
 
 

Algemene ledenvergadering Duikteam Zeeland 
 

 

Datum : 11 november 2013, aanvang 20.00 uur 

   

Locatie : Clubhuis, Isabellagang 1 te Middelburg 

 

Aanwezig 

 

: 

 

Zie bijgevoegde presentielijst 

 

 
 

1. Opening en mededelingen 
Mario de Wever (secretaris) introduceert de technisch voorzitter voor deze vergadering. 
Omdat we als club nog steeds een vacature hebben voor de functie van voorzitter heeft het 
bestuur Dick Hoeksema verzocht deze rol tijdens deze vergadering op zich te nemen. 
Dick heet alle leden welkom en is blij met de grote opkomst. Die opkomst en het werk dat de 
verschillende commissies hebben verzet is voor hem het bewijs dat Duikteam Zeeland actief 
en springlevend is. 
 
Dick opent de vergadering. 
Kees Jan Lastdrager, Erik de Been, Han de Vlieger, Marnix Poelman en Jeroen de Maat 
hebben zich afgemeld. 
 
Er zijn geen mededelingen. 
 
Mario verzoekt de aanwezigen om eventuele machtigingen te overhandigen. 7 leden maken 
van een machtiging gebruik.  
Verder verzoekt hij om, als er nog kandidaten zijn voor de vacante functies binnen de club, 
deze dan bekend te maken. Alleen voor vertrouwenspersoon is er een kandidaat: Bianca de 
Vlieger. 
 
2. Vaststellen agenda 
De concept agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn voor deze vergadering geen relevante ingekomen stukken. 
 
4. Notulen ALV 25 maart 2013 
Het verslag wordt paginagewijs doorlopen. 

− Tilly Neve merkt op dat op pagina 5, agendapunt 13 (rondvraag), vermeld staat dat zij 
een voorstel doet. Dat was Tilly niet maar dat was Harm Verbeek. 

− Paul Poland merkt op dat hij niet vermeld staat op de presentielijst, maar dat hij wel 
aanwezig was. 

 
Naar aanleiding van de zes actiepunten uit het verslag merkt Mario op dat de eerste vijf 
actiepunten zijn uitgevoerd. Het zesde en laatste punt is nog niet uitgewerkt. Dit wordt nog 
opgepakt (actie). 
Het verslag wordt hierna vastgesteld, met dank aan de opsteller. 
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5. Begroting 2014 
Rob Plasse (penningmeester) geeft een korte toelichting op het voorliggende voorstel. Hij 
merkt daarbij op dat er in de koptekst 2013 i.p.v. 2011 moet staan. Verder is een verschil in 
de posten voor begroot 2013 ingekomen en begroot 2013 uitgegeven van € 150,-.  Dit zat in 
de post opleiding onder “uit” die er per ongeluk uitgevallen is. Deze post valt vanaf 2014 
onder de TC. 

− Roel van der Mast vraagt hoeveel geld we nu als club beschikbaar hebben.  
Rob geeft aan dat dit ene vraag is die hoort in de voorjaars ALV waar de jaarrekening 
wordt besproken.  
Hij vult daarbij direct aan dat het gaat om een bedrag van ongeveer € 22.000,-. 

− Harm vraagt naar de post vervanging materiaal en het verschil tussen 2013 en 2014. 
Waarbij zo’n €450,- minder wordt voorzien. Marco Collignon (materiaalcommissaris) geeft 
aan dat in de vorige vergadering is besloten dat de afschrijftermijn wordt verlengd en dat 
we ook een lager aantal leden voorzien. 

 
De begroting 2014 wordt vastgesteld (besluit). 
 
6. Contributiebesluit 2014 
Dick geeft aan dat het voorstel van het bestuur is om de contributie niet te wijzigen en in 
2014 dezelfde bedragen te hanteren. Hij vraagt zich af wie daar in deze tijden tegen kan zijn.  

− Paul Poland geeft aan dat met de mogelijke ontwikkelingen met betrekking van 
bijvoorbeeld de aanschaf van of het blijven huren van het clubhuis, het wellicht beter is 
nu al daarmee in het contributiebesluit rekening te houden. 

− Tilly stelt voor om na de behandeling van de agendapunten 10 en 11 te besluiten over 
het contributiebesluit. 

− Dick geeft aan dat dit niet handig is omdat bij de stukken voor deze vergadering het 
huidige voorstel zat. Van een ander voorstel heeft niemand inhoudelijk kennis kunnen 
nemen. Dick stelt voor om, indien nodig, in de voorjaars ALV een eventuele wijziging te 
agenderen. 
  

De vergadering is het eens met het voorstel van Dick en stelt het contributiebesluit 2014 
conform voorstel vast (besluit). 
 
7. Opleidingsbesluit 2013 
Het bestuur heeft het opleidingsbesluit aangepast naar aanleiding van het besluit over de 
vergoedingen in de ALV van 25 maart 2013. Dit besluit wordt ter informatie aangeboden. 
 
Dick maakt het bestuur er opmerkzaam op dat de verdeelsleutel uit het besluit van 25 maart 
2013 niet wordt genoemd in artikel 5.3 en dat dit in het opleidingsbesluit wel op z’n plaats zou 
zijn. Hij stelt voor om dit alsnog te doen. Het bestuur stemt hier mee in (actie). 
 
Harm geeft aan dat in de trainingscommissie is gesproken over het besluit van het bestuur 
op een verzoek van een lid om een bijdrage in kosten voor een instructeursopleiding.  
 
Toelichting: 
Het bestuur heeft naar aanleiding van dit verzoek besloten dat per verzoek wordt gekeken 
hoe vraag en aanbod zich verhouden voordat het bestuur besluit om tot een stimulans over 
te gaan en wat de stimulans en de daaraan verbonden voorwaarden vanuit de club 
inhouden. 
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In dit concrete geval wil het bestuur het verzoek honoreren door aan de totale kosten 
(405+100+100=605) van de 1+2 instructeursopleiding en boeken totaal €100,- bij te dragen. 
Als tegenprestatie wordt dan verwacht dat in twee opeenvolgende jaren na het behalen van 
het instructeursdiploma een duikopleiding wordt gegeven (totaal twee opleidingen).  
 
Harm stelt namens de trainingscommissie voor om in het opleidingsbesluit het principe vast 
te leggen van een mogelijke tegemoetkoming in de kosten en de daar bijhorende 
tegenprestatie. 
 
Roel stelt een aanvulling op het voorstel van Harm voor. Noem procenten in relatie tot het 
aantal jaren tegenprestatie.  
Mario en Harm geven aan dat je in dat geval minder ruimte hebt om per situatie vraag en 
aanbod op elkaar af te stellen. 
 
Het voorstel van de trainingscommissie wordt door het bestuur uitgewerkt (actie). 
 
8. Vacatures 
 
Luchtbel 
De redactie is er in geslaagd van De Luchtbel een aantrekkelijk digitaal clubblad van hoge 
kwaliteit te maken. Complimenten!  Dick spreekt zijn dank uit voor de inzet van Fien en Arjo 
in de afgelopen periode. Door hun vertrek blijven er nog slechts twee redactieleden over, 
Marian Roos en Betty van den Berg. Dick stelt de vraag aan de vergadering wie zich wil 
aanmelden als redactielid: de redactie is nu te klein, waardoor de lasten per schouder te 
zwaar worden; redactiewerk is leuk, creatief en betekent eeuwige roem.. Vanuit de 
vergadering worden geen kandidaten aangedragen. 
 
Vertrouwenspersoon 
Als kandidaat voor de functie van vertrouwenspersoon heeft Bianca de Vlieger zich 
aangemeld. Haar kandidatuur wordt door de vergadering onder applaus omgezet in een 
benoeming (besluit). 
 
Voorzitter 
Voor de functie van voorzitter heeft zich nog steeds geen kandidaat aangemeld. Staande 
vergadering wordt nog een oproep gedaan maar geen reactie……. 
 
Evenementencommissie 
Het is moeilijk om een commissie samen te stellen en te houden. Het bestuur heeft zich 
afgevraagd of dit wel werkt. Als iemand gewoon eenmalig iets organiseert dan is dat ook 
voldoende. Geef je daarvoor op, meer moet het niet zijn. Jack Colijn geeft zich spontaan op 
voor het organiseren van een activiteit (actie). 
 
9. Fotowedstrijd Luchtbel 
 
Marian en Betty hebben als redactie van de Luchtbel een fotowedstrijd uitgeschreven. 
Daarbij hebben ze de sponsoren van de Luchtbel ingeschakeld als juryleden. Er waren 11 
fotograven die 31 foto’s hebben ingezonden. Het hele proces om tot een eerlijke verkiezing 
te komen hebben ze beschreven in de Luchtbel en hebben ze tijdens de vergadering 
nogmaals toegelicht.  
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De top tien van beste inzendingen worden met foto gepresenteerd en staande de 
vergadering geeft elke fotograaf een toelichting op zijn of haar foto. Onder luidt applaus 
worden de nummers 3 tot en met 1 naar voren geroepen om hun prijs in ontvangst te nemen. 
And the winners are……. 

• Nummer drie is Marian Roos geworden met een foto van een School vissen waar 
tarpoon’s onderdoor zwemmen Bonaire (49 punten). 

• Nummer twee is Roel van der Mast geworden met een foto van een steur in La gombe 
met Astrid als model (56 punten). 

• Nummer een is Astrid van der Mast geworden met een foto van een Zeepaardje in 
Lanveoc Frankrijk (68 punten). 

De foto’s, puntentelling en commentaar van de adverteerders zijn terug te vinden op de site 
van duikteamzeeland. Ook zijn de  foto’s terug te vinden in de luchtbel van november 2013. 
 
Een zeer geslaagde fotowedstrijd waarvoor Dick de beide organisatoren bedankt. 
 
10. Werkgroep clubgebouw 
 
Tilly presenteert namens de werkgroep clubgebouw (Adriënne Withagen, Marnix Poelman, 
Evert Jobse en Tilly Neve)  de resultaten van hun onderzoek. 
De presentatie zelf is vooraf meegezonden in de stukken bij de agendapunten. 
 

− Naar aanleiding van de presentatie merkt Paul Poland op dat destijds bij het in gebruik 
nemen van dit clubgebouw met de gemeente de afspraak is gemaakt dat per jaar de 
huurverhoging niet meer mag bedragen dan de maximale toename van woninghuur. 
Hij stelt voor om dit te achterhalen in het archief (actie). 

− Bert Schreurs vraagt van welk niveau men is uitgegaan bij het tot stand komen van de 
geraamde kosten bij verbouwing.  Het antwoord op deze vraag is dat de geraamde 
kosten de kosten zijn die noodzakelijk zijn in het kader van de onderhoudsplanning van 
de gemeente en niet zozeer een opwaardering van de voorzieningen in het pand. 

− Harm vraagt of het klopt dat er nog niet is onderzocht of er samen met anderen (clubs) 
een locatie gedeeld kan worden. Tilly beaamt dat dit niet het geval is en dat dit iets is wat 
in het vervolgtraject kan worden uitgewerkt. Dit kan uiteindelijk leiden tot een verlaging 
van geraamde kosten. 

− Er worden nog meer vragen gesteld en Tilly beantwoordt deze aan de hand van de 
presentatie. 

 
Nadat de presentatie en toelichting is gedaan wil men komen tot een formulering van een 
besluit door de vergadering.  
De werkgroep stelt voor om dat proces enigszins te structuren door het beantwoorden van 
een viertal indicatieve vragen. Die vragen worden op papier onder de aanwezigen uitgezet 
en na beantwoording ingevuld. 
 
De indicatieve vragen luiden: 
1. Stelt u prijs op een eigen clubhuis? 
2. Hoeveel extra contributie bent u bereid te betalen voor een eigen clubhuis? 
3. Zou u willen meehelpen bij verbouwing / onderhoud als we kopen? 
4. Zou u bij koop financieel deelnemen? 
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De indicatieve uitkomst van de vragen luidt: 

− Een kleine meerderheid stelt geen prijs op een eigen clubhuis. 

− Een minderheid wenst geen extra contributie te betalen voor een eigen clubhuis en het 
maximaal bedrag daarvoor bedraagt € 35,-per jaar per lid. 

− Een meerderheid zou meehelpen bij verbouwing / onderhoud als we kopen. 

− Een grote meerderheid zou bij koop niet financieel deelnemen. 
 
De werkgroep concludeert, op basis van de uitkomsten van de indicatieve vragen, dat als we 
als club al willen overgaan tot koop dat dan de aanschafprijs niet meer mag bedragen dan  
€ 25.000,-  
 
Vervolgens wordt de vraag in stemming gebracht of we het clubhuis willen kopen. 
 
Met 11 stemmen voor, 23 stemmen tegen en 4 onthoudingen wordt besloten het clubhuis 
niet te kopen (besluit). 
 

− Het bestuur kan nu antwoord geven op de vraag van de gemeente of we het clubhuis 
willen kopen. Het antwoord luidt dat er niet voldoende draagvlak is om te kopen en dat 
we nu gaan kijken of we ergens anders terecht kunnen (actie). 

− Daarbij wordt aangegeven dat we nu niet actief de gemeente zullen informeren. Immers 
daardoor bestaat de kans dat we eerder ons huidige onderkomen moeten verlaten. 

 
Een volgende werkgroep kan uitwerken waar we als club onze spullen (compressor, 
materiaal) moeten laten. Daarbij moet ook gekeken worden naar samenwerking met andere 
clubs. Betty, Harm en Roel melden zich hiervoor aan (actie). 
 
Dick bedankt namens de vergadering de leden van de werkgroep clubhuis voor hun inzet, 
duidelijke presentatie en goede toeleiding naar de besluitvorming. 
 
11. Werkgroep nitroxcompressor  
 
Leon presenteert namens de werkgroep nitroxcompressor (Kees Glas, Erik de Been en Leon 
Joosse)  de resultaten van hun onderzoek. De presentatie zelf is vooraf meegezonden in de 
stukken bij de agendapunten. 
In de toelichting van Leon licht hij toe wat nitrox is, welke voor- en nadelen het gebruik 
daarvan kent en op welke manieren nitrox samengesteld kan worden. 
 
Vervolgens wordt aan de vergadering de vragen gesteld: 
1. Moeten we als werkgroep serieus verder kijken naar een mogelijke aanschaf van een 

nitroxcompressor? 
2. Als het antwoord op vraag 1 ja is, welke methoden moet dan onderzocht worden (partieel 

blenden, blenden voor compressor of door membraamscheiding? 
 
Na aanleiding van de toelichting merkt Harm op dat indien de vergadering ja antwoord op de 
eerste vraag, hij dan graag zou zien dat in het vervolgonderzoek in het kostenoverzicht de 
afweging wordt opgenomen dat een nitrox-vulpas bij de shops zo’n € 60,- per jaar per set 
kost. Hiermee gaat de vergadering akkoord (actie). 
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Met 24 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 6 onthoudingen1 wordt besloten om de 
werkgroep opdracht te geven verder te kijken naar een mogelijke aanschaf van een 
nitroxcompressor (besluit). Daarbij wordt direct opgemerkt dat de werkgroep alle drie de 
varianten bij vraag 2 mag uitwerken. 
Dick bedankt namens de vergadering de leden van de werkgroep voor hun inzet en  
duidelijke presentatie. 
 
 
12. Rondvraag 

− Astrid van der Mast merkt op dat zij twee e-mails heeft verzonden aan het bestuur en dat 
zij daar geen reactie op heeft gekregen. Dit vindt ze niet correct. 

− Roel van der Mast geeft aan dat wat hem betreft 1) de strafmaat van Adrie van Loon 
(n.a.v. het Yahoo-bericht) zoals opgelegd door het bestuur te hoog is en 2) niet in 
overeenstemming is met de statuten. 
Het bestuur heeft deze vragen van Roel al eerder gekregen en heeft hem daar ook al 
antwoord op gegeven. Mario leest het antwoord in de vergadering voor. 
Naar aanleiding daarvan ontstaat een discussie over vraag 2 of de strafmaat wel volgens 
de statuten correct is bepaald. Het bestuur zegt toe hierop met een antwoord te komen 
en dit de leden mee te delen (actie). 

 
NASCHRIFT: 
Het bestuur heeft op 25 november 2013 over het bovenstaande punt gesproken. Het 
bestuur is van mening dat ze juist heeft gehandeld bij het opleggen van de maatregelen 
in de Facebook-Yahoo affaire. Het protocol ongewenste omgangsvormen was van 
toepassing en geeft de mogelijkheid om als sanctie een lid te ontzetten (ook wel royeren). 
De statuten staan deze mogelijkheid ook toe.  
Het bestuur had hier een termijn aan gekoppeld. Ontzetting met een termijn blijkt niet te 
kunnen. Dus blijft over dat het bestuur het betreffende lid heeft ontzet. Dit lid had tegen 
het besluit tot ontzetting beroep kunnen instellen. Daarvoor heeft het lid niet gekozen en 
hij heeft zijn lidmaatschap opgezegd. 
Als in de toekomst een dergelijke sanctie weer wordt overwogen zal in ieder geval niet 
meer worden besloten om een lid tijdelijk te ontzetten. 

 
 
 
13. Sluiting 
Om ongeveer 23.10 uur wordt de vergadering gesloten. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
1
 Op dit punt van de vergadering zijn enkele leden naar huis gegaan dus is het aantal leden wat een 

stem heeft uitgebracht of zich heeft onthouden van stemming niet gelijk aan het aan leden op de 
presentielijst. 
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Presentielijst ALV d.d. 11-11-2013 
 
 
 
 
 
1. Jack Colijn 
2. Mathilde Matthijsse 
3. Jim Shelton 
4. Stefan Brom 
5. Harm Verbeek 
6. Wil Donkers 
7. Astrid van de Mast 
8. Erik Veerhoek 
9. John Carver 
10. Marian Roos 
11. Bianca de Vlieger 
12. Marjon Jobse 
13. Marco Collignon 
14. Paul Poland 
15. Yolanda de Jong 
16. Dick Hoeksema 

17. Annick Creemers 
18. Jaro van Waarde 
19. Mario de Wever 
20. Eric van Loenhout 
21. Adriënne Withagen 
22. Tilly Neve 
23. Rob Plasse 
24. Frans Spoor 
25. Kees Glas 
26. Betty van den Berg 
27. Leon Joosse 
28. Bert Kogeler 
29. Bert Schreurs 
30. Roel van de Mast 
31. Paul Neve 
 

 
 


