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Datum : 28 november 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) opent de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. Er 
zijn zes machtigingen voor eventuele stemmingen. Er zijn acht personen met kennisgeving 
afwezig. 

 Er zijn nog twee DTZ fleecevesten te koop, voor € 30 per stuk. 

 Op 13 december is weer de jaarlijkse open DTZ avond met introductieduiken. Er zijn 
momenteel 18 aanmeldingen binnengekomen bij de hoofdinstructeur. Er kunnen er nog 12 bij. 

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen of toevoegingen. 
 
3. Concept notulen ALV van 28 maart 2017 (Bijlage I) 

 Het verslag wordt pagina voor pagina doorgenomen. 

 Pagina 1: 
o Wijziging punt 4.4: moet zijn "lidstaten" i.p.v. "leveranciers". Paul Poland: deelt mee dat 

de verlenging van de garantietermijn langer dan twee jaar alleen geldt voor de 
consument, dus niet voor verenigingen! 1 

 Ronald Stadhouders vraagt hoe de ervaringen zijn met het servicecontract. Erik Veerhoek: 
slecht. De directeur van Van Elewout, Axel van Elewout, is in de compressorruimte geweest en 
heeft een gesprek gehad met Dick Hoeksema. Daarna is het iets verbeterd.  

 Pagina 2: 
Een aanvulling op het punt bezuinigingen (punt 6.2): door minder kosten voor o.a. Nitrox moet 
er in totaal € 1000 per jaar worden bezuinigd vanaf 2019, waarvan € 500 in 2018.  

 Rob geeft een verduidelijking van de betaling van het uitje van de vrijwilligers (punt 6.19). De 
afspraken voor het budget van het uitje zijn gevolgd. Rob zal Jim een overzichtje sturen ter 
verantwoording. 

 Ronald Stadhouders: hij was niet de Ronald vermeld in de notulen van de ALV. Hij was niet 
aanwezig. Het was dus Ronald Sturm. 

 Pagina 3: 
Punt 8.1: de Nitrox-opleidingen gaan van start op 12 december 2017 o.l.v. Stefan Brom. 
Punt 11.2: Als je wensen hebt m.b.t. specialties, meld ze bij 
hoofdinstructeur@duikteamzeeland.nl 

 De notulen worden vastgesteld, met dank aan de secretaris. 
 
  

                                                
1
 Er heeft een hogere burgerrechter uitgesproken dat het non-conformiteit beginsel (dus de eis dat het product aan de 

verwachtingen moet voldoen gedurende de te verwachte levensduur) slechts geldt voor de aankoop door een 
consument. Voor een vereniging (een groep van consumenten) gelden de uitbreidingsregels dus niet. 
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4. Bezuinigingen (Bijlagen II & III) 

 Dick legt uit hoe tot de opties is gekomen, en deelt mede dat wanneer optie 1 wordt afgestemd, 
we doorgaan met optie 2 enz, tot uiteindelijk de laatste optie: contributieverhoging met € 15 per 
jaar. 

 Stemming over optie 1: geen zwembadhuur meer op woensdagavond in september en april, en 
geen zwembadhuur meer op de zondag in april. 

o aanwezigen:  voor 25,  tegen 2 onthouding 1 
o gemachtigden: voor 7 

Het voorstel is dus aangenomen met ruime meerderheid. (Besluit) 
Dit is voor 2018 voldoende. Als we per 2018 75 leden hebben (5 erbij dus), zijn we ook klaar 
voor 2019 en verder. Blijven we staan op 70 leden, dan komen in de najaars-ALV optie 2 enz. 
aan de orde. 
 

5. Inflatiecorrectie (Bijlage III) 

 Het voorstel is, om in plaats van jaarlijks de contributie te indexeren, eenmaal in de vijf jaar de 
contributie bij te stellen aan de hand van de inflatiecorrectie, te beginnen met 2020. Hierdoor 
krijg je geen rare bedragen. 

 Stemming over vijfjaarlijkse aanpassing van de contributie a.d.h.v. inflatiecorrectie: 
o Aanwezigen: unaniem 
o Gemachtigden: unaniem 

 Het voorstel is dus aangenomen. (Besluit) 
 

 
6. Begroting 2018 (Bijlage IV) 

 Reservering voor de compressor: moet € 800 zijn in plaats van € 650. 

 Jim: materiaal en reservering voor de compressor horen niet in de begroting. Het bestuur heeft 
hierover lang gediscussieerd in de BLV, maar besloten om het deze keer toch te doen, in 
verband met een verduidelijking voor de (noodzakelijke) bezuinigingen.  

 Jeroen: nog een punt voor de begroting van 2018: aanschaf nieuwe lesboeken naar aanleiding 
van de vernieuwde opleidingen bij de NOB! 

 
7. Vullerslijst 

 Het voorstel is de vullerslijst vanaf 2018 te beperken tot 10 vullers, volgens de leverancier 
beter i.v.m. de gevoeligheid van de apparatuur en het gevaar van werken met zuivere zuurstof.  

 Leon vraagt of dit alleen voor Nitrox vullen is of ook voor perslucht. 

 Ronald Stadhouders: werken met zuurstof gevaarlijk, valt wel mee, mits je de vulinstructie stap 
voor stap volgt! 

 Erik Veerhoek: bij een "Error 4" melding komt er een handeling bij. Dit blijven we (vermoedelijk) 
houden. Leon: dat zijn kinderziektes. Er volgt een discussie over vullen. 

 Betty: de temperatuur loopt snel op bij het vullen van meerdere flessen. Erik: een oplossing is 
de afvoer van de warme lucht. Leon: vraag bij Van Elewout hoe de lucht af te voeren. Ronald 
Stadhouders had iemand van Optisport gesproken dat het misschien mogelijk was de lucht af 
te voeren via de brievenbus, die zou het intern bespreken. Gezien de beschrijving ging het 
vermoedelijk over Kees van Dongen, de locatiemanager. Het DTZ-bestuur heeft (nog) geen 
ideeën van Optisport gehoord. 

 We zijn het eens dat we het aantal nitroxvullers te beperken tot 10. Daarnaast zullen we 
conform het vulreglement als bestuur jaarlijks het sleutelgebruik en de sleutelverdeling 
evalueren en bijstellen. 

 Erik vraagt om bij het vullen het DTZ gebruikerslogboek volledig en leesbaar in te vullen! 
 
8. Vertrouwenspersoon 

Bianca geeft een duidelijke presentatie over de vertrouwenscontactpersoon. Zij is al 4 jaar 
vertrouwenscontactpersoon, maar heeft gelukkig nog nooit als zodanig op hoeven treden.  
In september was daar een cursus voor die zij heeft gevolgd. 
Zij doen de 1e opvang bij een melding, daarna het gezamenlijk bespreken van de 
vervolgstappen en daarna (eventueel) rapporteren aan het bestuur. 
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Verder adviseren van het bestuur, ondersteunen bij de melding en informeren van het bestuur 
in overleg met de melder. (Zie ook de informatie op de website van DTZ) 
 
Zij kan ook nog overleggen met de vertrouwens contact persoon van de NOB of het 
Vertrouwenspunt Sport. 
 
Een interessante en duidelijke uitleg! Bedankt! 
 

 
9. Rondvraag 

 Jim Shelton: Er is de laatste jaren hard gewerkt om nieuwe leden aan te trekken! Mijn 
complimenten voor het bestuur. 
Applaus... 

 Roel van der Mast: zocht de bouten, moeren en ringen in het materiaalhok, maar kon niets 
vinden. Waarschijnlijk in de opslag bij de compressorruimte. (Mogelijk daar gezet bij de 
vernieuwing van het materiaalhok) Zoeken we op... 

 
 

PAUZE (21:00) 

 
10. Onderwaterarcheologie 

Uitgebreide lezing van Betty over de onderwaterarcheologie. Zij is begonnen met de opleiding 
van de NOB, Specialisatie Introductie Onderwaterarcheologie. Dit is een basiscursus. 
Er zijn verschillende soorten archeologie: Maritiem, Onderwater en Scheepsarcheologie. 
 
Er is bijvoorbeeld een expeditie geweest in 2017 waarbij de wrakken in kaart werden gebracht. 
Tijdens deze reis werd een nieuw wrak gevonden, waarvan na nazoeken in allerlei bestanden 
vermoedelijk de naam is gevonden, waarbij bleek dat de opvarenden toen allemaal gered zijn. 
Het stopt dus niet bij het vinden van een wrak, maar daarna ook de zoektocht naar de 
geschiedenis ervan.   
Ook de invloeden van natuur en mens worden onderzocht. 
 
Sinds 01-07-2016 is het verboden spullen mee te nemen van de zeebodem, uitgezonderd 
bijzondere gevallen. 
Alles moet gemeld worden bij de Rijksdienst. 
Weer een bijzonder interessante lezing, waarbij we nog mooie onderwaterbeelden te zien 
kregen. Bedankt! 

 
11. Plannen club-duikreis naar Bonaire 

Er zit een duikreis naar Bonaire voor liefhebbers aan te komen in november 2018.  
Eisen: minimaal 2*. De prijs zal ongeveer komen op € 1.000 euro. 
Opgaven bij Dick Hoeksema, voorzitter@duikteamzeeland.nl. 

 
12. Sluiting 

Om ongeveer 22:20 uur wordt de vergadering afgesloten, met dank aan iedereen voor zijn 
inbreng. Paul Poland complimenteert het bestuur met de gevarieerde en interessante inhoud 
van de ALV’s. 
Beneden in het Palet werd nog onder het genot van een drankje nagepraat. 
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Presentielijst ALV d.d. 28-11-2017 
 
 

1.   Bert Schreurs 

2.   Bert Timmer 

3.   Betty van den Berg 

4.   Bianca de Vlieger 

5.   Brigitte Timmerman 

6.   Chris de Mooij 

7.   Christiaan Sauer 

8.   Dick Hoeksema 

9.   Erik Veerhoek 

10. Frans Spoor 

11. Henk Betlem 

12. Jeroen de Maat 

13. Jim Shelton 

14. John Franse 

 

 

15. Leo Pancras 

16. Leon Joosse 

17. Madelon van der Maas 

18. Marcel Jobse 

19. Marco Collignon 

20. Marian Roos 

21. Mathilde Matthijsse 

22. Paul Poland 

23. Rik van Meelis 

24. Rinus Krijger 

25. Rob Plasse 

26. Roel van der Mast 

27. Ronald Stadhouders 

28. Ronald Sturm 

 

 
 
Afwezig met kennisgeving: Kees Glas, Harm Verbeek, Marjon Both, Erwin Heiligers, 
Marijke van Hoek, Kees Jan Lastdrager, Marnix Poelman, Peter de Groot. 
 
 

04-12-2017, 
Secretaris Duikteam Zeeland, 

Chris de Mooij 


