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Datum : 22 november 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.  

 Zeven personen hebben doorgegeven vandaag niet aanwezig te kunnen zijn. 

 De Ledenlijst is met de stukken van de ALV meegestuurd naar alle leden. Dit zal in het vervolg 
bij iedere ALV gebeuren zodat iedereen op de hoogte is. Ook in de Luchtbel zullen alle 
mutaties vermeld worden, en in het "Smoelenboek" op de website, in het alleen voor leden 
toegankelijke gedeelte. 

 Morgen, 23 november, is er in het tweede uur een introductieduik voor studenten aan de 
Hogeschool Zeeland. Er zijn vijftien aanmeldingen en zeven begeleiders vanuit DTZ. 

 Van het extra geld van de opleidingen en specialties is er vrijdag 25 november een etentje voor 
alle vrijwilligers van Duikteam Zeeland. 

 Als laatste: er is een boek, waaraan is meegedaan door Ronald Stadhouders en Betty van den 
Berg, genaamd "In de diepte". Er zijn een aantal boeken hier aanwezig, en de prijs is € 19,50. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 
3. Concept notulen ALV van 29 maart 2016 (Bijlage 1) 

 Het verslag wordt pagina voor pagina doorgenomen. 

 Pagina 1: de wateroverlast van de compressorruimte is definitief over.  

 Pagina 2: over de opmerking van Bert Schreurs over de koude start van de compressor meldt 
Dick: bij deze moderne apparatuur zijn er geen problemen meer met de koude start. Vocht 
wordt afgeblazen. 

 Het password van de website wordt door de secretaris aan Jeroen de Maat doorgezonden. 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris. 

 
4. Nieuwe compressor 

 Hij staat er! Omdat het zo lang duurde hebben we tijdelijk een vervangende compressor van de 
leverancier gehad. De meeste vullers hebben een opleiding gehad in Nitrox vullen. Marco: nog 
drie personen moeten de opleiding volgen. 

 Volgende week is de controle van de compressorruimte door de gemeente. 
 
5. RI & E (bijlage 2) 

 Vanwege de ARBO wetgeving moest er een RI & E komen. Direkte aanleiding was de 
aanschaf van een Nitrox vulinstallatie. Alles is vastgelegd in het vulreglement en vulinstructie. 
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 Toezicht in het zwembad vanaf de kant1: tijdens de duiktraining geldt voor duikers het buddy-
systeem en is er een trainer/instructeur actief; er is dus geen toezicht vanaf de kant nodig. 
Alleen op zondag is het toezicht zo geregeld dat het oudste DTZ-lid toezichthouder is. 
Bert: dan ben ik altijd de verantwoordelijke (de oudste). Er wordt een andere regeling 
voorgesteld: toezicht houden wordt geregeld na onderlinge afspraak van de aanwezigen. 

 Vraag over de oefening ontruiming: is weer aangekaart in het voorzittersoverleg. Het zwembad 
regelt dit met de brandweer "op korte termijn". 

 Aktiepunt portofoons: er wordt geïnformeerd waar deze aanwezig zijn. 

 Er volgt naar aanleiding van het vereiste van een zwemdiploma in het verenigingsbad een 
diskussie. Een zwemdiploma is vereist op zondag in het verenigingsbad! 

 Bij buitenduiken is één persoon toezichthouder. Deze houdt een lijst bij met buddyparen en de 
hoeveelheid ademlucht bij het te water gaan. 

 Nog te regelen voor de RI & E: een "noodplan" (plan van aanpak) 

 Mario vraagt of toezicht in buitenwater wel in het RI & E hoort. Dick stelt dat dit misschien in 
een apart reglement kan. Mario: we zouden bij de NOB info kunnen inwinnen over een al dan 
niet meeduikende coördinator. 

 Kees meldt dat er een opleiding voor instructeurs is om toezichthouders op te leiden. 
Toezichthouders zijn eigenlijk een zaak voor Optisport. Er is altijd minimaal één toezichthouder 
in het zwembad aanwezig, op woensdag meestal Peter. 

 Frans: er staat dat we geen eigen ruimte meer hebben. Toch wel: de compressorruimte. Mario: 
die valt niet onder het zwembad. 
En in het Palet? Vluchtweg? EHBO koffer?  

 Het RI&E is terug te vinden op de website, onder downloads. 
 

6. Begroting 2017 (bijlage 3) 

 Vraag van Jim en Bert: wat gebeurt er met de afschrijving van de compressor in de boeken? 
Rob: dat bedrag wordt overgeschreven naar de spaarrekening. 

 
7. Rondvraag 

 Dick vertelt dat er weer een vergadering is geweest met het bestuur van de Dolfijn. Er is 
gesproken over samenwerking op diverse gebieden, zoals opleidingen, specialties en 
bootduiken. De bootduik met de Ye62 was een succes. Ook enkele leden van Scaldis waren 
aanwezig. Volgende keer zal er bij check de stek uitleg gegeven worden over "over boord 
gaan". Er zal dan weer een gezamenlijke duik met de Ye62 zijn. 

 Bootduiken met Erik: als er nog plaatsen over zijn zal dit een week van tevoren worden 
doorgegeven aan de Dolfijn. 

 Hoe denkt iedereen over het uitwisselen van de duikagenda's met Dolfijn en DTZ? Niemand 
heeft hiertegen bezwaren! De verantwoording bij de duiken ligt bij de eigen vereniging. 

 
PAUZE (20:45) 

 
8. Relaties onder de waterspiegel, door Marco Faasse 

Marco Faasse geeft een presentatie met foto's over de relaties onder de waterspiegel. Een 
bijzonder interessante verhandeling over de waterdieren onderling, met andere soorten en over 
de voortplanting. O weten we nu ook dat er Nijntjes onder water te vinden zijn! 
Het was een bijzonder interessant verhaal! 

 
9. Sluiting 

Om ongeveer 22:00 uur wordt de vergadering afgesloten, met dank aan iedereen voor zijn 
inbreng. 
Beneden in het Palet werd nog lang nagepraat onder het genot van een drankje. 

 
 

                                                
1
 2.4.2 overeenkomst Optisport: Medewerkers van verenigingen/huurders 

De verenigingen dienen zelf zorg te dragen voor bevoegde medewerkers, die de zwemkunst machtig zijn en een EHBO-
diploma hebben, aangevuld met reanimatie. Conform de gebruiksovereenkomst met algemene voorwaarden Optisport 
Vlissingen-Middelburg B.V. 
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Presentielijst ALV d.d. 22-11-2016 
 
 

1. Astrid van der Mast 
2. Bert Schreurs 
3. Betty van den Berg 
4. Bianca de Vlieger 
5. Chris de Mooij 
6. Dick Hoeksema 
7. Erik Veerhoek 
8. Frans Spoor 
9. Harm Verbeek 
10. Jeroen de Maat 
11. John Carver 

12. Kees Glas 
13. Leon Joosse 
14. Marco Collignon 
15. Marian Roos 
16. Mario de Wever 
17. Rinus Krijger 
18. Rob Plasse 
19. Roel van der Mast 
20. Ronald Sturm 
21. Yolanda de Jong 

 
 
Afwezig met kennisgeving: Jim Shelton, Kees-Jan Lastdrager, Peter de Groot, Laura 
Carbo, Christiaan Sauer, Erik de Been en André Roos. 
 
 
28-11-2016, 
Secretaris Duikteam Zeeland, 
Chris de Mooij 


