
 
 

Algemene ledenvergadering Duikteam Zeeland 
 

 

Datum : 30 maart 2015, aanvang 20.00 uur 

   

Locatie : Clubhuis, Isabellagang 1 te Middelburg 

 

Aanwezig 

 

: 

 

Zie bijgevoegde presentielijst 

 

 
 
 

1. Opening en mededelingen 
− Dick Hoeksema (voorzitter) heet iedereen welkom. Vooral op deze historische 

vergadering voor het laatst in dit eigen clubgebouw. 

− Ook heet hij Paul Poland, Bert Schreurs en Erik de Been van harte welkom, alle drie 
weer aan de betere hand na ziekte. 

− Er zijn vandaag 4 afzeggingen van leden die niet aanwezig konden zijn. Frans Spoor, 
Kees Glas, KeesJan Lastdrager en Andre Roos. 

− Iedereen die een machtiging heeft gekregen wordt gevraagd deze in te leveren. 

− Iedereen die zich verkiesbaar wilt stellen voor een vacature kan zich nog aanmelden. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld, waarbij punt 11 van de conceptagenda wordt verplaatst na 
punt 7. Dit in verband met het herstel van Erik de Been, zodat hij tijdig naar huis kan gaan en 
toch een toelichting kan geven op het voorstel nitrox. 
 
3. Notulen ALV 10 november 2014 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de opsteller. 
 
4. Jaarverslag 2014 
Het jaarverslag wordt hoofdstuk voor hoofdstuk doorgenomen. Rob Plasse geeft naar 
aanleiding van het hoofdstuk TOC aan dat hij als slachtoffer heeft meegedaan aan de 
module redden in plaats van cursist. Het jaarverslag wordt vastgesteld, met dank aan de 
opsteller. 
 
5. Kascontrolecommissie 
− Nadat Bert ziek werd heeft Jim Shelton als reserve lid samen met Frans Spoor als 

kascommissie de financiële zaken doorgenomen. Alles is keurig in orde, er is geen foutje 
te vinden. De kascontrolecommissie heeft daarvan verslag gedaan en dit bij het bestuur 
ingediend. 

− Daarop wordt de vraag gesteld of de vergadering het bestuur decharge wilt verlenen. 
Unaniem wordt hiertoe besloten. 

− Voor 2015 worden als kascontrolecommissie Frans Spoor en Jim Shelton benoemd en 
wordt Bert Schreurs als reserve lid benoemd. 
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6. Stand van zaken clubhuis 

− Mario geeft de stand van zaken met betrekking tot het clubhuis. Alles is bijna geregeld en 
vandaag is de laatste vergadering in het clubhuis. Zaterdag 4 april worden de spullen 
verhuisd, opgeruimd en afgevoerd. 

− De sleutels voor de vullers moeten nog worden verdeeld. 

− Harm Verbeek stelt voor om een rondleiding te verzorgen, na bijvoorbeeld de 
zwembadlessen. En daarbij duidelijkheid voor iedereen te verschaffen over wanneer er 
weer gevuld kan worden. Dit wordt opgepakt door het bestuur (actie). 

− Harm geeft namens de werkgroep clubhuis fase 2 een toelichting op hun bevindingen tot 
nu toe. De vergadering stemt in met het verder uitwerken van het ingebrachte memo door 
de werkgroep. 

− Ronald Stadhouders doet de suggestie om te kijken of het café van Frans Meijaard een 
optie is voor een ALV. Uit de zaal wordt aangegeven dat dan ook het Loze Vissertje een 
optie is. 

− De werkgroep zal voor de volgende ALV een concreet voorstel uitwerken en zorgen voor 
een locatie voor de vergadering (actie). 

. 
7. Aangepaste begroting 2015 
Rob licht dit voorstel voor een tussentijdse begrotingswijziging toe. In de najaars-ALV is de 
begroting voor 2015 vastgesteld. Daarna hebben meer leden hun lidmaatschap opgezegd 
dan voorzien. Door deze terugval van inkomsten uit de contributie zijn we genoodzaakt om 
de vastgestelde begroting tussentijds te wijzigen. Deze is terug te vinden in het overzicht van 
de winst- en verliesrekening, in de kolommen begroting 2015.  
Het bestuur vraagt de leden om in te stemmen met deze gewijzigde begroting. 
 
Met 0 aanwezigen tegen, 1 aanwezige onthouding, 2 gemachtigden voor en 24 aanwezigen 
voor wordt de begrotingswijziging 2015 aangenomen. 
. 
8. Nitrox 

− Dick geeft een toelichting op het nitrox voorstel zoals dat aan de leden voor ligt. Vooral 
het blenden van zuurstof is opnieuw in de picture gekomen doordat dit “DTZ-proof” kan 
worden uitgevoerd.  

− Verder vraagt Dick om verder in de toekomst te kijken, bij meer leden kunnen we de 
compressor vervangen van 200 naar 300 bar en vervolgens een bufferinstallatie 
aanschaffen. Naast het verzoek om te stemmen voor de aanschaf van een nitroxsysteem 
vraagt Dick de vergadering het volgende: “Mandaat voor het bestuur om bij aangroei van 
leden en daardoor zonder contributieverhoging over te gaan tot de aanschaf van een 300 
bar compressor respectievelijk een bufferinstallatie”. 

− Het bestuur wil de reserves herschikken en een algemene reserve invoeren van minimaal 
€ 10.000,- voor de vervanging van een kapotte compressor, de vervanging van een deel 
van de duiksets of uitgaven ten gevolge van onvoorziene situaties. Het vrijgekomen deel 
van de reserves kan ingezet worden voor de aanschaf van een nitroxsysteem. 
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Vanuit de vergadering komen een aantal vragen. 

− Bert Kogeler vraagt zich af hoeveel leden over een 300 bar set beschikken. Geantwoord 
wordt dat dit niet nodig is omdat je ook kan blijven vullen tot 225 bar en dat hierdoor een 
bufferinstallatie (=snelheid) eenvoudig te realiseren is. 

− Bert Schreurs geeft aan dat de opslagcapaciteit van zuurstof groter is dan toegestaan. 
Geantwoord wordt dat dit niet het geval is volgens de gemeente Vlissingen (=bevoegd 
gezag) en dat het deel van de installatie dat zuurstofhoudend is helemaal “monkeyproof” 
wordt uitgevoerd. 

− Paul Poland geeft aan dat er naast het gebruiken van de herschikte ruimte vanuit de 
reserves er ook afgeschreven moet worden. Geantwoord wordt dat dit inderdaad het 
geval is, vanaf de concept begroting 2016. 

 
Op basis van de oplegger wordt aan de vergadering gevraagd: 
 
a) De huidige reserve te herschikken en een algemene reserve in te voeren van 

minimaal € 10.000,- voor de vervanging van een kapotte compressor, de 
vervanging van een deel van de duiksets of uitgaven ten gevolge van onvoorziene 
situaties 

 
Met 2 aanwezigen tegen, 1 aanwezige onthouding, 1 gemachtigde tegen,1 gemachtigde voor 
en 22 aanwezigen voor wordt hiertoe besloten.  
 
Op basis van het voorstel wordt aan de vergadering gevraagd: 
 
b) Nitrox beschikbaar maken voor enkel DTZ leden? 

 
Unaniem wordt hiertoe besloten. 
 
c) Om voor wat betreft de kosten voor nitrox niet uit te gaan van het principe “de 

gebruiker betaald”? 
 

Met 3 aanwezigen tegen, 2 gemachtigde voor en 22 aanwezigen voor wordt besloten dat de 
nitroxvoorziening een algemeen beschikbare voorziening wordt, waarvan  

1) de toepassing deel zal uitmaken van de opleidingen van de club en  
2) waarvan de kosten worden gedragen door DTZ als geheel.  

 
d) Een systeem aan te schaffen voor nitrox door middel van continu blenden 

(scenario 4a), dat bij gelijkblijvend ledenaantal (70) gerealiseerd kan worden 
zonder contributieverhoging? 

 
Met 6 aanwezige onthoudingen, 1 gemachtigde tegen,1 gemachtigde onthouding en 19 
aanwezigen voor wordt hiertoe besloten.  
 
e) De vullers van DTZ op te leiden voor het vullen met Nitrox? 

 
Unaniem wordt hiertoe besloten. 
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f) De huidige 200 bar compressor niet uit te breiden met een bufferinstallatie? 
 

Met 1 aanwezige tegen, 2 aanwezige onthoudingen, 2 gemachtigden voor en 22 aanwezigen 
voor wordt hiertoe besloten.  
 
g) Het bestuur mandaat te geven om, zodra de huidige compressor het begeeft en/of 

zodra het ledenaantal een aanschaf zonder contributieverhoging mogelijk maakt, 
het conitinu blendsysteem achtereenvolgens uit te breiden met een compressor 
voor 300 bar (scenario 3a) en een bufferinstallatie (scenario 1a)? 

 
Met 1 aanwezige onthouding, 2 gemachtigden voor en 24 aanwezigen voor wordt hiertoe 
besloten.  
 
Aanvullend vraagt Erik de Been of deze machtiging ook geldt als er een bod langs komt op 
Marktplaats? Hierop wordt geantwoord dat, als dit zonder contributieverhoging kan worden 
ingevoerd, dit onder het mandaat valt.  
 
Bert Kogeler geeft aan dat het verstandig is om contact te zoeken met het huidige bedrijf dat 
het onderhoud van onze compressor uitvoert. Zij kennen ons materiaal en onze wensen, 
wellicht kunnen ze zelfs inruilen. Verder waarschuwt hij, op basis van ervaringen, niet te snel 
met Pommec in zee te gaan. Dit wordt door het bestuur meegenomen. 

 
9. Vacatures 
Er is geen andere kandidaat voor de vacature van materiaalcommissaris. Marco Collignon 
stelt zich herkiesbaar. De vergadering benoemt Marco unaniem als materiaalcommissaris.  
 
Er is geen kandidaat voor de vacature van secretaris. Mario de Wever stelt zich niet 
herkiesbaar. Hierdoor zal Duikteam Zeeland per direct op zoek moeten gaan naar een 
nieuwe secretaris. 
 
Er wordt een korte pauze gehouden waarin het bestuur de leden voorziet van een drankje en 
een hapje. Ondertussen bouwen Sylvia en Boudewijn Weenink hun presentatie op. 
 
10. Presentatie fotografie Sylvia en Boudewijn Weenink "Van analoog tot digitaal" 
Sylvia en Boudewijn nemen de aanwezigen mee op hun reis door de wereld van de 
onderwaterfotografie. Met behulp van foto’s uit de eerste jaren tot en met nu. Aan de hand 
van de verschillende camera’s die ze hebben aangeschaft.  
Het is een verhaal, verteld door dit dynamische duo over hun ervaringen, reizen en 
leermomenten. Leuk, onderhoudend en leerzaam. 
 
Sylvia belooft met haar laatste camera van hun komende reis ook filmbeelden vast te leggen 
en die dan tijdens de volgende ALV te laten zien. 
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11. Ben van Gelder trofee 
Op basis van een nominatie door een van de leden is secretaris Mario de Wever 
genomineerd voor de Ben van Gelder trofee. Het overig deel van bestuur steunt deze 
nominatie en Dick gaat over tot de uitwerking van de trofee. Daarbij wordt de motivatie van 
de nominatie voorgelezen. 
 
Mario neemt de trofee in ontvangst, maar geeft aan dat hij in de afgelopen jaren niets had 
kunnen bereiken zonder de goede samenwerking met Erik Veerhoek, Marco Collignon en 
Rob Plasse. 
 
12. Voorstel aanpassing vergoedingen instructeurs/trainers 
Dick geeft een toelichting op het voorstel. Daarbij geeft hij aan dat dit in nauw overleg is 
gedaan met de Trainings- en OpleidingsCommissie. 
 
a) Het bestuur stelt de vergadering voor om de vergoedingen uit het opleidingsbesluit 

door de penningmeester te laten verzamelen in een pot, waaruit aan alle 
vrijwilligers (bestuur, instructeurs, trainers, Luchtbelredactie, ….) zo mogelijk 
eenmaal per jaar een activiteit wordt aangeboden (een mosselmaaltijd o.i.d.). 

 
Met 1 aanwezige onthouding, 2 gemachtigden voor en 24 aanwezigen voor wordt hiertoe 
besloten.  
 
b) Het bestuur stelt de vergadering voor om  

1) een instructeur/trainer in eerste instantie zelf de opleidingskosten te laten 
dragen. 

2) een instructeur/trainer die opleidingen voor DTZ verzorgt, de opleidingskosten 
verspreid over drie jaar retour te geven, per jaar van volledige inzet een derde 
deel, dit ter beoordeling van de hoofdinstructeur. 

3) een instructeur/trainer die zijn bevoegdheid uitbreidt (bijv. van 1* naar 2* of 
voor het geven van een specialty) de vergoeding onder 2 te geven voor de 
vervolgopleiding. 

4) voor de opleidingskosten tellen de reiskosten niet mee. 
 
Er volgt nog een kleine toelichting op punt 2, “per jaar van volledige inzet”. Dit zou kunnen 
betekenen dat bij weinig cursisten niet alle instructeurs / trainers aan de bak komen en dus 
geen totale vergoeding over 3 jaar ontvangen, maar bijvoorbeeld over 4 jaar. 
 
Met 1 aanwezige onthouding, 2 gemachtigden voor en 24 aanwezigen voor wordt hiertoe 
besloten.  
 
13. Jubileumcommissie 
Het voorstel heeft in de Luchtbel gestaan. De vergadering wordt gevraagd of er vragen zijn. 
Die zijn er niet. Er wordt een e-mailadres aangemaakt voor de leden om zich op te geven. Dit 
zal waarschijnlijk worden jubileum@duikteamzeeland.nl. 
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14. Mededelingen bestuur 

− Mario licht, namens Frans Spoor, de stand van zaken rondom de website toe. 
Er wordt gevraagd of de foto’s van de leden op het besloten deel in een soort van 
smoelenboek mogen. De vergadering heeft hier geen probleem mee. 
Alle leden kunnen hun foto’s vernieuwen via Frans. 

− Dick licht de evenementenkalander toe. Dit is een dynamische kalender waarbij 
aanvullingen welkom zijn. Bert Kogeler vraagt of bekend is dat op 5 en 6 juni de 
Watersportweek is, wellicht kan DTZ zich daarbij profileren? 

− De folder wordt door Dick toegelicht en gepromoot. Onder de noemer 15 tinten blauw (vrij 
naar Dick V) wordt DTZ op een mooie en leuke wijze gepromoot. 

 
 
15. Rondvraag 

− Er zijn geen punten meer voor de rondvraag. 
 
16. Sluiting 
Om ongeveer 22.45 uur wordt de vergadering met een hapje en drankje afgesloten en wordt 
er gezellig nagepraat. 
 
Presentielijst ALV d.d. 30-03-2015 
 
 
 
1. Stefan Brom 
2. Rob Plasse 
3. John Carver 
4. Marian Roos 
5. Erik Veerhoek 
6. Dick Hoeksema 
7. Marco Collignon 
8. Yolanda de Jong 
9. Paul Poland 
10. Mario de Wever 
11. Andre Boogaard 
12. Betty van den Berg 

15. Marcel jobse 
16. Marjon Jobse 
17. Jack Colijn 
18. Mathilde Matthijse 
19. Jim Shelton 
20. Leon Joosse 
21. Rik van Meelis 
22. Ronald Stadhouders 
23. Harm Verbeek 
24. Bert Kogeler 
25. Erik de Been* 
26. Marnix Poelman* 

13. Bert Schreurs 
14. Roel van de Mast 
 
 
* Marnix Poelman kwam later tijdens de vergadering en Erik de Been ging vroeger weg. 
Daardoor een constant stemaantal van 25 leden. 


