Dov Botlek
Notulen Algemene Ledenvergadering.
17-02-2016
I. Opening vergadering
Peter Blanker opende de A.L.V. van Dov Botlek om 19.30 uur op 17-02-2016 in
Spijkenisse.
II. Vaststelling presentielijst
Adri Broersen heeft vastgesteld welke leden aanwezig zijn. De volgende personen
waren present Peter Blanker, Angelo Eikmans, Michael Ruisch, Patty van Fessem,
Max Mersel, Pascal Gunneweg, Henk van Gijzen, Maarten van Doeselaar, Jannie
Mersel, Ingrid Ruisch, Ron Vis, Adri Broersen.
Toehoorders; Robin Jongkind en Marijke van Bommel.
Afwezig met kennisgeving; Pascal Pansier, Martin Ruisch, Ruud Brockhus, Arie
Tameris, Leo Blanker.

Goedkeuring van notulen van vorige vergadering.
Henk geeft aan dat opmerkingen die gemaakt worden naar aanleiding van het
verslag, in een nieuw verspreid verslag vermeld zouden moeten worden. Zo mist hij
een stukje in het verslag van 2014 wat wel zou zijn aangekaart. Met het plaatsen van
deze opmerking in dit verslag is dit afdoende verwerkt, aangezien ook niemand meer
wist wat de betreffende opmerkingen waren.
Afgesproken wordt om na plaatsing van het verslag in de clubkrant zo spoedig
mogelijk te reageren naar meerdere bestuursleden, zodat bij de ALV het verslag
inclusief verwerkte opmerkingen goedgekeurd kan worden.
De notulen werden verder na lezing onder dankzegging voor de notulist
goedgekeurd.

III. Aftreden & benoemen
Peter Blanker (voorzitter)
Michael Ruisch (penningmeester) herkiesbaar
Adri Broersen (secretaris) herkiesbaar
Angelo Eikmans (algemeen bestuurslid)
Marijke van Bommel (algemeen bestuurslid) afgetreden.
Maarten en Martin hebben zich kandidaat gesteld voor de functie van algemeen
bestuurslid. Martin is niet aanwezig (operatie) en kan dus ook niet meestemmen.

IV. Na een geheime stemming en telling van de briefjes komen we tot twee blanco
stemmen, vijf voor Maarten en vijf voor Martin. Omdat de stemmen dus staken,
worden de statuten geraadpleegd. Hieruit blijkt dat er verschillende varianten zijn die
kunnen leiden tot een aanstelling van een nieuw bestuurslid. Hierop geeft Maarten aan
dat hij zich terugtrekt als kandidaat en wordt Martin tot nieuw bestuurslid
uitgeroepen.
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V. Kascontrolecommissie.
Huidige kascontrolecommissie zijn Patty van Fessem en Max Mersel.
Patty , Pascal G., en Maarten zullen de kascontrolecommissie van 2016 zijn.

VI. Behandeling van de financiën en begroting 2016
Aan de hand van de diverse sheets worden de financiële zaken behandeld en
besproken.
Pascal geeft aan dat bij de begroting van 2016 graag van te voren thuis had willen
doornemen. Er wordt afgesproken dat voortaan minimaal een week van te voren de
begroting via de mail wordt verspreid.
Er is wat discussie over het aantal zwembadavonden waarop de begroting is
gebaseerd en of we niet tot contributieverhoging zouden moeten over gaan. Het
bestuur geeft aan dat de begroting is gebaseerd op het ledenaantal per 1 januari
2016 en dat Michael desgevraagd nog nadere onderbouwing kan leveren. Gezien de
nog ruime reserve acht het bestuur het nog verantwoord om in 2016 de contributie
niet te verhogen.
De ALV geeft akkoord voor de begroting en de handhaving van de contributie, met de
aantekening dat verwacht wordt dat het bestuur goed vinger aan de pols houdt over
de financiën. Die toezegging wordt uiteraard gedaan, al vind de voorzitter dat
vanzelfsprekend.

VII. Reactie kascontrole commissie
Max Mersel geeft namens de kascontrole commissie toelichting: Alle bonnetjes waren
aanwezig en klopten en adviseert de ALV om het bestuur decharge te verlenen. De
ALV gaat daarmee akkoord.

VIII. Duikzwoeger.
De duikzwoeger wordt dit jaar gegeven (na 1 jaar bij Max geweest te zijn) aan Patty
voor haar inspanningen bij alles wat ze voor de vereniging doet. Peter geeft aan dat
ook de actieve instructeurs nog bedankt worden voor hun inzet bij de opleidingen
(ScubaDoe) door middel van de traditionele “bijdrage in de vulkosten”

IX. Presentatie evenementencommissie
Pascal Gunneweg laat, als enig overgebleven lid van de evenementencommissie, via
een power point presentatie zien wat de evenementencommissie voor ons in petto
heeft. Daarop geeft Patty aan, dat ze graag de evenementencommissie wil
versterken. Vanuit de ALV komt de wens om ruim op tijd de data van evenementen
door te geven, en vervolgens ook vast te houden aan die data. Verder onderstreept
de ALV dat als er inschrijfkosten zijn, dat die dan uiteraard ook bij verhindering
gewoon betaald moeten worden.
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X. Rondvraag
Aan het einde van de ALV gaan we in gesprek met elkaar om te kijken wat we willen en
hoe gaan we wat doen:
 Er moet worden bekeken wanneer we na de zomerstop weer gaan beginnen,
 Peter presenteert welk materiaal we hebben en hoe dat nu is opgeslagen in
ons DOV-hok in het zwembad. We kopen daarvoor ook nog een stellingkast.
 Koningsdag 2016. Op tijd beginnen met het een en ander organiseren. Pascal
G, Patty en Adri bieden zich aan om mee te denken.
 Het water lijkt structureel te koud te zijn in het wedstrijdbad.
 Snorkelcursus voor volwassenen, advertentie in de krant plaatsen?
 Ow. Voetbal afgelopen jaar is er wederom een w.k. geweest, we hebben wel
een uitnodiging gehad maar wij hebben niet meegedaan. (weinig animo.)
 Peter stond als trainer ingeroosterd bij een persluchtles, maar was verhinderd.
Aangezien er geen vervangende trainer beschikbaar was, heeft hij besloten
om deze avond als “zelfwerkzaamheid” in te vullen. Dit leidde tot een
discussie: les zonder trainer op de kant,waar gaan we naar toe. De veiligheid
komt in gevaar. Peter bestrijdt dit laatste met klem: Adri heeft een oogje in het
zeil gehouden en de enkele leden die met perslucht kwamen opdagen hebben
ervaring genoeg. Wel is dit absoluut een statement geweest (zie ook volgend
punt) en had Peter gehoopt dat de kritiek en vragen eerder waren gesteld.
 Zijn we nog wel een duikvereniging? Hele discussie over duiken en de
vereniging. De persluchtlessen zijn matig bezocht, de tijd van massaal
bezochte verenigingsduiken lijkt verleden tijd en dan staat er ook nog eens
geen trainer bij de laatste persluchtles (zie vorig punt).Daar staat tegenover
dat het zwembad elke vrijdagavond goed gevuld is (met diverse doelgroepen),
dat nieuwsjaarsduik en bijzondere duiken met soep of BBQ prima bezocht
worden en dat iedereen vrij is om een oproep te doen om te gaan duiken.
 IDOV bij elkaar komen.
 Statuten en reglementen nakijken en aanpassen aan de huidige tijd.
 Er wordt aangegeven dat het bestuur zeer benaderbaar is, maar dat sommige
leden er toch een soort van barrière hebben om het bestuur te benaderen.
Samenvattend kunnen we stellen dat DOV Botlek nog steeds voor een groot aantal leden
veel te bieden heeft, maar dat er ook zorgen zijn over de geoefendheid van de leden, het
voldoende borgen van onze veiligheid (en die van je buddy) en de animo om aan bepaalde
trainingen mee te doen.
We staan open voor opmerkingen, problemen en andere zaken en we zullen met elkaar
actief kunnen en moeten meedenken bij oplossingen. Het bestuur ziet het als haar taak om
hierin een centrale en sturende rol in te nemen, maar moet daarin uiteraard wel gevoed
worden.

XI. Sluiting vergadering
Peter Blanker heeft de vergadering gesloten om 22.30 uur.
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