
 
 

Algemene ledenvergadering Duikteam Zeeland 
 

 

Datum : 25 maart 2013, 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. 
Kees Jan Lastdrager en Astrid van der Mast hebben zich afgemeld. 
. 
2. Vaststellen agenda 
De concept agenda wordt qua volgorde aangepast. De beide voorstellen (bij de ingekomen 
stukken) worden behandeld na agendapunt “plan voor de toekomst DTZ”. De uitreiking van 
de Ben van Gelder-trofee wordt naar voren gehaald, voor het punt “notulen ALV 12 
november 2012”.Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 
Er wordt gevraagd naar de werkwijze van stemmen per machtiging. De secretaris (Mario de 
Wever) geeft aan dat op de website het machtigingsformulier staat, ieder die wil machtigen 
kan dit gebruiken. Per gemachtigd lid kunnen maximaal twee leden machtigen. 
 
3. Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken zijn twee voorstellen van leden inzake een onderzoek naar de 
aanschaf van een nitrox-compressor en vergoedingen voor opleidingen. 
 
4. Uitreiking Ben van Gelder trofee 
De laatste ontvanger van de Ben van Gelder wisseltrofee, Harm Verbeek, heeft iemand 
genomineerd voor de Ben van Gelder wisseltrofee.  Het bestuur heeft deze voordracht over 
genomen. Harm licht de nominatie toe. 
 
Nu we op het punt staan om te beslissen over het voorstel voor een digitale Luchtbel is de 
kans groot dat een aantal zaken zullen veranderen. Een daarvan is de omvangrijke maar 
volledig onzichtbare taak van het distribueren van de papieren Luchtbel. Stickeren, verdelen 
en rondbrengen. Werk dat weinigen ooit hebben gezien, maar al jaren wordt uitgevoerd door 
Bert Kogeler. Om Bert te bedanken voor zijn jarenlange inzet overhandigd Harm, onder luid 
applaus, de trofee aan Bert. Bert houdt zijn speech kort (wellicht emotie), bedankt Harm en 
neemt de trofee in ontvangst. 
 
5. Notulen ALV 12 november 2012 
Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan de opsteller. 
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6. Verkiezingen bestuur 
Jaarlijks treden de helft van de bestuurders af. Dat betekent dit jaar het volgende: 

− Secretaris Mario de Wever is aftredend en herkiesbaar. 

− Materiaalcommissaris Marco Collignon is aftredend en herkiesbaar. 

− De penningmeester en hoofdinstructeur zijn in 2014 aftredend. 

− De voorzitter heeft onlangs aangegeven dat ze op deze ALV aftreed. 
 
Er hebben zich geen andere kandidaten voor de genoemde functies beschikbaar gesteld. 
 
De secretaris en de materiaalcommissaris, respectievelijk Mario en Marco, worden onder 
applaus herkozen.  
Voor de functie van voorzitter zijn op dit moment geen kandidaten en het bestuur zal dit 
onderwerp verder oppakken (actie). 
 
7. Jaarverslag 2012 
Het jaarverslag wordt per hoofdstuk doorgenomen en per onderwerp kan men opmerkingen 
maken of vragen stellen. 

− Met betrekking tot het verslag van de penningmeester merkt Han de Vlieger op dat hij 
geen kasbeheerder meer is. Rob Plasse (penningmeester) doet nu alles zelf. 

− Met betrekking tot het verslag van de ledenadministratie heeft de verslaglegster zelf 
(Mathilde Matthijsse) een foutje ontdekt. Het aantal genoemde leden moet niet zijn 100 
maar 93 leden. 

− Met betrekking tot het verslag van de trainingscommissie merkt Marcel Jobse op dat in 
het verslag staat dat hij de cursus zoeken en bergen heeft gevolgd en daarvoor ook geen 
brevet gehaald. 

Het jaarverslag wordt met deze opmerkingen vastgesteld. 
 
8. Kascontrolecommissie 2012 
Naar aanleiding van het verslag van de kascontrolecommissie verleent de vergadering het 
bestuur decharge. 
Verder neemt de vergadering de twee adviezen uit het verslag over. Meer concreet: 

− Toestemming is nodig van de penningmeester en minstens een lid van het dagelijks 
bestuur bij aankopen boven € 100,- (besluit). 

− Voor overschrijding van de begroting op een onderdeel moet er toestemming worden 
verleend door de penningmeester en het dagelijks bestuur (besluit).  

 
Han de Vlieger merkt op dat er nu decharge wordt verleend aan penningmeester Rob Plasse 
en niet aan voormalig interim penningmeester Manix Poelman (Marnix was interim tot de 
eerste ALV van 2012). De vergadering besluit ook Marnix decharge te verlenen. 
 
Naschrift: De vergadering verleent niet de penningmeester decharge maar het bestuur. Het 
bestuur is verantwoordelijk voor het hele jaar ongeacht of er een wisseling van 
penningmeester is geweest. 
 
De kascommissie voor 2013 wordt in de vergadering benoemt, volgens het roulatieschema 
zijn dat Kees-Jan Lastdrager (Mario de Wever is in deze vergadering gemachtigd namens 
hem te stemmen) en Bert Schreurs, Jim Shelton is eerste reserve (besluit). 
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9. Aanpassing van het huishoudelijk reglement 
In de vorige algemene ledenvergadering werd geopperd om de mogelijkheid van restitutie 
van contributie op te nemen bij het opzeggen van het lidmaatschap. Dit naar aanleiding van 
het besluit om de contributie per jaar ineens te innen. Verder werden een aantal zaken 
aangedragen als spelfouten, aanhalingstekens in de clubnaam, et cetera. Daarom heeft het 
bestuur het huishoudelijk reglement herzien, aanpassingen in verouderde omschrijvingen en 
overbodige artikelen, typefouten, et cetera verwerkt. 
 
Paginagewijs wordt het voorgestelde huishoudelijk reglement doorlopen. Op pagina 7, onder 
artikel 10.6 wordt een typefout door Dick Hoeksema  opgemerkt, “slecht” moet zijn ”slechts”. 
 
De vergadering stelt het huishoudelijk regelement vast (besluit). 
 
10. Plan voor de toekomst DTZ 
 
Clubhuis 
Marnix Poelman geeft namens de werkgroep clubhuis een presentatie van de 
werkzaamheden en de resultaten tot nu toe. Hij vraagt daarbij input voor de 
vervolgwerkzaamheden van de werkgroep. Er wordt vandaag geen besluit genomen, wel een 
richting uitgezet. De presentatie is als bijlage aan deze notulen toegevoegd. 
 
Naar aanleiding van de presentatie worden door de leden diverse vragen en opmerkingen 
gemaakt. Deze worden zoveel mogelijk beantwoord en indien nodigt verwerkt door de 
werkgroep in hun vervolgwerkzaamheden. De werkgroep maakt zelf aantekeningen van alle 
vragen en opmerkingen uit de vergadering. 
 
De werkgroep clubhuis wordt bedankt voor de heldere presentatie en de werkzaamheden tot 
nu toe en kan verder op de ingeslagen weg.  
Het streven is om in de volgende (najaars) algemene ledenvergadering een presentatie op te 
leveren op basis waarvan besluiten kunnen worden genomen. Deze tweede presentatie, met 
daarin een korte onderbouwing, wordt voorafgaand aan de volgende (najaars) algemene 
ledenvergadering, aan de leden toegezonden. 
 
RI&E en daaruit volgend gedragsprotocol 
Het bestuur heeft onlangs de RI&E voor DTZ vastgesteld, deze is ook per mail aan de leden 
gestuurd. Deel van deze RI&E is de wijze waarop de vereniging wenst dat leden zich 
tegenover elkaar gedragen. Risico’s ten aanzien van het gedrag (pesten en dergelijke) 
dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Om die reden is een gedragsprotocol 
opgesteld. Dit protocol is met ingang van heden van toepassing binnen onze vereniging.  
Uit het protocol volgt dat de vereniging een vertrouwenspersoon dient aan te stellen. 
 
Tilly vraagt of iemand nog opmerkingen heeft met betrekking tot de RI&E. 

− Bert Schreurs vraagt of de brandweer een onderzoek heeft gedaan naar de locatie en of 
er daarnaast ook naar legionella is gekeken. Mario geeft aan dat het zwembad die 
onderzoeken zelf doet of laat doen en dat dit is vermeld in de RI&E. 

− Adrie van Loon geeft aan dat hij ervaringen heeft met het opstellen van een RI&E en dat 
bij toetsing daarvan wordt gekeken naar de onderbouwing van de antwoorden. Deze 
onderbouwing ontbreekt nu volgens hem. Mario geeft aan dat het bestuur hier verder 
naar zal kijken (actie). 
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Tilly vraagt vervolgens of er iemand is die zich beschikbaar wil stellen als 
vertrouwenspersoon in het kader van het gedragsprotocol. Arjo de Keizer stelt zich 
beschikbaar als vertrouwenspersoon en is daarmee de vertrouwenspersoon van DTZ. 
 
Actiepuntenlijst DTZ 
In het plan van de toekomst DTZ zaten een aantal actiepunten verwerkt. De bijbehorende 
actiepuntenlijst is bedoeld om aan de leden een stand van zaken te geven tot nu toe, wat is 
gedaan en wat nog te doen. Gevraagd wordt door Tilly of er naar aanleiding van de 
actiepuntenlijst nog vragen zijn. Dat is niet het geval. 
 
11. Voorstellen nitroxcompressor en vergoedingen opleidingen 
 
Nitroxcompressor 
Erik de Been heeft een voorstel voor de algemene ledenvergadering ingebracht om te 
onderzoeken of een nitroxcompressor in de nabije of verre toekomst zinvol is voor de 
vereniging. Het voorstel zat bij de stukken van de vergadering, omdat niet iedereen er kennis 
van heeft genomen leest Tilly het nogmaals voor. 
 
Han de Vlieger merkt op dat hij heeft nagevraagd wat de kosten zijn voor een 
nitroxcompressor. Volgens Han zijn deze zeer hoog, hij wilt echter geen bedragen noemen. 
De vergadering ziet geen bezwaar in een onderzoek. 
 
Het voorstel van Erik de Been om te onderzoeken of een nitrox compressor in de nabije of 
verre toekomst zinvol is voor de vereniging wordt aangenomen. Erik de Been, Leon Joosse 
Adrie van Loon en Kees Glas vormen de werkgroep die dit gaat uitwerken. Op de volgende 
(najaars) algemene ledenvergadering worden de eerste resultaten gepresenteerd. 
 
Vergoedingen opleidingen 
Paul Neve en Eric van Loenhout hebben een voorstel ingebracht om cursisten voor elk van 
de te volgen opleidingen een bedrag te laten betalen. Dit naast de contributie die men al 
betaald. Er wordt voorgesteld om dit bedrag op te delen in een bedrag voor de club en een 
bedrag voor de instructeurs. Dit laatste ter gedeeltelijke compensatie van de kosten die 
instructeurs maken. Het voorstel zat niet bij de stukken van de vergadering maar is per email 
op 20 maart nagezonden, Tilly leest het nogmaals voor. Het voorstel is toegevoegd aan deze 
notulen. 
 
Voorafgaand aan de vergadering, via Yahoo, is er een levendige discussie over dit 
onderwerp geweest en ook tijdens de vergadering is er een levendige discussie. 
Harm Verbeek geeft vanuit de trainingscommissie een toelichting op het gelopen proces, 
omdat voor iedereen duidelijk te maken hoe het komt dat Paul en Eric zelfstandig dit voorstel 
inbrengen. Verder stelt Harm voor om het voorstel op te delen in drie vraagstukken. 
1. Besluiten we dat leden betalen aan de club voor een opleiding, nu wordt er enkel voor de 

NOB kosten betaald? 
2. Hoe gaan we om met onkosten om anders dan onkosten die te vergoeden zijn? 
3. Vergoeden we als club de opleidingen van instructeurs, zoals in het verleden de 

herstructuuropleidingen? 
 
Daarna volgt een levendige discussie waarbij standpunten over en weer worden 
uitgewisseld. Uiteindelijk wordt er door de vergadering besloten over het voorstel van Paul en 
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Eric zoals dat voorligt. Met 27 direct uitgebrachte stemmen voor , 5 gemachtigde stemmen 
voor (totaal 32 stemmen voor) en 17 direct uitgebrachte stemmen tegen, 5 gemachtigde 
stemmen tegen (totaal 22 stemmen tegen) en 1 onthouding wordt het voorstel van Paul en 
Erik aangenomen (besluit). Het bestuur zal het voorstel verder uitwerken (actie). 
 
12. Voorstel Luchtbel 
In de najaars ALV van 2012 is gesuggereerd dat de redactie met hulp zou nadenken over 
een complete digitale Luchtbel. Daaruit is het voorstel van de redactie voor de ALV gekomen. 
Kort gezegd gaat het om het invoeren van een maandelijkse digitale nieuwsbrief, kort en 
krachtig, mededelingen en terugmeldingen gericht op de actualiteit. Daarnaast een 
werkgroep oprichten die een meer dynamisch website beheer uitwerkt, waarbij inloggen, 
aanmelden en online berichten maken mogelijk worden.  
 
De vergadering stemt in met (besluit): 

− Vanaf april 2013 verschijnt er maandelijks een digitale nieuwsbrief per e-mail (PDF-
bijlage). De verzending wordt voorlopig door de redacteur verzorgd op basis van de 
ledenlijst. 

− De meer algemene gegevens (bestuur, vulploeg, mentoren) worden op de website 
geplaatst. Het dtz@yahoogroups.com blijft voor onderlinge berichten bestaan. De 
webadministrateur beheert de deelname hieraan op basis van de ledenlijst van Duikteam 
Zeeland. 

 
In de nieuwsbrief kunnen banners (advertenties) worden opgenomen, welke gekoppeld zijn 
aan de website met de mogelijkheid om door te linken naar acties van de adverteerders 
(tegen meerprijs natuurlijk). Dit deel van het voorstel, hoe om te gaan met advertenties, moet 
nog uitgewerkt worden (actie). 
Daarnaast moet een werkgroep opgericht worden die een meer dynamisch website beheer 
uitwerkt, waarbij inloggen, aanmelden en online berichten maken mogelijk worden (actie).  
 
Harm Verbeek stelt de functie van hoofdredacteur beschikbaar nadat hij als interim deze 
functie heeft aangenomen. Gezocht wordt naar een enthousiasteling die, met ondersteuning 
van de huidige redactie, de nieuwe uitdaging wilt aangaan. Arjo de Keizer geeft vanuit de 
huidige redactie aan dat hij als hoofdredacteur verder zal gaan. Tijdens de vergadering meld 
Betty van den Berg zich aan als redactielid. 
 
13. Rondvraag 

− Harm stelt voor om bij introduiken georganiseerd voor groepen, zoals afgelopen jaar de 
twee personeelsverenigingen, een klein bedrag als vergoeding te vragen. Op deze 
manier genereert DTZ inkomen. Dit moet verder uitgezocht worden (actie). 

− Rinus de Krijger vraagt waarom het bestuur Erik de Been heeft geweigerd om gebruik te 
maken van het zwembad voor een opleiding. Mario geeft aan dat dit niet het geval is, Erik 
is aanwezig en geeft aan dat hij uiteindelijk zelf heeft afgezegd, er kwam vrijwel 
tegelijkertijd een weigering van de hoofdtrainer. Voor hem is het nu afgehandeld. 

− Henk Jobse geeft aan dat het volgens hem al jaren rommelt binnen het bestuur en vraagt 
zich af of er niet aan continuïteit moet worden gewerkt binnen het bestuur. 

 
14. Sluiting 
Om ongeveer 23.00 uur wordt de vergadering gesloten. 
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Presentielijst ALV d.d. 25-03-2013 
 
1. Arjo de Keizer 
2. Mathilde Matthijsse 
3. Fien Jansen 
4. Stefan Brom 
5. Harm Verbeek 
6. Wil Donkers 
7. Peter Veerhoek 
8. Erik Veerhoek 
9. Marnix Poelman 
10. Marian Roos 
11. Andre Roos 
12. Marjon Jobse 
13. Marco Collignon 
14. Marcel Jobse 
15. Yolanda de Jong 
16. Martin Verhage 
17. Rinus Krijger 
18. Maurice Tramper 
19. Adrie van Loon 
20. Jaap le Roij 
21. Dick Hoeksema 
22. Henk Jobse 
23. Annick Creemers 

24. Jaro van Waarde 
25. Marijn Tangelder 
26. Benny van den Steen 
27. Leon van de Gruiter 
28. Mario de Wever 
29. Rob Plasse 
30. Ronald Sturm 
31. Erik de Been 
32. Frans Spoor 
33. Peter de Groot 
34. Kees Glas 
35. Betty van den Berg 
36. Andre Boogaard 
37. Leon Joosse 
38. Bert Kogeler 
39. Bert Schreurs 
40. Roel van de Mast 
41. Paul Neve 
42. Tilly Neve 
43. Adriënne Withagen 
44. Han de Vlieger 
45. Floris Buizer 
46. Eric van Loenhout 
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VOORSTEL VERGOEDINGEN OPLEIDINGEN 20 MAART 2013 
 
 
Wij stellen voor om aan alle cursisten een bijdrage te vragen van € 50,00 voor een 1* of 2* of 
3* opleiding waarvan € 20,00 voor de betreffende instructeur is en € 30,00 voor de 
vereniging.  
  
Daarnaast zou voor een eenvoudige specialty een bedrag van € 10,00 p.p. kunnen worden 
gevraagd en voor bijzondere specialty ‘s een bedrag dat zich verhoudt met de gemaakt 
kosten.  
  
Zo hoeft het de vereniging niets te kosten, sterker nog, het levert geld op voor de vereniging.  
  
Gezien de vaste kosten van de 1* opleiding (ca. € 2.000,00 per jaar) en de ambities die bij 
een aantal leden leven ten aanzien van een nieuwe (nitrox)compressor en/of de aanschaf 
clubgebouw, is elke euro naar onze mening welkom.  
  
Wij hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd om tijdens de ALV een goede 
beslissing te kunnen nemen en zijn graag bereid om tijdens de ALV, of eerder, een en ander 
nog toe te lichten. 
  
Groeten  
  
Erik van Loenhout en Paul Neve 


