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Zie bijgevoegde presentielijst 

 

 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter (Harm Verbeek) opent de vergadering en deelt mee dat er enkele leden zich 
hebben afgemeld. Te weten Bert Schreurs en Erik Veerhoek, waarbij Erik als bestuurslid laat 
weten dat dit vanwege familieomstandigheden is. 
. 
2. Vaststellen agenda 
De concept agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken 
De secretaris (Mario de Wever) meldt dat er in de afgelopen periode geen stukken zijn 
ingekomen anders dan enkele brieven met betrekking tot bankzaken. Deze zijn afgehandeld 
door het bestuur. 
 
4. Notulen ALV 11 april 2011 
De notulen van de ALV van 11 april 2011 zijn niet aan de orde gekomen tijdens de laatste 
ALV op 28 november 2011. Deze notulen worden nu ongewijzigd vastgesteld, met dank aan 
de opstellers. 
 
5. Notulen ALV 28 november 2011 
De notulen van de ALV van 28 november 2011 worden ongewijzigd vastgesteld, met dank 
aan de opsteller. 
 
6. Jaarverslag 2011 
De voorzitter vraagt of er naar aanleiding van het jaarverslag 2011 opmerkingen zijn. 

− Henk Jobse wilt een toevoeging maken voor in het verslag. Dit is geen verslag van het 
voormalige bestuur, maar een verslag van het interim bestuur over 2011. 

− Roel van der Mast heeft inhoudelijk geen opmerking, maar vraagt zich af of het nieuw is 
dat onderdelen van het jaarverslag worden geplaatst zonder toestemming van de 
betreffende commissieleden. Harm reageert daar op dat het jaarverslag 2011 de 
verantwoordelijkheid is van het huidige bestuur. Het huidige bestuur heeft de voormalige 
bestuursleden gevraagd tekst aan te leveren. Daarbij is getracht bij feiten en algemene 
zaken te blijven en niet op persoonlijk functioneren in te gaan. 

− Kees Jan Lastdrager ziet graag de namen van de bestuursleden onder het stuk, zodat 
duidelijk is wiens verantwoordelijkheid het jaarverslag is. 
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− Roel geeft aan dat hij niet gelukkig is met hoe het proces om tot het jaarverslag te komen 
is gelopen. Hij geeft aan dat hij, desgevraagd, niet akkoord is gegaan met de tekst zoals 
voorgesteld en ziet die nu wel terug in het jaarverslag. Roel geeft aan dat het stuk 
inhoudelijk wel correct is, maar dat er stukken tekst ontbreken. Harm beaamt dat de term 
‘akkoord gaan met’ niet handig is gekozen. Daarop wordt voorgesteld om alle primaire 
bijdragen over de periode tot 28 november 2011 van de voormalige bestuursleden te 
plaatsen en dat het huidige bestuur een bijdrage levert over de periode na 28 november 
2011. Dit wordt in stemming gebracht. Met 15 stemmen voor het voorstel, 2 
onthoudingen en 16 stemmen tegen wordt het voorstel afgewezen. 

 
n.a.v. het verslag penningmeester en verlies- en winstrekening 
De kascontrolecommissie heeft de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester, 
gecontroleerd en adviseert de algemene ledenvergadering decharge te verlenen aan het 
bestuur. Daarbij maakt zij drie opmerkingen. 

− De facturatie van de adverteerders in de Luchtbel transparanter maken. 

− Zo snel mogelijk de ING-rekening te laten vervallen. 

− De registratie van de borg voor de sleutel moet helderder. Dit zou met bonnetjes kunnen 
gebeuren, deze post is kapitaal en moet ook als dergelijk in de jaarrekening opgenomen 
worden. 

Naar aanleiding van de jaarrekening vraagt Kees Jan Lastdrager naar de post ‘terugbetaalde 
contributie’ en merkt verder op dat er beter gekozen kan worden om zaken te doen met een 
regionale bank omdat bekend is dat ING en ABN-AMRO een drama zijn om 
contributiebetalingen te regelen. 
 
n.a.v. het verslag ledenadministratie 
Henk Jobse ziet dat er enkele mensen ‘even’ een opleiding volgen en dan de club weer 
verlaten. Harm geeft aan dat dit later in de vergadering, bij de behandeling van het ‘plan voor 
de toekomst DTZ’ aan de orde kan komen. 
 
n.a.v. het verslag trainingscommissie 
Frans Spoor geeft aan dat de specialty ‘zoeken en bergen’ is gegeven onder supervisie van 
Eric van Loenhout, waardoor hij zelf het brevet kon halen.  
 
n.a.v. het verslag redactie ‘de Luchtbel’ 
Stefan Brom vraagt zich af of het nodig is om de Luchtbel digitaal te verzenden én per post. 
Dit in verband met de kosten. Frans Spoor geeft aan dat het mogelijk is om per email aan 
hem aan te geven dat je van de verzendlijst voor de postbezorging afgehaald wil worden. 
Harm merkt verder op dat dit onderwerp ook aan de orde zal komen naar aanleiding van punt 
12 van de agenda. 
 
Het jaarverslag 2011 wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld, met dank aan 
alle leden die een bijdrage hebben geregeld. 
Daarbij opgemerkt dat de inzet voor het jaarverslag 2012 helderheid en transparantie is.  
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7. Kascontrole commissie 2011 
Onder verwijzing naar de opmerkingen van de kascontrole commissie, zoals die zijn gegeven 
op het verslag van de penningmeester en verlies- en winstrekening in het jaarverslag 2011, 
verleent de algemene ledenvergadering decharge aan het bestuur.  
 
9. Vaststellen contributiebesluit en aanpassen huishoudelijk reglement  
Marnix Poelman geeft een presentatie over aanleiding en het doel van het voorliggende 
voorstel. Om de nog te werven penningmeester zo veel mogelijk te ontlasten is het doel van 
het voorliggende voorstel om de wijze en frequentie van contributiebetaling te wijzigen. 
Dit gaat in twee stappen, van handmatig naar automatisch incasseren en van maandelijks 
naar (half)jaarlijks. Hierdoor ontstond er een knelpunt. Als iedereen jaarlijks zou betalen dan 
krijgt iedereen een maand korting, wat negatief is voor de clubkas. Het verdelen van het 
verschil van die maand tussen de jaarlijkse en de voorgestelde halfjaarlijkse betaling ligt dan 
voor de hand. 
Dit wordt aan de hand van de sheets toegelicht en daarover wordt gesproken. 
 
Kees Jan Lastdrager stelt voor om enkel jaarlijks de contributie te heffen, tenzij het bestuur 
hierover in een individueel geval anders beslist. Dit tenzij zou dan moeten gelden voor de 
gevallen waarin een lid in overleg met het bestuur tot een andere oplossing wilt komen.  
Roel van der Mast stelt voor om de ‘verhoging’ van de kosten voor de NOB in het 
contributiebesluit op te nemen. 
Mathilde Matthijssen geeft aan dat artikel 3 van het voorliggende contributiebesluit spreekt 
over ‘per kwartaal’ terwijl dit ‘per maand’ zou moeten zijn. 
 
Het voorstel van Kees Jan ‘jaarlijks, tenzij ….’ en daardoor het maandelijks betalen van de 
contributie af te schaffen wordt ingebracht. Met 0 stemmen tegen, 4 onthoudingen en 23 
stemmen voor wordt dit voorstel aangenomen. Het zal in gaan per 1 januari 2013. De regels 
met betrekking tot het tussentijds opzeggen worden niet aangepast. 
 
Het bestuur zal een en ander uitwerken. 
 
8. Begroting 2012 
De tekst van de begroting is te halen uit het overzicht uit de verlies- en winstrekening uit het 
jaarverslag 2011. Hierin staat het voorstel voor de begroting 2012 opgenomen. Marnix ligt de 
wijzigingen toe, rood staat voor toename van kosten en groen voor afname. 
De algemene ledenvergadering stemt in met de begroting 2012. 
 
10. Presentatie plan voor de toekomst DTZ 
Harm geeft een presentatie over de aanleiding van dit plan voor de toekomst en de stappen 
die tot nu toe zijn gezet. Daarbij wordt de vraag aan de vergadering gesteld of de 
vergadering kan instemmen met de voorgestelde richting zodat het nieuwe bestuur een en 
ander kan uitwerken en in de najaar ALV van 2012 concrete voorstellen kan doen. 
 
De vergadering stemt in met de voorgestelde richtingen.  
 
Naar aanleiding van het daaropvolgend gesprek wordt afgesproken dat het bestuur de 
verslagen van de werkgroepen beschikbaar maakt. 
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Henk Jobse vraagt of er voldoende uitdaging wordt gebracht voor de ervaren, uit 
gebrevetteerde duikers. Harm geeft aan dat dit in de plannen is opgenomen. 
In de ontstane discussie over het plan voor de toekomst wordt duidelijk dat er twee vragen 
door elkaar gaan lopen. Enerzijds de vraag ‘hoe hou je leden vast’ en ‘hoe behoud je je 
instructeurs’? Dit zijn de zaken die uitgezocht moeten worden. 
Dit zal worden meegenomen bij de uitwerking door het bestuur n.a.v. het plan voor de 
toekomst. 
 
11. Verkiezing nieuw bestuur DTZ 
Het huidige aftredende bestuur stelt de volgende bestuursleden voor: 
Tilly Neve (voorzitter), Mario de Wever (secretaris), Erik Veerhoek (hoofdtrainer), Marco 
Collignon (materiaalcommissaris) en Rob Plasse (penningmeester).  
 
Deze bestuursleden worden ondersteund door de commissieleden Mathilde Matthijsse 
(ledenadministratie), Han de Vlieger (kasbeheerder), Bert Kogeler (materiaalbeheerder). 
Voor de duidelijkheid, deze commissieleden worden en zijn benoemd door het bestuur. 
 
Er hebben zich geen tegenkandidaten voor de bestuursfuncties gemeld en er zijn geen 
andere kandidaten. 
 
De algemene ledenvergadering is desgevraagd van mening dat een stemcommissie niet 
nodig is. Er worden geen bezwaren uitgesproken naar het nieuwe bestuur. 
 
De algemene ledenvergadering benoemt daarna de kandidaten als bestuur. 
 
Specifiek wordt voorgesteld om Tilly Neve als voorzitter te benoemen. De algemene 
ledenvergadering benoemt Tilly Neve als voorzitter. 
 
In overleg met de nieuwe voorzitter zal Harm Verbeek deze vergadering verder inhoudelijk 
afronden. 
 
12. Benoeming redacteur Luchtbel 
Het gevolg van de aanstelling van Tilly Neve als voorzitter is dat er een vacature komt als 
redacteur voor de ‘Luchtbel’. De aanwezigen wordt gevraagd om een kandidaat te noemen 
als redacteur. Er volgen geen aanmeldingen.  
 
Harm Verbeek zal tijdelijk als redacteur functioneren. In die periode kunnen zaken als 
verschijningsvorm en frequentie van de Luchtbel worden beschouwd en kan een voorstel aan 
het bestuur worden gedaan. 
 
13. Kascontrole commissie  
Voor 2012 worden als leden van de kascontrole commissie Jim Shelton en Kees Jan 
Lastdrager benoemd. 
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14. Rondvraag 

− Mario de Wever; de trailer van de voormalige clubboot zal worden aangeboden aan de 
leden van de club. De bieding zal gaan via een gesloten bieding waarbij de trailer zal 
gaan naar de hoogste bieder.   

− Kees Jan Lastdrager; de behandeling van de contributiebesluiten kunnen in het vervolg 
beter plaats vinden tijdens de najaars ALV. Aldus wordt besloten. 

− Mathilde Matthijsse merkt op dat betalen via de website van de NOB-webshop problemen 
veroorzaakt. Oplossing is betalen vanuit de club via ideal, dit wordt uitgewerkt. 

− Henk Jobse vraagt zich af of er nog sprake is van twee pasjeshouders in het bestuur (4 
ogen principe). Dit wordt bevestigd. 

− Roel van der Mast vraagt zich af of het huishoudelijk regelement enkel is gewijzigd voor 
het contributiebesluit. Dit is niet het geval, naar aanleiding van de vorige vergadering 
(machtiging stemmen) is er eerder een wijziging doorgevoerd. 

− Marnix Poelman maakt melding van het feit dat de barcommissie een extra koelkast 
beschikbaar heeft gesteld. Als iemand een evenement in het clubgebouw organiseert kan 
hij of zij vooraf om een sleutel gaan bij de voorzitter, Paul Neve, Leon de Gruiter en Rinus 
Krijger. Deze beschikken allen over een sleutel. 

− Paul Neve vraagt als er nieuwe spullen worden aangeschaft door het bestuur dat dit dan 
in overleg met de instructeurs gebeurt. 

 
15. Sluiting 
Tilly sluit de vergadering onder dankzegging aan de voormalige bestuursleden Harm en 
Marnix. Naschrift; Bert Kogeler is ook een voormalig bestuurslid. 
 
 
 
 
 
 
 
Presentielijst ALV d.d. 16-04-2012 
 
1. Fien Jansen 
2. Harm Verbeek 
3. Marian Roos 
4. Andre Roos 
7. Marjon Jobse 
8. Marco Collignon 
9. Marcel Jobse 
10. Yolanda de Jong 
11. Mario de Wever 
12. Rob Plasse 
13. Marijn Tangelder 
14. Mathilde Matthijse 
15. Frans Spoor 
16. Peter de Groot 
17. Kees Glas 

18. Astrid van der Mast 
19. Annick Creemers 
20. Jaro van Waarde 
21. Bert Kogeler 
22. Henk Jobse 
23. Stefan Brom 
24. Roel van de Mast 
25. Marnix Poelman 
26. Adrienne Withagen 
27. Han de Vlieger 
28. Jim Shelton 
29. Eric van Loenhout 
30. Paul Neve 
31. Tilly Neve 
32. Adrie van Loon

 
 


