
 
 

Algemene ledenvergadering Duikteam Zeeland 
 

 

Datum : 24 maart 2014, aanvang 20.00 uur 

   

Locatie : Clubhuis, Isabellagang 1 te Middelburg 

 

Aanwezig 

 

: 

 

Zie bijgevoegde presentielijst 

 

 
 

1. Opening en mededelingen 
Bij gebrek aan een voorzitter opent Mario de Wever namens het bestuur de vergadering en 
heet iedereen welkom. 
Kees Jan Lastdrager, Kees Glas, Ronald Sturm, Andre Boogaerd en Dick Hoeksema hebben 
zich afgemeld. 
. 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Notulen ALV 11 november 2013 
Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan de opsteller. 
 
4. Jaarverslag 2013 
Het jaarverslag wordt per hoofdstuk doorgenomen en per onderwerp kan men opmerkingen 
maken of vragen stellen. Naar aanleiding van het deel over de Luchtbel merkt Betty van den 
Berg op dat het soms moeizaam is om stukjes te vinden voor de Luchtbel. Verder roept ze de 
leden op om te denken aan mogelijkheden voor adverteerders in de Luchtbel. 
Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
 
5. Kascontrolecommissie 2013 
Rob Plasse geeft als penningmeester het woord aan Bert Schreurs namens de kascontrole 
commissie. In het algemeen is er sprake van een goede en nette boekhouding. 
De bankrekeningen zijn in aantal gehalveerd, en de werkwijze met incasso’s werkt. Door 
deze twee punten is de taak van penningmeester vereenvoudigd.  
We hebben als club een positief resultaat behaald over 2013 van € 1.800,-  
 
Stefan Brom vraagt waarom er sprake is van twee rekeningen. Rob licht toe dat de ene 
rekening bedoeld is voor lopende bestuurszaken en de andere is een spaarrekening. Naar 
aanleiding van het verslag van de kascontrolecommissie verleent de vergadering het bestuur 
decharge. 
 
Naar aanleiding van het verslag van de kascontrolecommissie verleent de vergadering het 
bestuur decharge. 
 
De kascommissie voor 2014 wordt in de vergadering benoemd, dit zijn dat Bert Schreurs en 
Frans Spoor. Jim Shelton is eerste reserve (besluit). 
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6. Stand van zaken clubhuis 
Roel van der Mast neemt namens de werkgroep clubhuis fase 2 het woord. Hij geeft aan dat 
er twee sporen worden gevolgd. Enerzijds de gesprekken van het bestuur met de gemeente 
en Optisport over een locatie voor de compressor in het zwembad. Anderzijds de werkgroep 
die kijkt wat de mogelijkheden zijn om de andere activiteiten van de club ergens anders 
onder te brengen. Het tweede spoor is in afwachting van het resultaat van het eerste spoor.  
 
Naar aanleiding daarvan zijn er verschillende vragen en opmerkingen vanuit de vergadering: 
“Een compressor is wel/niet nodig, het zou mooi zijn als de compressor 24 uur per dag 
beschikbaar is, kunnen we vullen bij de brandweer, wordt er rekening gehouden met de 
eisen van de brandweer, trek het onderwerp breder door samenwerking met brandweer of 
andere clubs te zoeken, plaats zelf een unit aan de waterkant, denk aan de instructeursvoor 
het vullen van de zwembadsets in de winter.” 
 
7. Stand van zaken mogelijkheden aanschaf nitroxcompressor 
 
Erik de Been geeft een toelichting voor wat betreft de stand van zaken nitrox. 
De mogelijkheden van het wel of niet aanschaffen van een nitroxcompressor hangt nauw 
samen het vorige agendapunt.  
Het is niet enkel een vergelijk van de kosten van onderhoud compressor nu en de kosten 
aanschaf en onderhoud nitroxcompressor. Hij is persoonlijk van mening dat het niet enkel om 
geld moet gaan. Er zijn eerder grofweg vier scenario’s uitgewerkt. DTZ is te klein om een 
leuke aanbieding te krijgen dus moeten we het doen met standaard prijzen. Erik verwijst naar 
de eerdere presentatie. 
 
Variant blenden vanuit zuurstoffles; de kosten bedragen daarvoor € 34,20 per lid per jaar 
(uitgaande van het huidige aantal leden). Werken met pure zuurstof brengt grotere risico’s 
met zich mee. 
 
Variant membraam, nitrox maken met oude compressor en menbraam; de kosten bedragen 
daarvoor € 44,- per lid per jaar (uitgaande van het huidige aantal leden). 
 
Variant luxe,  nieuwe compressor met een luxe opzet; de kosten bedragen daarvoor € 70,- 
per lid per jaar (uitgaande van het huidige aantal leden). 
 
Variant abonnement duikshop; dit bedraagt per persoon € 70,-. Dan moet je wel naar 
Renesse rijden. 
 
Roel vraagt wat Erik voorstelt. Erik antwoord dat hij vanuit het oogpunt van veiligheid een 
membraam zou voorstellen. 
Hij geeft aan dat het een beslispunt moet zijn in combinatie met de beslissing over andere 
huisvesting van de compressor. De locatie met haar eisen moet duidelijk zijn. 
 
Harm geeft de overweging mee of je als club je moet willen onderscheiden door het 
aanbieden van Nitrox. 
 
Op dit punt in de vergadering wordt een pauze gehouden voor een drankje, waarbij de 
barcommissie rond gaat met lekkere hapjes. 
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8. Vacatures 
Er zijn nog steeds een aantal vacatures binnen de club. 

− De vacature voor een voorzitter kan niet ingevuld worden. Het bestuur heeft allerlei 
mogelijkheden benut om een voorzitter te werven, zonder resultaat. De ledenvergadering 
wordt gevraagd of er niet iemand is die deze mooie en leuke rol op zich wil nemen. 

− De redactie van de Luchtbel verzet bergen werk met z’n tweeën, met een mooi resultaat. 
Uitbreiding van de redactie is zeker welkom zodat de werkzaamheden wat beter verdeeld 
kunnen worden. 

− Er is ook behoefte aan een zogenaamde moderator voor het Yahooforum. Iemand die het 
beheer van het forum op zich wil nemen. 

Voor alle drie de vacatures dient er zich niemand aan. 
 
9. Verkiezingen bestuur 
Jaarlijks treden de helft van de bestuurders af. Dat betekent voor 2014 dat penningmeester 
Rob Plasse en hoofdinstructeur Erik Veerhoek aftredend en herkiesbaar zijn. 
Er zijn geen overige kandidaten die zich hebben aangemeld. Dus worden de beide heren 
door de vergadering herkozen. 
 
10. Jubileumjaar 2015 
Op 11 april 40 bestaat DTZ jaar. Dat moet toch reden zijn of iets te organiseren. De leden 
worden gevraagd om ideeën aan te brengen. Een oproep via Yahoo volgt. 
 
11. Rondvraag 

− Naar aanleiding van het stoppen van de bootduiken met de boot van Anton Vermast 
vraagt Roel om iets te organiseren voor de meer ervaren duiker. Bij voorkeur op de 
Noordzee. Er is immers een budget beschikbaar voor bootduiken. Roel wil graag een 
voorstel doen. 

− Roel geeft aan dat het ledenaantal slinkt, voor hem reden om een oproep te doen om de 
nieuwe leden te koesteren. Hij ziet graag dat nieuwe leden direct worden meegenomen in 
het zwembad, waar nu een scheiding zou zijn tussen oude en nieuwe leden. Mario geeft 
aan dat Roel lid is van de trainingscommissie en stelt voor dat hij dit daar ter sprake 
brengt. Bianca de Vlieger herkent als relatief nieuw lid de scheiding die Roel schetst niet. 
Er wordt geopperd om een ontmoetingsavond te organiseren of mensen uit te nodigen 
voor een kennismaking. 

− Betty vult aan dat het zoeken van een mentor een crime kan zijn. Ze stelt voor om de 
mentorenlijst up te daten. 

− Erik de Been vraagt wat het bestuur heeft gedaan nadat Han de Vlieger via de Yahoo 
een verklaring voor het opzeggen van zijn lidmaatschap heeft gestuurd. Rob Plasse geeft 
aan dat hij namens het bestuur direct Han heeft gebeld en de zaken heeft doorgenomen. 
Een aantal punten waren eenvoudig te verklaren doordat Han tijdelijk niet meer op de 
Yahoo zat en dus geen berichten ontving. De beleving van Han dat hij werd 
buitengesloten door groep of groepen binnen DTZ werd niet door het bestuur herkend. 

 
12. Sluiting 
Om ongeveer 22.10 uur wordt de vergadering gesloten. 
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Presentielijst ALV d.d. 24-03-2014 
 
 
 
1. Stefan Brom 
2. Rob Plasse 
3. Harm Verbeek 
4. Wil Donkers 
5. Erik Veerhoek 
6. Marian Roos 
7. Marco Collignon 
8. Yolanda de Jong 
9. Benny van den Steen 
10. Mario de Wever 
11. Frans Spoor 
12. Betty van den Berg 

13. Bert Schreurs 
14. Roel van de Mast 
15. Paul Neve 
16. Tilly Neve 
17. Erik de Been 
18. Astrid van der Mast 
19. Jim Shelton 
20. Leon Joosse 
21. Bianca de Vlieger 
22. Eric van Loenhout 
23. Mariken Ronde 
24. Uwe Steinhof 

 


