Dov Botlek
Notulen Algemene Ledenvergadering.
18-02-2015
I. Opening vergadering
Peter Blanker opende de A.L.V. van Dov Botlek om 19.30 uur op 18-022015 in Spijkenisse.
II. Vaststelling presentielijst
Adri Broersen heeft vastgesteld welke leden aanwezig waren. De volgende
personen waren present;Astrid van Gijzen, Peter Blanker, Marijke van
Bommel, Angelo Eikmans, Martin Ruisch, Patty van Fessem, Max Mersel,
Pascal Gunneweg, Henk van Gijzen, Maarten van Doeselaar, Arie Tameris,
Antoon Schenk, Michel Schenk, Jannie Mersel, Ingrid Ruisch, Ron Vis.
Toehoorder: Robin Jongkind.
Afwezig met kennisgeving; Pascal Pansier, Yvonne Hydra, Leo Blanker,
Michael Ruisch.
Goedkeuring van notulen van vorige vergadering.
Henk mist een stukje over de opleidingen. Dit is wel vermeld bij de presentatie
maar niet in de notulen.
De notulen werden verder na lezing onder dankzegging voor de notulist
goedgekeurd.
III. Aftreden & benoemen
Peter Blanker (voorzitter)
Michael Ruisch (penningmeester)
Adri Broersen (secretaris)
Angelo Eikmans (algemeen bestuurslid)
Marijke van Bommel (algemeen bestuurslid)
Het bestuur gaat zonder wijzigingen verder.

herkiesbaar
herkiesbaar
herkiesbaar

Angelo Eikmans heeft te kennen gegeven dat hij niet langer als
opleidingcoördinator wil fungeren. Het bestuur gaat bij een volgend IDOV
overleg met de instructeurs kijken of er in die geledingen iemand bereid is om
de opengevallen positie te vervullen.
IV. Kascontrolecommissie.
Huidige kascontrolecommissie zijn Henk van Gijzen en Max Mersel,
Patty van Fessem, Max Mersel, Astrid van Gijzen zullen de
kascontrolecommissie van 2016 zijn.

V. Behandeling van de financiën en begroting 2014
Aan de hand van de diverse sheets worden de financiële zaken behandeld en
besproken.
VI. Reactie kascontrole commissie
De kascommissie mist een balansoverzicht van 2014.
Alle bonnetjes waren aanwezig en klopten.
De commissie verleent bij deze decharge aan het bestuur.
VII. Duikzwoeger.
De duikzwoeger wordt dit jaar gegeven (na 1 jaar bij Ingrid geweest te zijn) aan
Max voor zijn inspanningen bij het voltooien van het clubblad.
VIII. Presentatie evenementencommissie
Pascal Gunneweg laat via een power point presentatie zien wat de
evenementencommissie voor ons in petto heeft.
Het is een flitsend geheel en voor elk wat wils het aankomende jaar.
Michel Schenk neemt de opengevallen plaats van Renzo Stuurman over.
IX. Rondvraag
In gesprek met elkaar om te kijken wat we willen en hoe gaan we wat doen.
Meer communiceren tussen de lesgevers, als er meerdere trainers zijn.
Minder Coopertesten.
Meer variatie in de lessen. Meerdere “lessen” naast elkaar, is ook meer trainers?
We zijn een duikvereniging, maar waar blijft het duiken. Is het slepen met de
“zooi” een steeds grotere belemmering om te komen?
Herhaling doet leren.
Meerdere hobby`s van de leden, waar zijn de verenigingsduiken?
Op de vrijdagavonden in de vakantieperiode is het wel druk.
Op facebook wordt wel gereageerd, waarom niet via mail voor diegene die geen
facebook hebben.
EHBDO met simulatie waren altijd leuke lessen.
Het aantal mensen dat aan het vrij zwemmen is wordt steeds groter.
Groepsapp maken?
Kleurkeuze van de powerpoint wijzigen in de kleuren van de
evenementencommissie.
Jammer van geen Halloween en Sinterklaas training van de evenementen.
Een tweedehands boot aanschaffen en in het zwembad trainen.
Het bestuur gaat inventariseren welke opleidingen er nog “lopen” en hoe de
kandidaten hier tegenover staan. Sommige opleidingen zijn al erg lang bezig
en er zit weinig vooruitgang in. Bij het eerstvolgend overleg van IDOV zal dit
verder besproken worden.
Er worden meerdere ideeën aangedragen om het ledenaantal op te hogen, maar
echt concrete plannen ontbreken op dit moment nog.

Op de deur van de ruimte in het zwembad moet een logo geplakt worden dat
er achter deze deur een zuurstofkoffer ligt. Dit ten behoeve van de
hulpdiensten.
Er wordt even gediscussieerd over een eventuele verzekering van de spullen in
voorgenoemde kast, maar dit wordt uiteindelijk niet nodig geacht.
Er ontspint zich op een gegeven moment een discussie over de leden van de
Kempvis die in hun kantine achterblijven als wij aan het zwemmen zijn. Ten
tijde van Jan Neering gebeurde zoiets niet, maar tijden veranderen. Peter
geeft aan dat hij contact met Erik zal opnemen over de ontstane situatie en
onze ongerustheid door te geven.
Is er nog iemand die de website controleert op fouten? Op dit moment draait
de site zoals hij gemaakt is door de ontwerper, en als iemand iets ontdekt
wat niet klopt, dit dan doorgeven aan Peter of Adri.
Het bestuur oppert het idee om later in het seizoen na de grote vakantie te gaan
beginnen met de zwembadlessen. Dit heeft als voordeel een reële
kostenbesparing en er kan op de vrijdagavonden langer worden
doorgedoken. Hier zijn geen tegengeluiden op gekomen.
X. Sluiting vergadering
Peter Blanker heeft de vergadering gesloten om 22.30 uur.
Notulen ingediend door: Adri Broersen
Notulen goedgekeurd door:

