Dov Botlek
Notulen Algemene Ledenvergadering.
08-03-2018
I. Opening vergadering
Peter Blanker opende de A.L.V. van Dov Botlek om 19.30 uur op
08-03-2018 in Spijkenisse.
II. Vaststelling presentielijst
Adri Broersen heeft vastgesteld welke leden aanwezig zijn. De volgende
personen waren present;
Peter Blanker, Michael Ruisch, Martin Ruisch, Paul Bithray, Henk van
Gijzen, Arie Tameris, Jaco Heuvelman, Ingrid Ruisch, Pascal Pansier.
Toehoorder; Jannie Mersel (met stemrecht)
Afwezig met kennisgeving; Leo Blanker, Pascal Gunneweg, Max Mersel,
Vincent Maissan
Goedkeuring van notulen van 15-02-2017
1)Auto te water; Doordat de aanhanger groter was dan de deuropening is er tot
op heden niets met dit evenement gedaan. Peter heeft begrepen dat er nu een
kleinere aanhanger gemaakt wordt, zodra hij wat meer weet zal dit zeker weer
ter sprake komen
2)Free diving; Op de vraag waarom hier nog niets mee gedaan was het
antwoord “erg duur, en we hebben het al 3 keer georganiseerd”.
De notulen werden verder na lezing onder dankzegging voor de notulist
goedgekeurd.
III. Aftreden & benoemen
Peter Blanker (voorzitter)herkiesbaar
Michael Ruisch (penningmeester) tot 2018 herkiesbaar als algemeen
bestuurslid.
Adri Broersen (secretaris) tot 2019
Paul Bithray (algemeen bestuurslid)Herkiesbaar
Martin Ruisch (algemeen bestuurslid) en vanaf 2018 penningmeester
herkiesbaar.
IV. Kascontrolecommissie.
Huidige kascontrolecommissie zijn Henk van Gijzen, (is niet geweest) Maarten van
Doeselaar, en Arie Tameris.
Er is een klein verschil van € 6.- geconstateerd, dit was een optelfout.

Jaco en Arie (eventueel Henk/Maarten) zullen de kascontrolecommissie van
2019 zijn.
V. Behandeling van de financiën en begroting 2018
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.
En de vragen die wel werden gesteld werden door de penningmeester
afdoende beantwoord.
We zijn financieel een gezonde vereniging en een contributieverhoging is ook
dit jaar niet nodig.
De begroting van 2018 wordt vastgesteld volgens de stukken die zijn
aangeleverd door de penningmeester.
VI. Reactie kascontrole commissie
Arie 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.
We hebben als bestuur besloten om de duikzwoeger dit jaar aan niemand uit te
reiken, omdat wij niemand met kop en schouders erboven uit vonden steken.
Ook het uitreiken van de zwoeger aan bestuursleden is tot op heden niet aan de
orde geweest
Na enige stevige discussie wordt er door de leden voorgesteld om de zwoeger
dit jaar aan Michael toe te kennen vanwege zijn inspanningen.
Het bestuur gaat hierin mee.
VIII. Presentatie evenementencommissie
Daar het enig lid van de evenementencommissie (Pascal Gunneweg) niet
aanwezig kon zijn is er geen uitleg gegeven van de plannen voor het
aankomende jaar.
Rondvraag
1)Is er een mogelijkheid om over te stappen naar een bank die duurzaam in
zijn vaandel heeft staan? B.V. de Triodos bank, of de ASN bank.
2)Er is vraag naar de samenwerking met MaiDiving en de
(financiële)voordelen daarvan. Het financiële voordeel voor MaiDiving is
duidelijk: goedkoper badwater.
Als positieve punten voor DOV worden genoemd dat we in ieder geval 5
nieuwe leden vanuit MaiDiving hebben kunnen verwelkomen.
Ook werd er bij de vorige ledenvergadering gevraagd om meer lessen met
perslucht. Dit kan nu iedere week, hoewel er nog weinig tot geen gebruik van
gemaakt wordt.
Verder betaalt MaiDiving de extra badhuur in de vakantieperiode zodat DOV
Botlek gratis badruimte kan bieden aan de enkele leden die ook in die periode
willen zwemmen.

Het bestuur waakt er voor dat we er financieel niet slechter van worden, en
vanuit de samenwerking komen meer activiteiten.(naast de hierboven
genoemde).
 We hebben geen huurkosten voor materiaal t.b.v. introduiken
 Samen met Vincent en zijn crew, en Wilfred hebben we 40 mensen een
“introduik” in het zwembad laten maken tijdens de zwemvierdaagse.
 Het zwembad is lekker vol, hebben we lang niet meer gehad.
 Meer mensen geeft meer gezelligheid en meer drukte in de kantine.
 MaiDiving meldt haar cursisten aan als aspirant lid van DOV Botlek.
 Activiteiten van zowel DOV als MaiDiving staan open en we gaan er
ook meer samen organiseren.
3)Stukje veiligheid en spullen in het gangpad.
Het gebeurt regelmatig dat er spullen in het gangpad en op verkeerde plekken
staan. Graag actie hierop. Mensen hierop aanspreken?
Peter geeft aan dat hij hier actie op gaat ondernemen.
4)Reanimatie samen met de Kempvis?
Gaat dit nog een keer gebeuren want sommigen waren niet tevreden zoals het
gelopen is.
Het was een probeersel, en als er punten zijn die niet gingen zoals gehoopt,
moeten er voor de volgende keer sluitende afspraken gemaakt worden dat het
weel soepel gaat verlopen.
Tot op heden is er vanuit de Kempvis nog geen vraag gesteld voor een
herhaling.
5)Voorstel voor volgend jaar;
Het bestuur doet een voorstel voor de zwoeger, als het bestuur geen keuze kan
maken dan meldden we dat tijdig aan de leden en verzoeken we om
voordrachten.
Op de ALV wordt hier dan over gestemd.
6)Ingrid is blij dat we AED hebben, maar nog blijer dat we hem niet hoeven te
gebruiken.
7)Het zwembad is vies en koud. Gaarne actie.
Peter neemt hierover contact op met de manager.
IX. Sluiting vergadering
Peter Blanker heeft de vergadering gesloten om 21.30 uur.

