Notulen Algemene Ledenvergadering
I. Opening vergadering
Peter Blanker opende de A.L.V. van Dov Botlek om 19.30 uur op 15-02-2017 in
Spijkenisse.
II. Vaststelling presentielijst
Adri Broersen heeft vastgesteld welke leden aanwezig zijn. De volgende personen
waren present;
Peter Blanker, Angelo Eikmans, Michael Ruisch, Martin Ruisch, Adri Broersen, Henk
van Gijzen, Arie Tameris, Pascal Gunneweg, Max Mersel, Jaco Heuvelman, Ingrid
Ruisch, Maarten van Doeselaar, Paul Bithray, Ron Vis.
Toehoorder; Jannie Mersel (geen stemrecht)
Afwezig met kennisgeving; Pascal Pansier, Leo Blanker
Goedkeuring van notulen van 17-02-2016
De notulen werden verder na lezing onder dankzegging voor de notulist
goedgekeurd.
III. Aftreden & benoemen
Peter Blanker (voorzitter) herkiesbaar
Michael Ruisch (penningmeester) tot 2018
Adri Broersen (secretaris) herkiesbaar
Angelo Eikmans (algemeen bestuurslid) aftredend
Martin Ruisch (algemeen bestuurslid)
Omdat er verder geen kandidaten waren neemt Paul Bithray de opengevallen plaats in van
Angelo Eikmans.
Michael Ruisch treedt volgend jaar af als penningmeester, maar hij blijft wel lid van het
bestuur als algemeen bestuurslid. Martin Ruisch wil volgend jaar de opgevallen plaats van
penningmeester in nemen, en hij wordt het aankomende jaar volledig ingewerkt in de functie
van penningmeester.
IV. Kascontrolecommissie.
Huidige kascontrolecommissie zijn Patty van Fessem, Henk van Gijzen en Maarten van
Doeselaar.
Henk van Gijzen, Maarten van Doeselaar, en Arie Tameris zullen de kascontrolecommissie
van 2018 zijn.
V. Behandeling van de financiën en begroting 2017
Aan de hand van de diverse sheets worden de financiële zaken behandeld en besproken.
Omdat de leden op verzoek de stukken al uitgebreid hebben kunnen doornemen, zijn er niet
veel vragen die nadere uitleg behoeven.
Wat wel voor belang is voor de begroting is hoe vaak we het zwembad willen gaan
gebruiken. Dit wordt na de pauze verder besproken.

Aanschaf AED?
Het bestuur wil eventueel een AED aanschaffen als de meerderheid van de leden dat ook
wil.
Er ontstaat enige discussie omtrent het nut van een AED aan de waterkant en de kosten die
er jaarlijks mee gemoeid zijn.
Gaat deze koffer nu ook mee bij een duik of alleen een verenigingsduik?
Bij hoeveel duikers gaat de koffer mee?
Gaan we hem in het zwembad gebruiken?
Terugkomende kostenpost. Onderhoud. € 125.
Wat zijn de kosten per jaar? €340/€360 per jaar.
Om de vijf jaar een nieuwe batterij.
Bij handopsteking stemt een meerderheid van de leden voor.
Werkgroep AED zijn Ingrid en Maarten. ( op zijlijn Michael)
Zij gaan kijken welke AED er aangeschaft gaat worden.
Zij gaan dit doen na zorgvuldige bestudering van verschillende apparaten en na alle voors en
tegens tegen elkaar afgewogen te hebben.
We zijn financieel een gezonde vereniging en een contributieverhoging is ook dit jaar niet
nodig.
De begroting van 2017 wordt vastgesteld volgens de stukken die zijn aangeleverd door de
penningmeester.
VI. Reactie kascontrole commissie
Maarten van Doeselaar 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.
VII. Duikzwoeger.
De duikzwoeger wordt dit jaar gegeven (na 1 jaar bij Patty geweest te zijn) aan Henk van
Gijzen voor zijn inspanningen bij alles wat hij voor de vereniging doet. Met name zijn inzet
bij de opleidingen van de kids.
Angelo geeft aan dat hij het zwembadgedeelte voor de kids afmaakt. Per april gaat hij de
vereniging verlaten. Hij krijgt als dank voor al zijn verdiensten een shirt met het opschrift
safety coach.
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”
VIII. 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.
IX. 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:
Zwembad korter, wat is het doel? Peter geeft aan dat met name het gebruik van het
zwembad (hoe gevuld is het, bieden we iedereen voldoende?) , doel is van dit punt,
financiën zijn minder urgent. Aan de hand van een korte enquête en bespreking daarvan
geeft iedereen zijn of haar goede ideeën.

September eerder beginnen en dan om de week buiten duiken.
Kijk naar de week van 21 april. Wellicht beter om dan 4 weken achter elkaar geen training te
hebben, dan een week wel?
1 sept wel, 8 sept niet, 15 sept wel, 22 sept niet.
Afhankelijk van de weersomstandigheden wel of geen zwembadtraining. (mooi weer →
duiken).
Voorstel om 1 x per 4 weken een perslucht les, maar er is ook een wens om elke week met
PL. te kunnen trainen.
Huur eens een keer een diep bad. Voor nettentraining.
Mai dive wat zijn de afspraken?
Laura en Vincent zijn lid geworden van onze vereniging, en op het moment dat zij badwater
nodig hebben om wat oefeningen te doen met cursisten van Mai dive dan gaat dat in overleg
met de trainer van die avond. Het liefst wel enige dagen van te voren anders staan mensen
voor het blok.
We doen zelf geen 1* opleiding meer maar wij sturen alle aanvragen door naar Mai dive.
Auto te water.
Peter wil kijken of het mogelijk is om samen met het zwembad een avond te organiseren om
te oefenen met auto te water. Het idee wordt enthousiast ontvangen.
Speeltoestellen lenen van het zwembad.
Koningsdag, gaan we weer? Graag een voorbereidingsgroepje!
Free diving? Statisch?
Henk had verwacht dat het bestuur tijdens deze ALV met een voorstel zou komen om de
jaarlijkse licentiekosten voor NOB instructeurs te dekken. Peter geeft aan dat tijdens een
overleg met instructeurs die wens is uitgesproken maar dat de conclusie was dat als er
behoefte is om dat nader in te vullen dit een gezamenlijk voorstel van bestuur en IDOV zal
moeten zijn. Daarnaast heeft ieder lid altijd al de mogelijkheid om gemaakte kosten te
declareren, waarna het bestuur zal besluiten over eventuele (gedeeltelijke) toekenning.
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.
X. Sluiting vergadering
Peter Blanker heeft de vergadering gesloten om 21.45 uur.

