
 
 

Algemene ledenvergadering Duikteam Zeeland 
 
 
Datum : 29 maart 2016, 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.  

 Vier personen hebben doorgegeven vandaag niet aanwezig te kunnen zijn, Henk Betlem, Erik 
van Leeuwen, Tanja Caron en Kees Glas. 

 Kees Glas heeft Harm Verbeek gemachtigd in zijn naam te stemmen indien nodig. 

 De Pannenkoekenduik op 2e paasdag is afgeblazen vanwege het slechte weer. Dit zal 
mogelijk binnenkort worden ingehaald. 

 

 Harm: er liggen boekjes betreffende specialties en opleidingen ter inzage voor de liefhebbers. 

 Dick: er zijn nog drie DTZ fleece vesten in de aanbieding, twee dames- en een herenvest, voor 
de prijs van € 30,= ! 

 Verder nog boekjes over Zeeuwse strandfossielen à € 17,50. 
 

2. Vaststellen agenda 
Er wordt nog een punt 7b aan de agenda toegevoegd: bootduiken. 
 
3. Notulen ALV 09 november 2015 (Bijlage I) 

 Het verslag wordt pagina voor pagina doorgenomen. 

 Blz 1: bezuinigingen gemeente Middelburg: niet de volledige 55% subsidie van de gemeente 
wordt wegbezuinigd, maar "slechts "34%. Dit staat echter nog niet op papier. in plaats van een 
contributieverhoging van € 60 per lid per jaar zou dit € 20 betekenen, bij een gelijkblijvend 
aantal leden. 

 De RI&E 1 moet worden gewijzigd in verband met het persen van nitrox in plaats van perslucht. 
Ook voor het zondags zwemuur zou een en ander moeten worden gewijzigd, gezien de eisen 
die Optisport stelt aan toezichthouders en de aansprakelijkheid van het bestuur bij gebleken 
onvoldoende toezicht bij incidenten. 

 vraag over de bodemreiniging in het verenigingsbad: dit is naar voren gebracht in het 
voorzittersoverleg. Men zou het doorgeven aan de betreffende personen. Opmerking: 
misschien is het goed de bodem eens omhoog te zetten bij het stofzuigen van de bodem, 
omdat onder het beweegbare deel altijd veel stof en vuil blijft zitten. Dit zal op de volgende 
voorzittersvergadering worden ingebracht. 

 Blz 2: het rapport betreffende de laatste luchtcontrole van de oude compressor heeft het 
bestuur helaas niet terug kunnen vinden. De komende rapporten bij de nieuwe compressor 
zullen in de compressorruimte worden opgeprikt. 

 Blz 3: Voor wat betreft de wateroverlast in de compressorruimte: er wordt druk uitgeoefend op 
Optisport om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen, ook in verband met de komst van de 
nieuwe (nitrox) compressor en de schimmelvorming. Mario de Wever onderhoudt voor DTZ de 
contacten met Optisport en de gemeenten 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris. 
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4. Jaarverslag 2015 (Bijlage II) 

 Het verslag wordt per hoofdstuk doorgenomen. 

 Ronald: de specialty driftduiken (blz 10) was in 2014! 
 
Het jaarverslag wordt verder goedgekeurd met dank aan de opstellers en de samensteller. 
 
5. Kascontrole 2015 en verkiezing nieuwe kascommissie 2016 (Bijlage III) 

 Het verslag wordt goedgekeurd en het bestuur wordt décharge verleend. 

 De leden van de kascontrolecommissie 2016 worden: Bert Schreurs en Bianca de Vlieger. 
Reservelid: Kees-Jan Lastdrager.  

 
6. Bestuurssamenstelling 
Volgens huishoudelijk reglement 5.11 treden penningmeester en voorzitter in een even jaar af. 
Volgens de statuten artikel 10 mogen de leden kandidaten stellen voor voorzitter en 
penningmeester.  
Voorzitter en penningmeester stellen zich herkiesbaar, er zijn geen andere kandidaten die zich 
aangemeld hebben. Beiden worden herkozen.  
Bedankt Dick en Rob! 
 
7. Voortgang compressor en nitrox 

 Slecht nieuws is de ontdekking dat alle voor nitrox ontworpen compressoren maximaal vullen 
tot 225 bar. Dus niet geschikt voor een buffer. Het goede nieuws is echter dat de nieuwe 
(Nardi) compressor een vulsnelheid heeft van 300 liter per minuut, dus ruim de helft sneller dan 
de oude compressor (190l/min). De nitrox compressor van Bauer was ver boven de begroting 
van DTZ, en bleek ook niet naar binnen te kunnen in de compressorruimte.  

 Door bestuur, samen met de nitrox commissie, is unaniem besloten, na ampel overleg, tot 
aanschaf van een Nardi nitroxcompressor met blender en vijf jaar garantie. Verder een jaarlijks 
onderhoudscontract (verplicht om garantie te krijgen). De nieuwe compressor wordt in de loop 
van april tot uiterlijk half mei verwacht. 

 De oude compressor: de leverancier van de nieuwe compressor wilde hem niet terugnemen! 
Ook de Bauer importeur heeft geen belangstelling. Marco zet de oude compressor op 
Marktplaats en zal daarover de DTZ-leden inlichten zodat ze kunnen meebieden.  

 Ronald Stadhouders: hoe wordt de nitrox samengesteld? De zuurstof wordt vanuit flessen via 
een mixer met lucht gemengd en geperst in de duikflessen. Hoe mixen anderen dat dan tot 300 
bar? Leon legt een en ander uit. Daarvoor zullen oudere compressoren worden gebruikt, in 
combinatie met een mixer.  

 Ronald spreekt zijn waardering uit voor bestuur en nitroxcommissie over de gevolgde 
procedure, maar had graag een 300 bar compressor gehad. Degenen die nitrox wilden hadden 
op 300 bar gerekend! Leon: de leveranciers raadden 300 bar af. Ook het vullen van een buffer, 
's nachts, in die omgeving kan niet. Bovendien valt vullen met nitrox op 300 bar niet onder de 
garantie van de nieuwe compressoren. Ronald snapt de keuzes, qua argumentatie en routes, 
maar vindt het jammer richting toekomst en had graag gezien dat de keuze af te wijken van 
300 bar eerst weer voorgelegd zou zijn aan de ALV. 

 Ronald snapt de keuzes, qua argumentatie en routes, maar vindt het jammer richting toekomst. 

 Er komt een nieuw vulreglement. In het begin zal het aantal vullers beperkt zijn, tot iedereen 
instructie heeft gehad. 

 Bert: er zou het best structuur aangebracht kunnen worden in het vullen, dat is het behoud van 
de compressor. Bij versnippering van het vullen, iedere keer een of twee flessen bijvoorbeeld, 
is er teveel condensvorming en extra slijtage door de "koude start". 

 Betty: hoe zit het met het geluid van de nieuwe compressor? Het is een "silent" compressor, 
die niet meer geluid produceert dan een gewone conversatie. 
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7a. Bootduiken 

 Duikvereniging Dolfijn heeft twee keer per jaar een bootduik met de mosselkotter Ye62, dit jaar 
op 5 juni en 9 juli. Leden van DTZ zijn hier van harte welkom. Zelf aanmelden bij Adri Verras, 
emailadres: averras@zeelandnet.nl.  

 Erik wil dit jaar weer zes bootduiken organiseren, net als vorig jaar. Zijn boot is zes meter lang 
en biedt plaats aan 8 personen. De duiken zullen op tijd bekend worden gemaakt! 

 
PAUZE 

 
8. Grotduiken 
Leon Joosse geeft een uitgebreide presentatie over grotduiken, waarvoor hij cursus volgde bij de 
GUE, met grotduiken in Frankrijk, bij de rivier de Lot. Hij omschrijft de opleiding, eisen, uitrusting 
enz. Verder zijn eigen ervaringen tijdens de eerste duiken.  
Mooie foto's en ook enkele filmpjes! 
Hartelijk dank hiervoor, Leon! 
 
9. De Ben van Geldertrofee 

 Dick herhaalt de kriteria voor het verkrijgen van de trofee. Genomineerd kunnen worden DTZ-
leden die zich op een bijzonder wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de overige DTZ-
leden. Er waren twee genomineerden, en na afweging van de kriteria werd het degene die 4,5 
jaar voorzitter is geweest van de TOC, vanaf 2014 bootduiken voor de leden organiseert, 5 
jaren de Nieuwjaarssnorkeltocht heeft georganiseerd, dit jaar de nettentraining enz. 

 De trofee wordt uitgereikt aan: Erik Veerhoek, onder applaus. 
 
10. Rondvraag 

 Op de nieuwe website is, net als vroeger, een deel alleen bestemd en bereikbaar voor leden. 
Voor diegenen die niet meer weten wat inlogcode en wachtwoord zijn, wordt dit (weer) per 
email verspreid door de secretaris. 

 Op 30 april is er weer een KNRM dag, waar DTZ aanwezig zal zijn met een kraam. Bert stelt 
zich beschikbaar voor de bezetting van de kraam. 

 Ronald Sturm zal nog de data doorgeven aan het bestuur van de Karolingenmarkt in Oost-
Souburg, waar we weer een halve kraam zullen verzorgen. Leden die willen meehelpen: graag 
opgave bij de voorzitter. 

 
11. Sluiting 
Om ongeveer 22:30 uur wordt de vergadering afgesloten, met dank aan iedereen voor zijn inzet. 
Beneden in het Palet werd gezellig nog wat nagepraat onder het genot van een drankje. 
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Presentielijst ALV d.d. 29-03-2016 
 
 

1. Bert Schreurs 
2. Betty van den Berg 
3. Bianca de Vlieger 
4. Chris de Mooij 
5. Christiaan Sauer 
6. Dick Hoeksema 
7. Erik Veerhoek 
8. Frans Spoor 
9. Harm Verbeek 
10. Jack Colijn 
11. Jim Shelton 
12. John Carver 
 

13. Kees-Jan Lastdrager 
14. Leon Joosse 
15. Marco Collignon 
16. Marian Roos 
17. Marijn Bilterijst 
18. Mario de Wever 
19. Marjon Jobse 
20. Rob Plasse 
21. Roel van der Mast 
22. Ronald Stadhouders 
23. Ronald Sturm 
24. Yolanda de Jong 

 
 
Afwezig met kennisgeving: Henk Betlem, Erik van Leeuwen, Tanja Caron en Kees Glas. 
 
 
01-04-2016, 
Secretaris Duikteam Zeeland, 
Chris de Mooij 


