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Datum : 28 maart 2017, aanvang 20.00 uur 
   
Locatie : Het Palet, J. van Reigersbergstraat 2 te Middelburg 
 
Aanwezig 

 
: 

 
Zie bijgevoegde presentielijst 

 

 
1. Opening, machtigingen en mededelingen 

 Dick Hoeksema (voorzitter) en heet iedereen welkom, blij met de grote opkomst. Er zijn drie 
machtigingen voor eventuele stemmingen. Er zijn tien personen met kennisgeving afwezig. 

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld met één toevoeging: punt 7b, de evenementencommissie. 
 
3. Concept notulen ALV van 22 november 2016 (Bijlage I) 

 Het verslag wordt pagina voor pagina doorgenomen. 

 Pagina 1: ok.  
Ad. 1, 3e streepje: Aandachtspunt voor ieder: geef wijzigingen in je adres- en telefoongegevens 
z.s.m. door aan de ledenadministrateur, zodat deze de ledenlijst en het ‘wieiswie’-overzicht op 
de website actueel kan houden. 
Ad. 4, 2e streepje: De Gemeente Vlissingen heeft de inrichting van de compressorruimte 
goedgekeurd.  

 Pagina 2: ok. 
Ad. 4, 1e streepje: Toezichthouder op zondag: de eerst aanwezige, bij diens vertrek de daarop 
volgende. 
Ad. 7, 2e streepje: Een week voor een bootduik wordt aan Dolfijn en Scaldis doorgegeven 
hoeveel plaatsen er nog vrij zijn.   

 Pagina 3: ok. De notulen worden vastgesteld, met dank aan de secretaris. 
 
4. Jaarverslag 2016 (Bijlage II) 

Ad. 4 Verlies- en winstrekening. 

 Jim: de compressor kost ruim €19.000. Waarom zoveel?  

 Zoals aangeven tijdens de ALV van 29-03-2016 (notulen punt 7) hebben we 3 jaar extra 
garantie gekocht, dus in totaal  5 jaar. Voor de garantie is een onderhoudscontract verplicht, 
per jaar vooruit te betalen. Er volgt een discussie over de prijs en de vooruitbetaling per jaar 
voor het onderhoud. Leon: bij garantie moet je wachten wanneer ze komen voor reparatie, het 
servicecontract is 24/7. 

 De huidige buffer is niet groot, maar met de uitgebreide garantie hebben we de risico’s 
afgedekt en we sparen € 800 per jaar voor een nieuwe compressor, dus na 5 jaar is er weer 
een buffer van bijna € 10.000,- . De verwachte levensduur van de compressor is 20 - 30 jaar, 

 Paul: volgens EU regels is de garantieperiode 2 jaar, de leveranciers mogen zelf die periode 
eventueel verlengen. [Check door het bestuur: leverancier Van Elewout geeft op geleverde 
compressoren standaard 2 jaar garantie, met de mogelijkheid 1 tot 3 jaren garantie bij te 
kopen.] 

 Ad. 6. Trainings- en Opleidingscommissie 2016 

 Dick: lang niet ieder lid maakt gebruik van de (gratis) Basic Life Support opleiding. Voor ons 
aller veiligheid: maak gebruik van! Mario: veel mensen krijgen een dergelijke cursus via het 
werk. 
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 Het jaarverslag wordt goedgekeurd, met dank aan degenen die de verslagen hebben 
opgemaakt en de secretaris voor het samenstellen. 

 
5. Kascontrole 2016 en verkiezing nieuwe kascommissie 2017 (Bijlage III) 

 Bert: onder de streep is er nog maar €5.000 over, dat is wel erg weinig! Verder ziet het er goed 
uit en is het o.k. Het bestuur wordt gedechargeerd, met een compliment aan de 
penningmeester voor de boekhouding. 

 Voor 2017 bestaat de kascommissie uit Bianca en Kees Jan, reserve is Marcel Jobse. 
 

6. Bezuinigingen i.v.m. verminderen subsidie gemeente Middelburg (Bijlage IV) 

 De gemeente Middelburg gaf 55% subsidie over het zwembadwater. In 2015 is een 
inspraakronde geweest, waarna het toch nog 34% bleef. Omdat het bericht hierover pas dit 
jaar binnenkwam, is na overleg met de zwemverenigingen door de gemeente besloten dat de 
subsidie in twee stappen verminderd wordt: 44,5% subsidie ingaande 2018 met vanaf 2019 
nog 34% subsidie. 

 We moeten dus per 2019 € 1.500 meer inkomen genereren of dit bedrag bezuinigen. 
Oplossingen: €20 per lid erbij bij 70 leden, of 9 leden erbij. Eventueel afschaffen van 
zondagzwemmen. 

 Jim: de compressor kost € 4.000 per jaar. Je zou kunnen laten betalen voor het vullen van 
lucht € 2,50 en nitrox € 4,00. 

 Yvonne: betalen voor nitrox vullen. Ronald is bereid te betalen voor nitrox. Bij Scharendijke 
kost vullen met lucht ongeveer €1,50. 

 Yolanda: jaren geleden is er al gesproken over een nieuwe compressor. Er zou geen 
contributieverhoging komen of betalen voor het vullen. De laatste jaren is de contributie ook 
(bijna) niet verhoogd. 

 Mario: dit is nog maar de voorbereiding voor volgend jaar. We moeten brainstormen over de 
bezuiniging en een mix kiezen. 

 Marion: misschien moeten we dan ook betalen voor het zwembadgebruik. 

 Jeroen: een mix van betalen voor lucht en zondagzwemmen. 

 Roel: moeten we wel iets doen? We hebben aangenomen dat we bij het aanschaffen van een 
nitrox-installatie nieuwe leden zouden aantrekken. Het seizoen is nog niet begonnen... 

 Harm: de kosten die we nu extra krijgen komen door de extra zwembadkosten. De kosten voor 
de compressor zijn gedekt binnen de begroting van Duikteam Zeeland. Scaldis en Dolfijn 
hebben nu ook financiële problemen. 

 Roel: dan niet alleen voor het zwembad maar ook voor nitrox betalen. 

 Paul: Het gaat om solidaritieit. €1 per maand verhoging van het lidmaatschap en de problemen 
zijn opgelost. 

 Ronald: kunnen we geen banen huren in het wedstrijdbad? Of de zwemschool in Souburg? 

 Harm stelt voor het zondaguur naar zaterdag te verplaatsen, samen met Dolfijn. Hier zijn maar 
4 personen voor te vinden. 

 Mario: een fusie met Dolfijn? Betty: vullen voor derden? Yolanda: een koppeling met de 
Reddingsbrigade?  

 Marnix vraagt hoeveel mensen er zwemmen op zondag.  

 Harm: het 2e uur op de woensdag schrappen? Wordt moeilijk met de opleidingen... 

 Mario: de crisis is voorbij, volgend jaar komen er vast nieuwe leden bij. 

 Jim: het geld voor de opleidingen ging niet in de kas, er is een etentje voor de vrijwilligers van 
gehouden. De opleidingen kosten wel geld. Laten we ons houden aan de afgesproken splitsing 
van 30/20.  

 Wat we ook beslissen: bezuinigen doet pijn. Het bestuur zal voor de najaarsvergadering met 
voorstellen komen waarover gestemd kan worden. 
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7. Bestuurssamenstelling: verkiezing secretaris en materiaalcommissaris 

 De secretaris is herkiesbaar en wordt weer voor 2 jaar aangesteld. De materiaalcommissaris 
wil er mee stoppen, heeft veel werk gehad aan de nieuwe compressor. Er hebben twee 
mensen gereageerd die het samen willen gaan doen: Erik het praktische gedeelte, en wordt op 
papier materiaalcommissaris. Frans gaat de administratie doen. Dit wordt door de leden 
goedgekeurd en aangenomen. Marco blijft de zuurstofflessen wisselen.  

 Marco: bedankt voor al je werkzaamheden!  
 
7b. Evenementencommissie 

 Er zijn drie personen die de evenementencommissie gaan bemensen: Ronald Sturm, John 
Carver en John Franse! 

 
8. Voortgang compressor en nitrox 

 De nitrox-opleidingen: deze zullen zo spoedig mogelijk van start gaan. 

 Het sleutelgebruik van de vullers zal vóór de volgende ALV worden geëvalueerd. Er zijn 
diverse gegadigden voor een sleutel! 

 De nitrox-werkgroep wordt opgeheven, met dank aan degenen die zoveel werkzaamheden 
hebben verricht: Leon, Erik, Kees en Marco. 

 
PAUZE (21:00) 

 
9. Macrofotografie onder water, door Yolanda en Mathilde 

 Yolanda en Mathilde geven een presentatie over onderwaterfotografie, met name over 
macrofotografie. Zij geven uitleg over diafragma, sluitertijden, flitsers, zoals bijvoorbeeld de 
"snoot", en over hun interesse op het gebied van de naaktslakjes, van heel klein tot "groot". Het 
was een leerzame en zeer interessante lezing. Bedankt allebei! 

 
10. De Ben van Geldertrofee 

 Er waren twee genomineerden voor deze mooie prijs. Degene die de prijs krijgt uitgereikt, krijgt 
die om de volgende redenen: hij/zij is ex-bestuurslid, heeft meegewerkt aan het 40-jarig 
jubileum, heeft meegewerkt voor de NOB aan de verbetering en onderhoud van de 
duikstekken, verzorgde de prijzen voor de nieuwjaarssnorkeltocht, leverde onderwaterfoto's 
voor onze banners en flyer, is 2* instructeur en trainer, geeft wrakduikskills en waterpolo. De 
prijs gaat naar... Roel van der Mast! Applaus! 

 
11. Rondvraag 

 Paul: wordt er gereserveerd voor de volgende nieuwe compressor? Ja, € 800 per jaar. 

 Harm doet een oproep aan iedereen om zich in te schrijven voor de specialties die genoemd 
zijn in de Luchtbel. Aanmelden bij: hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl 

 Betty vraagt wanneer de buitenduiken beginnen. Harm: morgen nog binnen, volgende week 
(05-04-2017) de eerste buitenduik voor de 1* opleiding. Iedereen is welkom, bij Duikstek 83, 
Oranjeplaat. 

 
12. Sluiting 

Om ongeveer 22:10 uur wordt de vergadering afgesloten, met dank aan iedereen voor zijn 
inbreng. 
Beneden in het Palet werd nog lang onder het genot van een drankje nagepraat. 
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Presentielijst ALV d.d. 28-03-2017 
 
 

1.  Bert Schreurs 

2.  Bert Timmer 

3.  Betty van den Berg 

4.  Bianca de Vlieger 

5.  Brigitte Timmermans 

6.  Chris de Mooij 

7.  Christiaan Sauer 

8.  Dick Hoeksema 

9.  Erik Veerhoek 

10. Frans Spoor 

11. Harm Verbeek 

12. Jeroen de Maat 

13. Jim Shelton 

14. John Carver 

15. Leo Pancras 

16. Leon Joosse 

17. Marcel Jobse 

18. Marco Collignon 

19. Marian Roos 

20. Mario de Wever 

21. Marjon Both 

22. Marnix Poelman 

23. Mathilde Matthijsse 

24. Paul Poland 

25. Rik van Meelis 

26. Rinus Krijger 

27. Rob Plasse 

28. Roel van der Mast 

29. Ronald Sturm 

30. Yolanda de Jong 

31. Yvonne van Scheppingen 

 
 
Afwezig met kennisgeving: Henk Betlem, Kees Glas, Ronald Stadhouders, Erwin Heiligers, 
John Franse, Marijke van Hoek, Philip Veurink en Wilna Meliefste, André Roos, Kees Jan 
Lastdrager. 
 
 

03-04-2017, 
Secretaris Duikteam Zeeland, 

Chris de Mooij 


