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Verslag Algemene Leden Vergadering 
Datum: 10-04-2018 aanvang 20:30 uur, locatie De Neul 
 
Aanwezig 
John Eland Voorzitter  Mark de Groot 
Ralph van Lierop Penningmeester  Chris van Helmond 
Teun Rovers Secretaris   Han van Helmond 
Derk Jan den Butter  Bestuurslid  Roy van Helmond 
Ron Coolen  Bestuurslid  Colette Koenders 
Marco Cleassen   Ardjan de Kok 
Petra van den Brink   Martijn Sebregts 
Bram Driessen   Mario Smit 
Vincent de Graaf    
 
Nr. Omschrijving Actie 

1.  Opening 
John heet iedereen welkom en opent de ALV. 

 

2.  • Terugkijk op seizoen 2017-2018. 
• Evenementen 

o Familie dag redelijk goed bezocht. Nieuwjaarsduik goed verlopen. 
Gezellig, goed voorbereid met dank aan nieuwe commissieleden. 

o Weekend Zeeland gaat jammer genoeg niet door. Prioriteiten van 
leden liggen dit weekend elders. 

o Oproep geef je aub tijdig op voor evenementen. Maakt het ook voor 
de organisatie makkelijker. 

o Evenementencomissie bestaat sinds tweede helft afgelopen jaar uit 
Petra, Chris en Han. 

• Communicatie 
o Verbetering. Facebook aangepast, jaarprogramma evenementen 

vastgesteld, tijdige communicatie, agenda op website. 
o Verzoek wordt gedaan om alle te organiseren evenementen direct 

op facebook te plaatsen. Op het moment dat de data bekend zijn. 
• Actie onderzoeken of gemeenschappelijke agenda met functionaliteit 

om het automatisch in eigen agenda te plaatsen. 
• Actie Facebook pagina optimaliseren eventueel beperken tot 1 pagina. 
• Actie Posten van foto of stukje na iedere duik of zwembadtraining. 
• Betrokkenheid leden bij indoor 

o Tijdstip wordt als bezwaar gezien. Velen moeten ’s morgens op tijd 
op. Of terwijl te laat thuis. 

o Missen nieuwe aanwas. 
o Twee soorten duikers. De duikers die wat willen leren voor een 

vakantie en vervolgens snel weer afhaken. En de groep die er een 
langdurige fijne hobby van maken. 

o Inventarisatie van wensen; duidelijkere opbouw, meer structuur in 
de opbouw, duidelijkere communicatie wie wat doet en door alle 
leden die training geven hetzelfde jaarprogramma gevolgd. 

o Wordt oproep gedaan aan leden om zich aan te melden voor het 
geven van training. Instructeurs in opleiding is natuurlijk een mooie 
optie. 
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Besluit; Zwembad training blijven we aanhouden. Buitenseizoen 1 maand 
langer maken. Tot en met oktober. Zo krijg je eindresultaat 6 maanden 
buiten, 6 maanden binnenseizoen 
 
Actie;  Gesprek aangaan met De Neul om andere tijden af te spreken. 
Voorkeur start om 20:30 uur. Kan ook op andere dag. Voorkeur daarbij op 
de maandag of dinsdag. Eveneens onderzoeken of een ander zwembad een 
goed alternatief is. Consequenties verlenging buitenseizoen moet 
besproken worden met gemeente Meijerijstad. 

 
 
 
 

Bestuur 

3.  Financiën  
• Jaarverslag 

o Beste jaar sinds tijden op financieel vlak. Voor het eerst de 
doelstellng gehaald om meer dan 10k vermorgen te hebben. Buffer 
voor toekomstige investeringen en opvangen van potentiele 
calimiteiten.  

o Resultaat groter uitgevallen dan begroot vooral omdat er meer 
opleidingen gegeven zijn en er praktisch geen onderhoudskosten 
geweest zijn. September kunnen we daar weer kosten in 
verwachten. 

• Begroting 
o Opgenomen 2/3 van de opleidingskosten tot instructeurs. Marco, 

Chris & Derk Jan.  
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor vergoeding moeten 
nog helder geformuleerd worden door het nieuwe bestuur en 
gedeeld met de clubleden. Voorwaarden zijn er om ervoor te waken 
dat er een financieel risico komt en dat instructeurs lange termijn 
aan de vereniging verbonden zijn.  
Contributie blijft gelijk voor het komend jaar. 

• Kascommissie 
o De commissie bestaande uit Han van Helmond & Mark de Groot 

hebben de penningmeester decharge verleent. Administratie en de 
boeken zien er goed uit. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. De 
suggestie is gedaan om een materiaalijst samen te stellen en 
spullen van de vereniging te labelen. Daarnaast om vooraf te 
factureren voor opleidingen en specialties.  

o Kascommissie komend jaar Mark & Ron. Mark tweede keer. Ron 
eerste keer in cyclus van 2 jaar. 
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4.  Verkiezing bestuursleden 
• Verkiesbaar de rol van secretaris. Teun Rovers stelt zich niet 

beschikbaar voor een volgende termijn. Er zijn geen kandidaten die 
conform statuten voorgedragen zijn. Het bestuur draagt 
Han van Helmond voor. De vergadering stemt unaniem in. 

• Verkiesbaar de rol van penningmeester. Ralph van Lierop stelt zich niet 
beschikbaar voor een volgende termijn. Er zijn geen kandidaten die 
conform statuten voorgedragen zijn. Het bestuur draagt Bram Driessen 
voor. De vergadering stemt unaniem in. 

De voorzitter bedankt Teun & Ralph voor hun inspanningen de afgelopen 
jaren en wenst ze nog vele jaren duikplezier binnen onze vereniging. 

 

5.  Visie / doelstellingen korte termijn 
• Groei naar 50 á 60 leden in 3 jaar tijd. 
• Verder verbeteren van de communicatie. 
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• Vraag aan leden. Bestuur vraagt om heldere feedback en betrokkenheid 
van alle leden. Lid zijn van een vereniging geeft rechten en plichten van 
zowel bestuur als leden. Vrije vertaling van de woorden van Vincent. 

• Is er samenwerking mogelijk met andere verenigingen? In de discussie 
komen naar voren; moet wel eigen club blijven, geen clubjes binnen de 
club. Eigen identiteit houden. 

• Fundering versterken. Aansprekende titel. Heldere doelstellingen. 
Verhoging van het aantal leden door mond- op mond reclame, 
jaarmarkten en wie weet bij andere duikvereningen. 

• Suggestie: verenigingsduik nieuw leven inblazen. 
• Wij gevoel versterken. Wij zijn er voor elkaar. Recreatief duiken, lol 

maken en de hoofdmoot we duiken samen en er is ruimte voor diegene 
die dat wil om naast het recreatieve een stapje extra is. Daar moet 
ruimte voor zijn. Voor iedereen toegankelijk. 

Actie; visie in paar simpele zinnen neerzetten. Als kapstok en te gebruiken 
in de werving van nieuwe leden. 
Actie; plannen van verenigingsduiken. Laagdrempelig ook mb.t. vervoer. 
Carpoolen of gezamenlijke vertrekpunt. 
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Derk Jan 

6.  Visie / doelstellingen lange termijn (5 jaar) 
• Later in te vullen i.v.m. de uitgebreide discussie op punt 5. 

 

7.  Evenementen 
• Programma inmiddels verspreid. 
• OPROEP aan iedereen. Deelname aan jaarmarkt op 10 mei. Veel zielen 

veel vreugde. 

 
 

Allen 

8.  Opleidingen 
Kosten cursusmateriaal NOB zijn gestegen. Deze worden zoals altijd 1 op 1 
doorbelast aan cursisten.  

 

9.  Trainingslocaties 2018 
• De trainingslokaties zijn zoals vorig jaar ’t Zuth in Milheeze en 

incidenteel “De Ploeg” Best. 
• Start van het seizoen, de maand mei, in de Ploeg. Leuke plas goed 

zicht. Locatie tijdstippen etc. Worden geplaatst op de agenda op de 
website. 

 

10.  Rondvraag 
• Geen 

 

11.  Sluiting 
John sluit de vergadering om 23:00 uur. 

 

 


