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Datum : 22 maart 2018, aanvang 20.00 uur 
   
Locatie : Dokstraat 24 te Middelburg, clubhuis Van Dixhoornbrigade 
 
Aanwezig 

 
: 

 
Zie bijgevoegde presentielijst 

 

 
1. Opening, machtigingen en mededelingen 

 Dick Hoeksema (voorzitter) opent de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. Er 
zijn twee machtigingen voor eventuele stemmingen. Er zijn zeven personen met kennisgeving 
afwezig. 

 Er is nog steeds één DTZ fleecevest te koop, voor € 30. Het andere is gereserveerd. 

 Er is een rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik binnen de 
sport binnengekomen. De landelijke resultaten zijn verontrustend. Laten we er voor waken dat 
dergelijk grensoverschrijdend gedrag binnen onze club niet voorkomt. Als je het signaleert 
neem contact op met een bestuurslid of onze vertrouwenscontactpersoon Bianca de Vlieger 

 Promotie: op het scorebord bij het wedstrijdbad zijn sinds kort twee foto's te zien van Duikteam 
Zeeland. 

 In de Duikersgids 2018 staat Duikteam Zeeland vermeld. Als iemand zich op basis hiervan 
aanmeldt: graag melden aan de voorzitter! 

 Harm is met kennisgeving afwezig, het punt van de vernieuwde opleidingen vervalt dus. 
 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld, punt 8 vervalt, dus de Van Geldertrofee verschuift naar punt 8, 
daarna meteen, op verzoek, de rondvraag, vóór de pauze. 

 
3. Concept notulen ALV van 28 november 2017 (Bijlage I) 

 Het verslag wordt pagina voor pagina doorgenomen. 

 Pagina 1, 2, 3 en 4 worden zonder wijzigingen goedgekeurd. Vraag van Ronald Stadhouders 
naar aanleiding van pagina 2, betreffende de temperatuurstijging in de compressorruimte: of dit 
opgelost kan worden door het koelen van de aangezogen lucht, indien dit financieel haalbaar 
is. Er is een kap voor afvoer van de warme lucht naar boven, gekeken wordt ook naar 
aanzuigen van koele lucht van buiten.  Het heeft dus de volle aandacht! 

 De notulen worden vastgesteld, met dank aan de secretaris. 
 
4. Jaarverslag 2017 (Bijlage II) 

Een aanvulling op het punt van de opleidingen: er was nog een extra specialty: zoeken en 
bergen, die Jeroen de Maat heeft gevolgd!  
De Luchtbel: de Whatsapp-groep werkt prima! Wie er nog niet bij staat en toch mee wil doen: 
geef je op bij Betty! En degene die nog mee wil werken aan de Luchtbel: geef je op! Stukjes 
voor de luchtbel zijn ook altijd welkom... 
Treur en Jubel: als iemand iets weet dat daarvoor in aanmerking komt, geef dat door aan T&J. 
Het Jaarverslag wordt weer goedgekeurd, met dank aan hen die daaraan hebben meegewerkt. 

 
5. Kascontrole 2017 en verkiezing nieuwe kascommissie 2018 (Bijlage III) 

 De kascontrole is gehouden en de penningmeester wordt gedechargeerd dus daarmee het 
gehele bestuur. Bedankt Rob... Marcel Jobse vormt met Kees-Jan Lastdrager de nieuwe 
kascommissie, met Henk Betlem als reservelid. Bedankt Bianca…  
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6. Aanpassing huishoudelijk reglement m.b.t. declaraties 

 In het Huishoudelijk Reglement wordt een aanpassing voorgesteld betreffende het indienen 
van declaraties. Het moet gebeuren binnen het boekjaar dat de kosten zijn gemaakt en op het 
declaratieformulier dat is te downloaden op de site. Dit is om de boekhouding van de 
vereniging op orde te kunnen houden. 

 De wijziging wordt aangenomen. (Besluit) 
 
7. Bestuurssamenstelling: verkiezing voorzitter en penningmeester 

 De voorzitter is herkiesbaar en er zijn geen andere gegadigden, dus wordt weer voor twee jaar 
herkozen. 

 Rob heeft aangegeven na zes jaar te willen stoppen. Hij heeft ons  door enkele moeilijke jaren 
heen geloodst en wordt hartelijk bedankt door de voorzitter. Ronald Sturm heeft aangegeven 
het penningmeesterschap op zich te willen nemen en wordt gekozen. Rob krijgt van Treur en 
Jubel een fles wijn voor alle moeite. 

 Marjon heeft aangegeven na 9 jaar met Treur en Jubel te willen stoppen, Bianca wil dit 
overnemen. Ook Marjon wordt hartelijk bedankt en krijgt van Paul, van Treur en Jubel, een 
mooie bos bloemen. 

 
8. De Ben van Geldertrofee 

Er waren twee personen voorgedragen voor de Ben van Geldertrofee vanwege hun 
verdiensten voor Duikteam Zeeland. Degene aan wie de trofee werd uitgereikt, kreeg dit 
vanwege zijn / haar mentorschap, trainer, redacteur van de Luchtbel, zwembad trainer, 
onderwater acheologie en... de evenementencommissie! Dus de brede inzet. Gefeliciteerd, 
Betty! 

 
9. Rondvraag 

 Bert Timmer vraagt of er dit jaar weer bootduiken komen. Erik: de motor zit al in de boot, de 
andere onderdelen moeten er nog in gezet worden, de data van de bootduiken volgen nog. Die 
zijn ook afhankelijk van de plaats van duiken en de getijden. 

 Dick: na de pauze is er een presentatie van de KNRM, onder andere over akties met duikers in 
nood. Dan dreigt bijvoorbeeld ook onderkoeling. DTZ heeft net de cursus Basic Life Support 
gehad. 

 Bert Schreurs heeft Albert Dijkstra van de strandwacht bereid gevonden een informatieve 
avond te houden voor DTZ op 24 mei, over onderkoeling, zuurstof geven, reanimatie, AED-
gebruik etc. Er zijn 38 stoelen, dus geef je zo snel mogelijk op! 

 In het najaar is er via Bert ook een lezing van Dr. Van Veen over onderkoeling en de invloed 
daarvan op het lichaam. 

 De najaars ALV zal gehouden worden in oktober, zodat er wat meer ruimte is tussen de ALV's. 
Niemand heeft hier bezwaren tegen. 

 Betty: de KNRM Veere zoekt nog duikers om mee te oefenen. Geïnteresseerden? Je kunt je 
opgeven! 

 Frans heeft een verzoek gekregen om een filmpje op de intropagina van de website te zetten. 
Hij heeft dat niet gedaan: is er toestemming van degenen die er op staan? Dit in verband met 
de privacy! Als er nog iemand is die foto's op de website wil hebben: stuur ze naar Frans! 

 
PAUZE (21:00) 

 
10.  

Hugo de Ridder, 23 jaar vrijwilliger bij de KNRM en 16 jaar stationsschipper te Veere, geeft een 
uitgebreide presentatie van de KNRM in het algemeen en de werkzaamheden voor de 
duiksport in het bijzonder. Hugo is nog steeds betrokken bij de opleidingen. 
 
De KNRM is in 1824 opgericht als 2 afzonderlijke reddingmaatschappijen, Noord en Zuid, na 
de stranding van het schip "De Vrede". In 1991 zijn de twee maatschappijen gefuseerd tot wat 
nu de KNRM is. Zij zijn 24/7 inzetbaar voor het hele Nederlandse deel van het continentaal plat 
en de "ruime binnenwateren" zoals de Zeeuwse stromen, Waddenzee en IJsselmeer. 
Zij hebben een calamiteitstraining voor watersporters, verder een app "KNRM helpt". 
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Het redden is kosteloos en gebeurt door professionele vrijwilligers. Zij komen 2300 maal per 
jaar in aktie met gemiddeld 3700 geredden.  
De 85 boten zijn verspreid over 45 stations, die worden aangestuurd door het Kustwacht 
centrum, dat bereikbaar is op kanaal 16. 
 
Verder zijn zij bezig met diverse duiksportorganisaties, zoals NOB en DAN, om cursussen te 
ontwikkelen voor verbetering van de veiligheid van duikers. 
 
Voor uitgebreidere informatie heeft Dick een stukje in de Luchtbel geschreven. 
Nog even een tip voor de bootduikers: vitamine C helpt tegen zeeziekte of de gevolgen 
daarvan! 
 

 
11. Sluiting 

Om ongeveer 22:35 uur wordt de vergadering afgesloten, met dank aan iedereen voor zijn 
inbreng, waarna er nog wordt nagepraat onder het genot van een drankje.  
 

 
 
 
 
 
Presentielijst ALV d.d. 22-03-2018 
 
 

1.   Barend de Lange 

2.   Bert Schreurs 

3.   Bert Timmer 

4.   Betty van den Berg 

5.   Bianca de Vlieger 

6.   Carlo Dorrestijn 

7.   Chris de Mooij 

8.   Dick Hoeksema 

9.   Erik Veerhoek 

10. Frans Spoor 

11. Henk Betlem 

12. Jeroen de Maat 

13. John Franse 

14. Kees Jan Lastdrager 

 

 

15. Leo Pancras 

16. Leon Joosse 

17. Lerone van Hedel 

18. Marcel Jobse 

19. Marco Collignon 

20. Marian Roos 

21. Marjon Both 

22. Mathilde Matthijsse 

23. Paul Poland 

24. Rinus Krijger 

25. Rob Plasse 

26. Rob Weterings 

27. Ronald Stadhouders 

28. Ronald Sturm 

 

 
 
Afwezig met kennisgeving: Kees Glas, Wilna Meliefste, Philip Veurink, Harm Verbeek, 
Brigitte Timmermans, Andre Roos, Roel van der Mast. 
 
 

26-03-2018, 
Secretaris Duikteam Zeeland, 

Chris de Mooij 


