
 
 

Algemene ledenvergadering Duikteam Zeeland 
 

 

Datum : 12 november 2012, aanvang 20.00 uur 

   

Locatie : Clubhuis, Isabellagang 1 te Middelburg 

 

Aanwezig 

 

: 

 

Zie bijgevoegde presentielijst 

 

 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter (Tilly Neve) opent de vergadering. 
. 
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 noemenswaardige 
stukken zijn ingekomen. 
 
4. Notulen ALV 16 april 2012 
Kees Jan Lastdrager heeft aangegeven dat hij niet vermeld is op de presentielijst terwijl hij 
wel aanwezig was. Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan de opsteller. 
 
5. Plan voor de toekomst DTZ 
Tilly geeft, op hoofdlijnen, aan wat het bestuur de afgelopen maanden gedaan.  
Een van die zaken is het clubgebouw. Tilly geeft een toelichting op het uitgangspunt van de 
gemeente. Kortgezegd primair afstoten eigendom op termijn (binnen een jaar of vier) en in 
tussentijd huur in overeenstemming brengen met de werkelijke kosten. De gemeente zou op 
korte termijn (voor deze vergadering) gegevens aanreiken met betrekking tot de 
taxatiewaarde pand en de overige kosten van het pand bij en na overname. Dat is de 
gemeente niet gelukt. Desalniettemin is het verstandig dat we ons als club voorbereiden op 
de plannen van de gemeente. In de vorm van een werkgroep die, op basis van het concept 
kader, zoals bij de stukken aangeleverd, een en ander uitzoekt. 
Inhoudelijk komen naar aanleiding van de toelichting vragen over de bestemming van het 
plan in het bestemmingsplan, het wel of niet rechten kunnen ontlenen aan circa 30 jaar huur 
en er in de loop van de jaren door de club zelf veel is verbouwd en voorzieningen zijn 
getroffen. Verder wordt door Bert Kogeler aangegeven dat het wellicht verstandig is om 
informatie te halen bij de oudgedienden Paul Poland en Jaap le Roij. 
Op de vraag wie er zich opgeeft voor de werkgroep meld Adriënne zich aan. De overige 
leden zullen per mail worden benaderd (actie). 
 
Op verzoek van Tilly geeft Mario een korte toelichting op de overige punten uit het plan voor 
de toekomst DTZ. Naar aanleiding van vragen van de leden wordt afgesproken dat het 
bestuur een actiepuntenlijst rond zal sturen zodat het voor de leden concreter wordt wat er 
gedaan moet worden en nog te doen is (actie). 
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6. Voorstel Luchtbel in een ander jasje 
Tilly leidt het voorstel van de redactie in. Het kost veel tijd, moeite en ook geld om de 
Luchtbel, zoals hij nu uitgebracht wordt, te maken. Daarnaast bestaat er ook nog de vacature 
voor hoofdredacteur. Harm licht, namens de redactie, het voorstel verder toe en vult aan dat 
ook de redactie is gekrompen. Dus met minder mensen hetzelfde of meer werk uitvoeren. 
Het voorstel is richtinggevend in plaats van dat het direct de inhoud ingaat. De redactie wil 
graag van de vergadering horen hoe men tegenover het voorstel staat. 
 
Uit de vergadering worden een aantal zaken aangedragen. Is het nog nodig om een papieren 
Luchtbel, ook al is het maar 3 x per jaar, uit te brengen? Kan een en ander geïntegreerd 
worden in de website? Wellicht met allerlei andere toepassingen?, is een forum een 
mogelijkheid?  
 
Naar aanleiding van de discussie hiervan wordt afgesproken dat de redactie de richting van 
de nieuwsbrief uit het voorstel uitwerkt en daarbij meeneemt dat bijna de hele vergadering 
voorstander is van enkel digitaal uitbrengen. Als ondersteuning worden Frans Spoor, als 
beheerder van de site van DTZ, en Leon Joosse betrokken bij deze opzet. Voor de komende 
tijd worden enkele reguliere Luchtbellen uitgebracht, in de voorjaars ALV komt een 
uitgewerkt voorstel (actie).   
 
Harm geeft aan dat Veronica na zo’n 17 jaar trouwe dienst de redactie van de Luchtbel gaat 
verlaten en stelt voor dat hij dit dan doet in de vorm van enkele woorden en een bedankje. 
Dit voorstel wordt door de vergadering met instemming aangenomen (actie).  
 
Naar aanleiding van de discussie wordt afgesproken dat alle leden gemaild worden met het 
verzoek om per mail aan te geven of leden de Luchtbel niet meer op papier willen ontvangen 
(actie). 
 
7. Begroting 2013  
Rob Plasse (penningmeester) geeft een toelichting op het overzicht waarop de begroting is 
uitgewerkt. Met behulp van kleuren zijn de veranderingen aangegeven, die worden 
toegelicht. 
 
Marjon Jobse geeft namens Treur en Jubel aan dat de begrote post voor Treur en Jubel te 
laag is, of daar een aanpassing op gemaakt kan worden. Nieuw bedrag €90,-. Hiermee wordt 
ter plaatse ingestemd (actie). 
 
Erik de Been vraagt hoe het zit met de reserveringen en of de voorzieningen die worden 
genomen voldoende zijn. In vervolg daarop stelt hij de vraag of de reserveringen niet hoger 
moeten worden genomen en of de contributie niet omhoog zou moeten gaan. 
Dergelijke punten horen thuis tijdens de voorjaars ledenvergadering, waar de jaarrekening 
wordt gepresenteerd. Desalniettemin wordt aangegeven wat de reserves van DTZ zijn op 
basis van de jaarrekening 2011. Aangevuld wordt door het bestuur dat zaken als een 
contributieverhoging niet op zichzelf staan, maar het gevolg zijn van keuzes waarvoor extra 
financiën benodigd zijn. 
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Roel van der Mast brengt zijn voorstel aan het bestuur naar voren met betrekking tot de 
afschrijvingstermijnen van materiaal. Het bestuur heeft dit voorstel ontvangen en zal er ook 
op reageren, nadat het tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering is besproken (actie). 
 
8. Contributiebesluit 2013, aanpassen art 9.1 en 9.3 van het huishoudelijk reglement 
In de vorige ledenvergadering is besloten om enkel één maal per jaar de contributie voor een 
heel jaar te heffen. Het aanpassen van het contributiebesluit en als gevolg daarvan het 
aanpassen van het huishoudelijk reglement, is daarvan een uitwerking. 
 
Han de Vlieger merkt op dat volgens hem ook in het huishoudelijk reglement dan opgenomen 
moet worden hoe om te gaan met restitutie van de contributie bij het opzeggen van het 
lidmaatschap halverwege het jaar. Besloten wordt dat het bestuur dit uitzoekt, is dit nodig 
dan wordt dit toegevoegd met ingang van 1 juli 2013 (actie). 
 
De vergadering stemt in, zonder onthoudingen van stemmen, met wijziging van het 
huishoudelijk reglement op de artikelen 9.1 en 9.3. 
 
De vergadering stelt, zonder onthoudingen van stemmen, het contributiebesluit 2013 vast. 
 
Naar aanleiding van zowel het huishoudelijk reglement en het contributiebesluit 2013 worden 
enkele typefouten, benamingen en omschrijvingen die niet meer van toepassing zijn 
benoemt. Afgesproken wordt dat iedereen wordt gevraagd zijn of haar opmerkingen per mail 
aan de secretaris door te geven (actie). 
 
9. Rondvraag 

− Coby Krijger vraagt wat de beweegredenen waren van het bestuur om de zwembaduren 
op zondag in september en mei af te schaffen. In antwoord daarop wordt door het 
bestuur toegelicht dat, in overleg met de trainingscommissie, de huurperiode van het 
zwembad voor het seizoen 2012-2013 is bepaald. Daarbij is de periode van 
zwembaduren voor het op zondag vrij zwemmen met gezinsleden gelijk getrokken met 
het geven van training en les op woensdagavond. Dit was tot enkele jaren geleden 
gebruikelijk. Dit levert een besparing op van zo’n € 400,- tot € 500,-.Naar aanleiding van 
de opmerkingen over dit punt wordt een volgende keer meer aandacht besteed aan de 
mogelijke gebruikers van dit uur op zondag in die betreffende periode (actie). 

− Peter de Groot vraagt naar de pasjes voor het zwembad. Hij was zijn pasje verloren, het 
is waarschijnlijk gevonden door het zwembad, maar het personeel kan enkel dergelijk 
pasjes overhandigen aan vertegenwoordigers van DTZ . De ledenadministratie zal 
gevraagd worden de nummers van de pasjes te matchen met de namen van de leden 
(actie). 

− Bert Kogeler meld dat het zwembad nieuwe lockers heeft. Dit heeft als gevolg dat in de 
huidige pasjes een gat moet worden gestanst zodat de sloten in de pasje passen. Dit kan 
worden gevraagd bij de receptie van het zwembad. 

− Roel van der Mast vraagt naar de opzet en indeling van de besluitenlijst en of alle 
besluiten zijn opgenomen. Verder vraagt hij of het mogelijk is om de besluitenlijst 
periodiek aan te leveren aan de leden. De besluitenlijst is opgesteld op basis van eerder 
bekende besluitenlijsten en wordt nu aangevuld na elk nieuw besluit. Als er besluiten 
bekend zijn, die er niet op vermeld staan, gelieve deze te melden. De besluitenlijst is nu 
op te vragen bij de secretaris zoals ook in de Luchtbel staat vermeld. Nieuwe besluiten 
zullen regelmatig worden bekendgemaakt. 
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− Paul Neve meld dat de trainingen niet allemaal vermeld zijn in de kalender op de website. 
Frans Spoor reageert daarop dat het overzicht in een apart Excelbestand wel op de site 
te vinden is. Mario geeft aan dat het duidelijker is als het in de kalender vermeld staat, 
dat hij het desgevraagd wel wil verwerken in de kalender. Maar enkele leden van de 
trainingscommissie , waaronder Paul kunnen dat zelf ook. De kalender wordt aangevuld 
(actie). 

− Paul Neve vraagt naar de afspraken over het benaderen van nieuwe leden. Hij heeft een 
aspirant lid doorgestuurd en deze is volgens zijn info niet of niet helemaal van informatie 
voorzien. Paul zal Mario de gegevens doorgeven van het betreffende aspirant lid en dan 
wordt gecontroleerd of alle info is doorgegeven (actie). 

− Bert Kogeler vraagt aandacht voor de senioren van de club die graag gebruik maken van 
het zwemuurtje op zondag, ook in september en mei. 

− Bert Kogeler geeft aan dat alle aanwezigen hun papieren Luchtbel vanavond kunnen 
meenemen, waardoor deze niet verzonden moeten worden. 

− Bert Schreurs meld dat de ledenlijst uit de vorige Luchtbel niet actueel was. Mario geeft 
aan dat dit bekend is en ook de aanleiding daarvan. Er zijn maatregelen getroffen 
waardoor dit hopelijk niet meer voorkomt. 

 
10. Sluiting 
Tilly sluit de vergadering waarna iedereen een drankje neemt. 
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