
 
 

Algemene ledenvergadering Duikteam Zeeland 
 
 
Datum : 09 november 2015, aanvang 20.00 uur 
   
Locatie : Het Palet, J. van Reigersbergstraat 2 te Middelburg 
 
Aanwezig 

 
: 

 
Zie bijgevoegde presentielijst 

 

 
 
 

1. Opening en mededelingen 

 Dick Hoeksema (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 Degenen die een machtiging hebben gekregen, wordt gevraagd deze in te leveren. Er zijn vier 
gemachtigden. 

 Vijf personen hebben doorgegeven vandaag niet aanwezig te kunnen zijn, Mathilde Matthijsse, 
Erik de Been, Kees Jan Lastdrager, Kees Glas en Rinus Krijger. 
 

 We nemen afscheid van de secretaris, Mario de Wever, die de functie heeft vervuld vanaf 28 
november 2011 en de vereniging samen met Rob, Marco en Erik door moeilijke tijden heeft 
geloodst. Ook Erik Veerhoek, die vanaf april 2011 hoofd TOC was, stopt ermee. Hij heeft met 
veel geduld zijn kennis met ons gedeeld en blijft gelukkig instructeur. Allebei worden hartelijk 
bedankt voor hun inzet en worden door Paul en Marjon in de bloemetjes gezet.  

 Hun taken zijn inmiddels overgenomen door Chris de Mooij en Harm Verbeek. 
 

 De gemeente Middelburg gaat in de komende jaren bezuinigen. In de conceptbegroting wordt 
de bijdrage van de gemeente in de kosten van de zwemverenigingen voor het zwembad 
tussen 2017 en 2019 van 55% afgebouwd naar 0%. We hopen van harte dat de gemeente 
deze plannen bijstelt.  

 Bij de inspraakronde op 20 oktober in het zwembad en het gemeentehuis zijn Dick en Rob voor 
DTZ aanwezig geweest. De gevolgen van de bezuinigingen zouden zijn: 

o Bij gelijkblijvend ledental voor DTZ een verhoging van de contributie van €60 per 
persoon. 

o Het zwemmen wordt duurder voor de verenigingen, die daardoor minder leden krijgen, 
dus minder zwemmers en minder inkomsten voor het zwembad. 

 

 De verenigingen die gebruik maken van het zwembad moeten zelf voor toezicht zorgen. In de 
gebruikersovereenkomst staat, dat toezichthouders en kaderleden kennis moeten hebben van 
het calamiteiten- en toezichtsplan. Er moeten bij de trainings- en zwemuren een 
toezichthouder van de vereniging aanwezig zijn. Yolanda zegt geen paraaf te willen zetten op 
de overeenkomst, ze heeft het privé te druk, ze zou anders enkele malen per maand aanwezig 
moeten zijn in het zwembad. Roel: Als duiker kunnen we beter onder water toekijken dan 
vanaf de kant! Elk zwembaduur een aparte toezichthouder op de kant blijkt lastig te realiseren. 
Is dat nodig voor een vereniging met enkel ervaren zwemmers als DTZ? Hierover zal nader 
overleg worden gevoerd met het zwembad. 

 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen of toevoegingen vastgesteld. 
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3. Notulen ALV 30 maart 2015 (bijlage 1) 
Pagina 3, 8a 1e alinea: hier wordt ook gesproken over geld reserveren. Er wordt gesproken over 
een algemene reserve van € 10.000,=. Deze reservering zou omlaag kunnen als we een nieuwe 
compressor aanschaffen. 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan Mario voor het maken daarvan. 
 
 
4. Voorstel aanschaf "silent" versie nieuwe compressor (bijlage 2) 
In verband met de aanpassing voor Nitrox zijn Marco en Dick met de oude compressor naar 
Wierden gereden om hem te laten controleren. De compressor bleek aan de binnenzijde dermate 
zwaar beschadigd te zijn, dat het niet meer veilig was hem te gebruiken voor het vullen van 
duikflessen. De kosten voor een eventuele reparatie zouden ongeveer € 4000 bedragen.  
Er is gekeken naar een nieuwe compressor, o.a. naar Bauer. 
De goedkoopste versie maakt Db 85 geluid, de oude Db 90. 
De "silent" versie Db 65. 
 
De nieuwe compressor moet wel van goede kwaliteit zijn, met een goede garantie, en 300 bar aan 
kunnen. Verder moet hij niet teveel lawaai maken, maar het hoeft niet persé een Bauer te zijn.  
Later kan een buffer aangeschaft worden, , zodra we € 4.500,- (aanschafkosten) + reserve € 
5.000,- (reserve) = € 9.500,- beschikbaar hebben. 
 
Bert wil het laatste rapport van de luchtcontrole zien. Het bestuur zal hier navraag naar doen bij 
Bert, aan de situatie van de huidige compressor verandert dat echter niets. We zijn het eens dat 
het beter is voor de compressor is om 2 maal per week een aantal flessen te vullen, dan iedere 
keer weer een paar flessen. Steeds opnieuw opstarten zonder op bedrijfstemperatuur te komen is 
slecht. De vraag is of we deze voor de compressor ideale situatie als DTZ kunnen realiseren, 
zonder veel in te leveren op het gebruiksgemak 
 
Vervolgens worden de voorstellen aan de leden voorgelegd: 
1. Niets meer aan de oude machine doen. 
 Voor: 25 leden, tegen: 1, 1 onthouding. 
 gemachtigden: 3 voor, 1 tegen. 
 
2. De compressor stille versie aanschaffen. 
 Voor: 23 leden, tegen 4. 
 Gemachtigden: 3 voor, 1 tegen. 
 
3.  Een buffer aanschaffen als er € 9.500 beschikbaar is. 
 Voor: 22 leden, tegen: 3 leden, 2 onthoudingen. 
 gemachtigden: 3 voor, 1 tegen. 
 
De drie voorstellen zijn aangenomen. 
 
 
5. Contributiebesluit (bijlage 3) 
De penningmeester stelt voor, in verband met de stijgende kosten en de inflatiecorrectie, de 
contributie met € 1 per maand te verhogen. 
Ronald zegt dat hij in principe niet tegen is, maar DTZ is wel de duurste duikvereniging. De andere 
hebben dan weer geen compressor. Hij vraagt of er niet op een andere manier geld te regelen is, 
zoals een bijdrage van de leden van € 5 per specialty. 
Jim: de slapende leden reageren bij een contributieverhoging! 
 
Voor: 19 leden, tegen: 5 leden, 3 onthoudingen. 
Gemachtigden: 3 voor, 1 tegen.  
 
Het contributiebesluit is aangenomen. 
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Begroting 2016 (bijlage 4) 
De vraag wordt gesteld, waarom de post "diverse uitgaven" ineens zoveel hoger is dan begroot. 
Hieronder vallen volgens de penningmeester o.a. de huur van de postbus (€ 200) en er zijn veel 
sleutels bijgemaakt voor de compressorruimte. Bij het opmaken van het jaaroverzicht zal deze post 
worden uitgesplitst. 
Er wordt voorgesteld de afschrijvingstermijn van de compressor te verlengen van 10 jaar naar 20 
jaar. Akkoord. 
 
Bij de inkomsten van contributie staat een hoger bedrag vanwege het mogelijk grotere aantal 
leden. Yolanda vraagt zich af of dit aantal wel zal groeien volgend jaar. Volgens anderen hebben 
er al mensen gezegd lid te zullen worden als er Nitrox gevuld kan worden... Akkoord. 
 
De zwembadkosten zijn lager, omdat er pas 9 maanden voorbij zijn. 
De vraag wordt gesteld, of het mogelijk is op zondag minder banen in het verenigingsbad gehuurd 
kunnen worden. Scheelt misschien weer in de huur! 
Boudewijn vraagt of er misschien nog andere varianten mogelijk zijn om te bezuinigen. 
 
Paul: voor Treur en Jubel is te weinig begroot voor 2016. Penningmeester: het is altijd mogelijk dit 
bedrag te verhogen als het te weinig is. 
 
De begroting voor 2016 wordt (bijna) unaniem geaccepteerd. 1 gemachtigde is tegen. 
 
 
Pauze 
Er volgt een korte pauze voor koffie en thee, en voor Roel om zijn spullen klaar te zetten. 
 
 
6. Het belang van de NOB - Deltacommissie voor de duiksport, door Roel van der Mast 
Roel geeft aan de hand van een aantal dia's inzicht in het werk van de NOB - Deltacommissie. We 
krijgen te zien en te horen wat zij allemaal doen voor de duiksport in Zeeland, zoals inspraak bij 
gemeenten, Waterschap en Provincie, bij aanleg van duikplaatsen in de Delta, duiktrappen, 
afzinken van wrakken (!) enz. 
 
Zie  bijvoorbeeld: 
http://www.onderwatersport.org/Actueel/Nieuwsberichten/tabid/90/articleType/ArticleView/articleId/
406/De-Deltacommissie-zit-niet-stil.aspx 
 
Roel, hartelijk bedankt voor deze mooie presentatie en succes met de commissie! 
 
 
7. Rondvraag 

 Erik geeft aan dat de NOB verenigingen in Nederland zoekt om tijdelijk netten te beheren. 
Deze kunnen gebruikt worden voor nettentrainingen! DTZ is daartoe  bereid. 

 Bert vraagt of de oude compressor nu als "oud ijzer" wordt betiteld. Hij biedt vijf cent per kilo. 
Er zal worden geprobeerd nog geld voor deze compressor te krijgen, dit zal in de financiën 
worden verantwoord.  

 
8. Sluiting 
Om ongeveer 22:30 uur wordt de vergadering afgesloten, met dank aan iedereen voor zijn inzet. 
De volgende ALV zal er hopelijk een nieuwe compressor zijn, met Nitrox, en een oplossing voor de 
wateroverlast in de compressorruimte. Beneden in het Palet kan nog worden nagepraat onder het 
genot van een drankje. 
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Presentielijst ALV d.d. 09-11-2015 
 
 

1. Bert Schreurs 
2. Betty van den Berg 
3. Bianca de Vlieger 
4. Boudewijn Weenink 
5. Chris de Mooij 
6. Christiaan Sauer 
7. Dick Hoeksema 
8. Erik Veerhoek 
9. Harm Verbeek 
10. Jim Shelton 
11. John Carver 
12. Leon Joosse 
13. Marcel Jobse 
14. Marco Collignon 

15. Marian Roos 
16. Marijn Bilterijst 
17. Mario de Wever 
18. Marjon Jobse 
19. Martin Verhage 
20. Paul Poland 
21. Rik van Meelis 
22. Rob Plasse 
23. Roel van der Mast 
24. Ronald Stadhouders 
25. Ronald Sturm 
26. Stefan Brom 
27. Yolanda de Jong 
 

 
Afwezig met kennisgeving: Mathilde Matthijsse, Erik de Been, Kees Jan Lastdrager, Kees 
Glas en Rinus Krijger. 
 


