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VERSLAG 43E ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 
CONCEPT 

 
 

 
Datum: zondag 25 april 2021, vanwege Corona als online meeting georganiseerd 
Notulist: Roel Kort 
Aanwezig: Roland M., Leo K, Ad W, Ben Z, Björn M, Marion C, Eric C, Eddy R, Frans vK, Fred G, Henk B, Jan 
H, Ernst-Jan M, Nanning T, Peter B., Peter vdS, Floor dR, Roel K, Trees S, Linda M 
 

 
1) Opening en agendavaststelling 

 

• De voorzitter opent om 14:00u de vergadering en heet iedereen welkom. 

• De manier van vergaderen via MS Teams wordt toegelicht. De online sessie is al om 13:30u gestart 
om technische problemen op te lossen en het stemmen via een Poll te testen.  

• Bij aanvang 19 leden aanwezig; 14:27u Roland M. komt in de vergadering 

• Bij de stemming zijn 20 stemgerechtigde leden aanwezig  

• 1 afmelding ontvangen (Arno G.) 

• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2) Mededelingen 
 

• Per 1 juli wordt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. In deze wet wordt 
o.a. de aansprakelijkheid van bestuurders van verenigingen en stichtingen geregeld. Roel heeft 
zich hierin verdiept. Om aan de wet te voldoen moeten we de statuten aanpassen. Aangezien de 
wet een overgangstermijn kent, hebben we tot de volgende ALV om dit te doen. De NOB en SRO 
bieden hierbij ondersteuning. 

• Afgelopen jaar hebben we 1 nieuw lid mogen verwelkomen, Patrick W. 
 

3) Ingekomen stukken 
 

• Mail Amerena over beschikbaarheid van het zwembad van 19-29 aug. Een meerderheid (bij 
handopsteking) stemt voor om van dit aanbod gebruik te maken. 

• Mail online clubbijeenkomst 7 mei via de evenementencommissie 

• Verslag Kascommissie 
 

4) De situatie rond de Corona 

• Geen wijzigingen tot en na 28 april. Terras open geldt niet voor ons clubhuis 
o Vraag Peter B.; zijn wij wel een sportaccommodatie, want we sporten niet in of bij het 

clubhuis? Antw: Ja, door gemeente en instanties (SRO) worden wij als sportaccommodatie 
gezien. 

• Buitensport mag nog steeds met max. 2 personen. Dat is voor onze duiksport precies genoeg. 
o Vraag Ben Z.; Zijn het er niet 4?, Antw: Nee 

• Er staan nog wat introduikers in de wacht. Zodra het weer kan willen we die graag kennis laten 
maken met de club. 

 
. 
5) Verslag 42e Algemene Ledenvergadering zondag 27 september 2020 

• 2 correcties (Eddy R.) 

• Het verslag wordt inhoudelijk goedgekeurd en binnenkort op de website gezet.  
 

6) Verslagen 2020 
De verslagen van het bestuur en de commissies worden doorgenomen. Enkele opvallende punten zijn:  

• De groep vrijwilligers is nog steeds klein/krimpend. Oproep aan de leden om actief te worden in 1 of 
meer commissies.  

• Gelukkig geen extra opzeggingen door Corona 
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• Er wordt ondanks Corona nog steeds van alles georganiseerd 

• De introduiken zijn helaas stilgelegd omdat het zwembad dicht is 

• Vraag Eddy R: Waarom staan er geen namen van de nieuwe 3-sters in het verslag van de trainers? 
Antw. Mogelijk vanwege AVG. De namen worden wel in de vergadering genoemd en ze staan ook 
in de groepschat en via googlegroups.. 

• Ledenadministratie 4 opzeggingen, 2 aanmeldingen 2020 en recent nog 1 nieuw lid, 5 donateurs 

• Financieel verslag wordt toegelicht door Frans van K. Ondanks alles is de eindafrekening positief 

• Peter B. vraagt uitleg over verhuur, Frans licht toe, 2 soorten verhuur. 1.) De extra ruimte, ook wel 
“Oefenruimte” genoemd wordt permanent verhuurd, op dit moment aan motorsleutelaars en 2.) ons 
eigen deel werd verhuurd werd aan de Eemfilmers en incidenteel aan de NOB of anderen. De 
Eemfilmers hebben afgelopen jaar opgezegd. 

• Hoger energiegebruik huurder oefenruimte is doorbelast 

• Ben Z. vraagt of verhuur anders is dan andere jaren, Antw: inderdaad, vooral verhuur Bar is minder 

• Balans bijzonder gezond, we kunnen nog jaren door 

• Vraag Trees S.: Schoonmaak stilgelegd? Nee frequentie is nu 1 x per maand 

• Nieuwe aansluiting stroom wordt a.s. maandag opgeleverd, aansluitkosten gaan omlaag 

• Eddy R.: Evenementen worden altijd op 0 begroot, Frans v K legt uit hoe dat in het verslag en de 
begroting verwerkt is.  

 

• Kascontrole 
- De controle is uitgevoerd door Peter van der Sar en Peter Broere 
- Alles klopt, administratie maakt degelijke indruk 
- Bij handopsteken goedgekeurd unaniem, 20 handjes 
-  

Decharge bestuur, 20 handen = unaniem 
 

 
7) Verkiezing 

 
a. De Bestuursverkiezing wordt aan de orde gesteld. De vier zittende bestuursleden treden deze 

vergadering af. Frans van Koelen, Ad Witzel, Linda Maring en Roel Kort stellen zich (opnieuw) 
beschikbaar. Fred Goossens heeft afgelopen maanden al meegedraaid als aspirant algemeen 
bestuurslid en is nu verkiesbaar voor deze rol.  
 
De ter stemming te brengen samenstelling van het bestuur is dan als volgt: 
 
Dagelijks bestuur: 
Voorzitter   Linda Maring 
Penningmeester  Frans van Koelen 
Secretaris   Roel Kort 
Algemeen bestuurslid Ad Witzel 
Algemeen bestuurslid Fred Goossens 

 
Stemming: Er zijn 20 stemgerechtigden. Er is een ruime meerderheid voor de samenstelling van 
bestuur zoals voorgesteld.  
 

b. Commissies 
Alle commissies blijven staan 
PR-commissie: Peter B. wil zich oriënteren wat het inhoudt 

o Bestuur neemt contact op 
Bar: ook een vacature om Floor d.R. te helpen, Marion C. meldt zich aan! 
Frans is al lang penningmeester, wil nog wel een paar jaar doorgaan, maar roept op om een 
vervanger die het in de komende jaren wil overnemen en een tijdje samen wil draaien. 
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Eddy R: Trees S. stapt uit evenementencommissie er is dus 1 plek vrij. Hij geeft Frans advies om 
een concrete stopdatum te noemen. Frans geeft aan het echt nog niet te weten..  
Peter B.: Zijn evenementen alleen intern of ook extern gericht. Eddy R.: m.n intern. Peter B. 
overlegt nog met Eddy R.. 
 

c. Verkiezing kascontrolecommissie 
Peter van der Sar neemt voor het tweede jaar deel 
Peter Broere heeft tweemaal gediend en treedt af 
Björn Meiresonne stelt zich voor het eerst beschikbaar 
Ben Zuidwijk stelt zich beschikbaar als reserve lid 
 

8) Pauze 
 

9) Uitslag stemming bestuursfuncties: 
 

De uitslag van de online Polls is al bekend en door iedereen gezien.  
 

10)  Financieel 
a. De conceptbegroting voor 2021/2022 worden door de penningmeester puntsgewijs doorgenomen 

en toegelicht. Er staan geen zaken in die vragen oproepen. De club is financieel gezond en met 
de huidige reserves is het nog jaren vol te houden.  

a. Er zit 1 euro verschil in de begroting, Frans zoekt uit hoe dat komt, het blijkt een typo in 
de PowerPointpresentatie en in het begrotingsdocument te zijn. De begroting zoals in de 
winst-verliesrekening is opgenomen en naar de leden verzonden is wel correct. 

b. Omdat het zwembad nog maanden dicht zal zijn, zijn de kosten lager begroot 
c. Onderhoud automaten is afgelopen jaar opgeschort en staat dus nu er weer in de 

begroting 
d. De aanwezige duikcomputers zijn allemaal verkocht aan leden/cursisten, dus er staan 

weer nieuwe duikcomputers in de begroting. Die worden pas gekocht als er cursisten zijn. 
e. De energierekening wordt lager vanwege nieuwe aansluiting. De definitieve rekening is 

nog niet bekend. Het verschil is ca. 1000 euro per jaar en het gaat volgende maand in. 
Voor het lopende jaar is het voordeel dan ca. 500 euro 

f. Over 4 jaar is de lening voor het clubhuis afgelost 
Vragen naar aanleiding van de begroting:  
Ben Z.; wat gebeurt er over 4 jaar? Moeten we dan gaan reserveren voor nieuwe behuizing. Er zijn nog 
concrete geen plannen voor het huidige terrein. Als het bestemmingsplan wijzigt moet de gemeente ons 
compenseren. We hebben een behoorlijk eigen vermogen om kosten te dekken. Frans v K. merkt op 
dat je met reserveren het geld binnen de balans verplaatst, het heeft verder geen voordelen.   
Eddy R.: Moet wij de begroting naar gemeente sturen ter controle? Ja, dat is verplicht omdat de 
gemeente garant staat voor de lening. De verplichting om de begroting in te dienen eindigt als de lening 
afgelost is.  
Peter B.: Als gemeente ons weg wil moeten ze gaan bijdragen aan verhuizen.  

 
b. Het voorstel Contributiebesluit 2020/2021 blijft gelijk. 

De NOB-afdracht is dit jaar verhoogd, verder is er geen reden voor verhoging 
Het voorstel Contributiebesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 
c. De barprijzen worden ook voor 2021 niet verhoogd. 

Het voorstel Barprijzenbesluit wordt met algemene stemmen aangenomen. 
Afrekenen kan voortaan ook met QR-code, die moet telkens voor 2 maanden aangemaakt 
worden. 

 
d. Huurprijzen verhuur materiaal worden voortaan in ALV vastgesteld. Bedragen zijn ca. 25% van 

commerciële verhuur. Geld wordt gebruikt voor onderhoud. 
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Leo ket: - Duikcomputer verhuren bij beschikbaarheid. Staat al in de voorwaarden 
Ben Z: kan je ook voor 1 dag huren? Nee, dat kan niet want je kunt het niet na 1 dag 
terugbrengen. 

 
11) Rondvraag 

 
Rondvraag bij handopsteken 

- Eddy R.: Kerstkaart erg positief, leden bedankt voor medeleven bij overlijden vader 
- Ben Z.: Wat is er besproken met Q-diving. Leo K.: vlak voor corona wilden ze samenwerken 

(trainen, oefenen, evenementen) Er zijn gesprekken daarover geweest. Toen kwam corona. Enkele 
weken geleden meldden ze dat ze een boot gehuurd hadden voor een dag op de Grevelingen. Dit 
valt samen met ons post-pasen weekend, daarom hebben we afgezegd. Alle opties voor 
samenwerking zijn nog open, zoals opleidingen en evenementen 

- Nijkerk is ook nog een samenwerk optie. De gezamenlijke ijsduik specialty loopt nog maar is door 
Corona en gebrek aan ijs stil komen te liggen 

- Linda M. We staan openen voor samenwerking met iedereen, ook voormalige SDMP-partners.  
- Trees S.: Fijn dat ALV op deze manier door kon gaan en goed georganiseerd.  
 
Er wordt een oproep gedaan om mee te doen aan het online evenement op 7 mei a.s. 

 
12) Sluiting 
 

De voorzitter bedankt tenslotte alle vrijwilligers en sluit de vergadering. 


