
 
 

Algemene ledenvergadering Duikteam Zeeland 
 

 

Datum : 10 november 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. 

− Hij vraagt iedereen die zich kandidaat wil stellen voor een van de vacatures te melden en 
iedereen die machtigingen heeft dit ook te doen. 

. 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Notulen ALV 24 maart 2014 
Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan de opsteller. 
N.a.v. de notulen, punt 11 rondvraag, 3e streepje wordt opgemerkt dat iedereen altijd een 
mentor kan bellen =  uitnodiging! 
 
4. Vacatures 
Voor de vacature voor een voorzitter is er een kandidaat, Dick Hoeksema. In de toelichting 
op de agenda is daar al voldoende over gezegd. Mario vraagt de vergadering of zijn het via 
de formele weg wenst te doen (ter plaatse een kiescommissie samenstellen, stemmen met 
formulieren, et cetera) of dat de vergadering wil stemmen door het opsteken van handen. De 
vergadering beslist; 1) unaniem dat er wordt gestemd door het opsteken van de hand, 2) 
unaniem en onder applaus dat Dick Hoeksma de nieuwe voorzitter van Duikteam Zeeland 
wordt (besluit). 
 
Yolanda de Jong meldt zich aan als redactielid voor de Luchtbel bij afwezigheid van een van 
de andere redactieleden. Daar wordt door de vergadering mee ingestemd. 
 
Vanaf dit punt neemt Dick in zijn rol als kersverse voorzitter het voorzitterschap van de 
vergadering over. Hij licht kort zijn redenen toe om zich kandidaat te stellen en is blij dat hij 
unaniem wordt gekozen. 
 
5. Stand van zaken clubhuis 
Dick geeft op hoofdlijnen een stand van zaken met betrekking tot het clubhuis en vraagt 
Mario om een en ander toe te lichten. 
De stand van zaken gaat in op het concept huurcontract, de nog op te stellen 
gebruiksovereenkomst, het moment van opzeggen van het huidige clubhuis en in gebruik 
nemen van de nieuwe compressorruimte, de opdracht voor de werkgroep clubhuis fase 2 die 
nu weer van start kan en de inventarisatie van de spullen van het clubhuis. 
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6. Stand van zaken nitrox 
Erik de Been, de initiatiefnemer van dit voorstel en ook degene die het voorstel heeft 
uitgewerkt is zonder kennisgeving afwezig. Het eerdere voorstel (vorige vergadering) is 
bijgevoegd bij de stukken. Leon Joosse vult aan een aantal zaken desgevraagd aan. 
Belangrijkste boodschap van Leon is dat er eerst een buffervoorziening noodzakelijk is. 
 
Tijdens dit agendapunt wordt verder besproken wat het nu financieel zou inhouden, kosten 
aanschaf, kosten onderhoud, gebruik maken van de reserve.  
Verschillende andere zaken passeren de revue; strategisch onderscheidend kenmerk van 
DTZ, extra voorziening voor de eigen leden, goed voor duikers op leeftijd, kosten per vulling 
of kosten gedragen door alle leden, kosten voor de gebruikers of voor de club, nitrox is 
mogelijk in de nieuwe situatie in het zwembad, maak nitrox onderdeel van de opleidingen van 
DTZ, is er voldoende geld om deze aanschaf te doen?  
Na een lange discussie over de verschillende genoemde onderdelen is er discussie over de 
vraag die nu voor moet liggen. Moet er nu worden besloten om een nitroxsysteem aan te 
schaffen en zo ja welke, waarbij besloten wordt hoe dit financieel wordt gedragen en dit 
daarna verder uit te werken?  
 
Uiteindelijk wordt gestemd over een principebesluit nitrox JA of NEE! 
Met 23 stemmen voor (waarvan 2 gemachtigd), 1 gemachtigde tegen en 3 blanco (geen 
gemachtigde) wordt het principebesluit nitrox JA genomen (besluit). De uitwerking moet nu 
concreet gemaakt worden. Wat betekent dit nu financieel en praktisch?  
Naschrift; het bestuur heeft op basis van hetgeen is besproken de werkgroep nitrox een 
nieuwe, duidelijk omschreven opdracht gegeven. 
 
7. Begroting 2015 
Op basis van de concept begroting zijn er een aantal vragen vanuit de vergadering. Deze 
gaan onder meer over (on)duidelijkheid van verschillende posten met betrekking tot de 
nieuwe situatie met het clubhuis en de compressorruimte. De onderverdeling oud clubhuis en 
nieuwe situatie wordt aangepast (actie). 
Verder wordt gevraagd hoe het komt dat de bankkosten zo hoog zijn (kosten zijn sowieso 
hoog en worden verhoogd door de sepa incassokosten). 
De vraag wordt gesteld of de werkelijke opbrengsten van de verhuur van het materiaal niet 
hoger zijn. Dit is een voorzichtige inschatting, dan kan het enkel maar meevallen. 
De post Luchtbel voorziet een fotowedstrijd en ook een kleine terugloop van de 
adverteerders. De concept begroting wordt nu voldoende duidelijk gevonden. 
 
De vergadering is van mening dat het voorstel voor de bufferinstallatie niet nu moet worden 
besloten maar onderdeel moet zijn van het complete nitroxplaatje. 
 
Voor wat betreft de jubileumviering in 2015 wordt door aanwezigen geopperd dat het geen 
reis naar het buitenland moet zijn, dat het een evenement in de provincie moet zijn, een 
duikdag met activiteiten, mogelijk een bezoek aan een duikbasis in Duitsland. 
Op de vraag wie dit gaat voorbereiden melden zich vier personen aan voor de werkgroep 
jubileum 2015. Te weten Marjon Jobse, Ronald Sturm, Roel van der Mast en Jack Colijn. 
De vergadering stelt € 700,- beschikbaar voor de jubileumviering. De werkgroep jubileum 
2015 wordt gevraagd een voorstel te doen. 
Hiermee wordt de aangepaste begroting 2015 vastgesteld (besluit). 
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8. Contributiebesluit 2015 
Het voorstel van het bestuur om de contributie in 2015 niet te verhogen wordt unaniem 
overgenomen. De vergadering besluit om het contributiebesluit 2014 zonder wijzigingen over 
te laten gaan in het contributiebesluit 2015. (besluit). 
 
Hierna wordt onder het genot van een drankje een korte pauze gehouden waarbij de 
barcommissie voor de laatste keer ons zal verzorgen. De barcommissie wordt door Dick 
bedankt voor haar jarenlange inzet. 
 
9. Inleiding op Noordzeeduiken 
Ronald Stadhouders geeft een interactieve inleiding op Noordzeeduiken. Gebaseerd op zijn 
eigen ervaringen waarbij hij hoopt mensen enthousiast te maken maar ook te behoeden voor 
vergissingen. De inleiding van Ronald is een groot succes en een aangename aanvulling op 
deze vergadering. Dick bedankt na afloop van de presentatie Ronald voor zijn boeiend 
verhaal. 
 
10. Jubileumjaar 2015 
Op 11 april bestaat DTZ 40 jaar. Bij het agendapunt begroting is de werkgroep jubileum 2015 
al samengesteld en zijn enkele ideeën de revue gepasseerd. 
 
11. Opleidingsbesluit 2015 
Mario geeft een toelichting van het voornemen van het bestuur om de Basic Life Support  
[BLS] elk jaar aan de leden aan te bieden in de vorm van een eenmalige training op basis 
van inschrijving. Om op deze manier ook als club de randvoorwaarden voor veilig duiken te 
faciliteren. De vergadering gaat akkoord met het voornemen en het bestuur zal dit verder 
uitwerken (actie). 
 
12. Rondvraag 

− Op 10 december is er weer een introductieduik. Op facebook komt een vermelding, 
gelieve deze allen te delen. Ronald Stadhouders vraagt het bestuur te overwegen om 
een baantje vrij te houden voor de zwemmende recreatieve leden. Het bestuur zal dit 
neerleggen bij de TC (actie). 

− Bert Schreurs vraagt of de vereniging een contactpersoon voor Optisport wil doorgeven. 
Dit in verband met het incidentje in het zwembad afgelopen week waarbij het zwembad 
op het laatste moment niet beschikbaar was en men niemand van de club kon bereiken. 
Mario geeft aan dat die contactpersoon bekend is bij Optisport, maar dat een email 2 uur 
vooraf niet altijd gelezen wordt en dat was in dit geval ook zo. 

− Betty meldt dat het zwembadwater en de dameskleedhokjes heel vies zijn. Mario geeft 
aan dat dit deze week zal worden besproken met Optisport, omdat het toch overleg van 
de gebruikers van het zwembad is. 

− Bert Schreurs vraagt zich af of er geen besluit bestaat waarin staat dat men geen 
anonieme berichten in de Luchtbel mag opnemen. Dit naar aanleiding van het ludieke 
verhaal over de afkomst van de gemiddelde DTZ duiker. Hij verzekert de aanwezigen dat 
dit niets heeft te maken met uiterlijke kenmerken als snorren, buikomvang en leeftijd 
waarvan in het stuk wordt verhaald en hij gelukkig geen last van heeft. 

 
13. Sluiting 
Om ongeveer 23.00 uur wordt de vergadering met een hapje en drankje afgesloten en wordt 
er gezellig nagepraat. 
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Presentielijst ALV d.d. 10-11-2014 
 
 
 
1. Stefan Brom 
2. Rob Plasse 
3. John Carver 
4. Wil Donkers 
5. Erik Veerhoek 
6. Dick Hoeksema 
7. Marco Collignon 
8. Yolanda de Jong 
9. Leon van de Gruiter 
10. Mario de Wever 
11. Chris de Mooij 
12. Betty van den Berg 

13. Bert Schreurs 
14. Roel van de Mast 
15. Adrienne Withagen 
16. Marjon Jobse 
17. Jack Colijn 
18. Ronald Sturm 
19. Jim Shelton 
20. Leon Joosse 
21. Bianca de Vlieger 
22. Ronald Stadhouders 
23. Henk Betlem 
24. Uwe Steinhof 

 


