mail maar persoonlijk in een gesprek.  
Han de Vlieger roept op om oud zeer achter te laten en eensgezind naar de toekomst te 
kijken. De aanwezige leden beamen dit. 
 
4. Aanvraag wijziging statuten 
Het voorstel van Marcel Jobse tot wijziging van de statuten betreffende de stemming tijdens 
de ALV is tijdig aan alle leden bekend gemaakt. Daarom wordt het tijdens deze vergadering 
behandeld. 
 
De aanwezige leden stemmen er mee in dat er geen schriftelijke stemming komt over het 
voorstel van Marcel, er volgt een mondelinge stemming. 
Met twee blanco en een tegenstem wordt het voorstel aanvaard. De toelichting van de 
tegenstemmer is dat door het voorstel de discussie die tijdens de ALV wordt gevoerd niet 
wordt meegenomen als er sprake is van machtigen. Als oplossing wordt aangegeven dat er 
een voorbeeld machtigingsformulier op de website wordt geplaatst. Uit dit formulier zal 
duidelijk blijken dat als er sprake is van een machtiging met een vooringenomen standpunt 
deze dan ongelding wordt. 
 
Met dank voor het voorstel aan Marcel wordt het voorstel tot het wijzigen van de statuten 
aangenomen  
 
5. Informatie met betrekking tot de begroting en het penningmeesterschap 
Marnix had voor de vergadering een presentatie gemaakt met betrekking tot de begroting en 
het penningmeesterschap. Omdat de positie van penningmeester in het vorige bestuur 
vacant was heeft Marnix deze presentatie voorbereid met het oog duidelijkheid te 
verschaffen over de huidige financiële situatie van de club en een voorstel waardoor de 
financiële druk voor de penningmeester zal afnemen. Dit voorstel komt er in het kort op neer 
om het lidmaatschapsgeld alleen te innen met behulp van automatische incasso’s een of 
twee maal per jaar. 
Ondanks dat de vergadering qua inhoud is gewijzigd n.a.v. het aftreden van het bestuur geeft 
Marnix een toelichting waarin globaal het vermogen van de club uit de doeken wordt gedaan, 
ondertussen wordt een mogelijke begroting door hem rondgedeeld.  
 
Han de Vlieger vraagt zich af of het niet verstandig is om de datum waarop de inhouding van 
het lidmaatschap wordt geïnd, niet moet worden verschoven in verband met de dure periode 
rondom de feestdagen. In reactie daarop wordt door Marnix aangegeven dat de NOB de club 
ook rond die tijd het totaalbedrag aan ledengeld afschrijft. Het is wenselijk om de gelden van 
het lidmaatschap dan in kas te hebben. 
 
Harm stelt voor om vandaag niet te besluiten over het voorstel van Marnix en op basis van 
vrijwilligheid de leden te vragen nu al over te gaan op automatische incasso’s. In de volgende 
vergadering kan dan besluitvorming plaats vinden. Zo wordt besloten. 
Frans Spoor vraagt aandacht voor grote gezinnen waarvan meerdere gezinsleden lid zijn. In 
dat geval zou een halfjaarlijkse incasso hoog zijn. Dit zal worden meegenomen door het 
bestuur.  
Het voorstel van Harm wordt unaniem door de vergadering aangenomen. 
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6. Rondvraag 
Kees Glas vraagt het bestuur of hij de bootduiken voor 2012 al bij Anton kan reserveren. Het 
bestuur zegt toe hier op korte termijn op terug te komen. 
 
De vergadering wordt gesloten en bij het genot van een drankje wordt deze bijzondere 
vergadering nabesproken. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentielijst ALV d.d. 28-11-2011 
 
1. Margreet van Aalst 
2. Harm Verbeek 
3. Rinus Krijger 
4. Benny van den Steen 
5. Leon van de Gruiter 
6. Leon Joosse 
7. Marjon Jobse 
8. Marco Collignon 
9. Marcel Jobse 
10. Yolanda de Jong 
11. Mario de Wever 
12. Rob Plasse 
13. Erik Veerhoek 
14. Mathilde matthijse 
15. Frans Spoor 
16. Peter de Groot 
17. Kees Glas 

18. Bert Schreurs 
19. Annick Creemers 
20. Jaro van Waarde 
21. Bert Kogeler 
22. Henk Jobse 
23. Alceuin de Weert 
24. Roel van de Mast 
25. MarnixPoelman 
26. Coby Krijger 
27. Han de Vlieger 
28. Andre Boogaard 
29. Eric van Loenhout 
30. Paul Neve 
31. Tilly Neve 
32. Adrie van Loon 
33. Jim Shelton 
34. Adrienne Withagen
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Beste leden, 
 
Het huidige bestuur had graag gezien dat deze ALV niet had hoeven plaatsvinden. 
Statutair hadden wij hier het recht toe. 
 
Deze tijd hadden wij willen gebruiken om lopende zaken af te handelen. 
Het is ons echter niet gegund. 
 
Sterker nog: het kwam het bestuur te staan op niet aflatende kritiek.  
Helaas was deze kritiek zelden rechtstreeks, nooit onderbouwd en soms zelfs ronduit 
kwetsend. 
 
Erik de Been, Mario de Wever en Paul Poland hebben een voorstel ingediend om o.a. tot een 
toekomstvisie te komen. Deze leden willen graag verder en stellen voor om zaken af te 
sluiten en uit te spreken. Daarnaast willen zij over gaan tot het aanpakken van enkele 
urgente kwesties en een start maken met een plan voor de toekomst van Duikteam Zeeland. 
Als het goed is heeft een ieder van u dit voorstel voor deze vergadering tezamen met een 
aanbiedingsbrief van genoemde leden ontvangen. 
 
Het bestuur heeft echter geen behoefte meer hier inhoudelijk op in te gaan. 
Wij zijn van mening dat vele zaken waarover bovengenoemde leden willen spreken 
voldoende zijn gecommuniceerd en gepubliceerd en zijn te raadplegen in de notulen van de 
desbetreffende ALV’s en BLV’s. 
 
Wij, de bestuursleden, Alcuin de Weert, Roel van de Mast, Margreet van Aalst en Henk 
Jobse zijn van mening dat grenzen zijn overschreden en trekken zich daarom met 
onmiddellijke ingang terug. 
 
Wij verzoeken de ALV dan ook een interim bestuur aan te stellen.  
 


