Verslag Algemene
Ledenraadsvergadering
d.d. 23 juni 2018
in Hotel- en Congrescentrum Papendal te Arnhem
Aanwezig bestuur:
S. Kool, bestuurslid
F. van der Veer, bestuurslid
E. van Vessem, bestuurslid
B. Vos, bestuurslid
J. de Vries, voorzitter
Aanwezig bureau:
D. van Santen, beleidsmedewerker
L. Struik, online marketeer
T. Visser, ledenadministratie
A. de Vries, directeur
Afwezig bureau:
A.v.d. Brink, management assistent
A. ter Bille, verenigingsondersteuning
W. Verdonk, opleidingen
M. Wiendels, opleidingen/webmaster
Afmeldingen:
Duikteam Schijndel
OWS Veghel
E. v.d. Craats
B. Bleiji
D. Wassing, DOSA
Verenigingsafgevaardigden volgens presentielijst: 60
Aantal vertegenwoordigde verenigingen: 36
Aantal uit te brengen stemmen: 591
Aanwezig aantal uit te brengen stemmen: 126

1. Opening door Jack de Vries, voorzitter
Jack de Vries opent de vergadering om 10.30 uur en heet allen welkom, in het
bijzonder ereleden J. van Schalen, R. Schipper en J. Geurts.
Terugkijkend op het afgelopen sportjaar binnen NOC*NSF heeft veel in het teken
gestaan van het onderwerp ongewenste intimiteiten en het onderzoek van de
commissie Klaas de Vries, naast financiën en kampioenschappen. De aangesloten
bonden is gevraagd hieraan ook aandacht te besteden binnen de eigen organisatie en
al het mogelijke te doen om te voorkomen dat op dit gebied iets misgaat. Ook de
NOB heeft lessituaties, en heeft jonge mensen als lid. Het Bestuur meent dat we
iedereen die lesgeeft moeten vragen om een VOG, een verklaring omtrent gedrag, en
dat we dat binnen de NOB moeten doorvoeren. Dit geeft geen garanties maar dat is
wat we nu met elkaar kunnen regelen. We zijn er met elkaar verantwoordelijk voor
om zorgvuldig met elkaar om te gaan, en zeker met de zwakkeren binnen onze
samenleving. Binnen veel verenigingen is het een lastig onderwerp en roept het
discussie op, daarom willen we het regelen vanuit de NOB zodat er bij de
verenigingen geen discussie hoeft te ontstaan: de NOB vraagt dit van haar
instructeurs.
Jo van Schalen, erelid, heeft spreektijd gevraagd om iets te vertellen over het
betrekken van jonge mensen bij de duiksport door middel van snorkelen.
Jo heeft als gymnastiekleraar veel zwemopleidingen verzorgd voor kinderen en
volwassenen, en heeft destijds alle duik- en instructeursbrevetten behaald die er
waren.
Jo houdt een pleidooi voor snorkelen, voor kinderen en volwassenen, en vraagt aan
de NOB een studiegroep van instructeurs in te stellen die actief zijn/waren als
snorkelinstructeurs om a. actief informatie in te winnen over het speels
snorkelduiken; b. contacten te leggen met andere organisaties om de wildgroei aan
soorten snorkeldiploma’s te voorkomen; c. deel te nemen aan de evaluatie van de
snorkelprogramma’s van de NZR; d. te onderzoeken of het zinvol is om de totale
onderwatersport te splitsen in drie hoofdlijnen: snorkelduiken, persluchtduiken en
recreatief duiken. Jo hoopt stof tot nadenken te hebben gegeven en hoopt volgend
jaar op een advies en een organisatieplan uit de studiegroep.
Jack bedankt Jo voor zijn pleidooi en geeft aan dat dit binnen de opleidingscommissie
zal worden opgepakt.
Mededelingen
Jack de Vries: Marleen Baas, kandidaat bestuurder, is arts en opgeroepen voor een
spoed-hulpverlening. Zij zal proberen alsnog aanwezig te zijn.
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2. Verslag van de Ledenraadsvergadering van 24 juni 2017
Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld, met dank aan de
notulist.
3. Jaarverslag 2017 (Powerpoint presentatie zie bijlage)
Bert Vos: Voldoende en goed duikwater: De samenwerking met andere partijen m.b.t.
natuurbescherming in het Zeeuwse water heeft zich enorm ontwikkeld het afgelopen
jaar. Onderwaterfotografie en de Biologische werkgroep maken het onzichtbare
onder water zichtbaar voor iedereen boven water, en dat levert resultaten op.
Voor de Grevelingen komt geld beschikbaar om een doorlaat in de Brouwersdam te
maken waardoor een beperkt getij ontstaat.
Staalslakkenprocedures hebben geresulteerd in eco-toplagen op de nieuwe werken
voor de vooroeverversterking zodat het onderwaterleven zich beter en sneller kan
herstellen.
De Biologische werkgroep heeft een aantal lezingen gehouden in het land over
onderwater natuur, dit komt in 2019 terug.
Erik van Vessem: Duikwater zoet: Ook in zoet water is de NOB actief, minder
zichtbaar dan in Zeeland, maar de genoemde voorzieningen zijn resultaten van onze
inspanningen. Mochten er problemen zijn met toegang tot duikwater, schroom niet
om ons te vragen om advies of hulp.
Sijtze Visser, OWS Haarlem: Merkt op dat de Vinkeveenvergunning relatief duur is en
dat ook andere duikplekken vergunning nodig hebben, vraagt hierbij hulp van de
NOB om dit te voorkomen.
Erik van Vessem: De contacten hierover lopen vaak via recreatieschappen en deze
zijn vaak versnipperd. Het is een taaie materie en de duikers zijn maar een kleine
doelgroep van deze recreatieschappen, maar we proberen altijd in overleg te gaan en
problemen op te lossen.
Sander Kool: Veiligheid: Er wordt nagedacht over een algemeen –betaalbaar- duikerdetectiesysteem om vermiste duikers snel terug te kunnen vinden, maar ook
personen die overboord slaan van een schip. Dit zal verder ontwikkeld worden en het
bestuur zal daar ook in de toekomst aan bijdragen.
Er wordt een filmpje getoond met uitleg over de getijdencentrale in de Grevelingen.
Frans van de Veer: Opleidingen: Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de
vernieuwing van de opleidingen met als hoogtepunt het uitbrengen van de nieuwe
1*-, 2*- en 3*- lesboeken. Prachtige boeken met een geweldige inhoud,
complimenten aan iedereen die er aan heeft meegewerkt. De nieuwe opleidingen
worden ondersteund door het online cursistaccount met veel ondersteunende
informatie, hier kunnen ook toetsen gemaakt kunnen worden.
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Erik van Vessem: Verenigingsondersteuning: Er is veel tijd en energie, ook van het
bureau, gestoken in het organiseren van de instructeurs workshops. Hierdoor was er
minder aandacht voor de verengingsondersteuning. Wel is er aandacht geweest voor
de invoering van de AVG door het beschikbaar stellen van een tool met stappenplan
om de AVG op orde te krijgen. De contacten met verenigingen en
verenigingsbestuurders blijven altijd doorlopen. We worden ingeschakeld als er
problemen zijn binnen de vereniging met bestuurders, onderling met opleidingen of
anderszins. Maar we bezoeken ook graag verenigingen als er geen problemen zijn,
deze bezoeken lopen gewoon door.
Het binden van nieuwe duikers en het vasthouden van duikers is een belangrijk
aandachtspunt. Wat maakt dat we die leden niet kunnen binden? Daar zijn we met
elkaar naar op zoek: hoe gaan we met elkaar om, hoe ziet de verenigingsstructuur er
uit en zijn er andere instrumenten zoals Duikspotter die we kunnen inzetten. Dat is
een moeilijke uitdaging: de verenigingen zeggen vaak “jullie moeten meer doen
zodat wij meer leden krijgen en ze kunnen behouden”. Hierover gaan we graag met
de verenigingen in gesprek. De NOB vergroot haar zichtbaarheid door gebruik van
sociale media en Duikspotter en we krijgen hierdoor langzaam maar zeker een groter
bereik.
Erik van Vessem: Sport: Het aantal sporters is klein, de NOB bestaat vooral uit
persluchtduikers. We vergeten de sport niet, maar het is een kleine groep binnen
onze bond.
OWH heeft een actieve groep onderwaterwatersporters die ook aan internationale
wedstrijden meedoen. Vorig jaar werd het herenteam 5e en het damesteam 4e op de
EK in Hongarije. Er wordt gezocht naar nieuwe talenten en een structuur om topsport
binnen de NOB te beoefenen.
Bij het Vinzwemmen heeft Bas Vijlbrief als enige Nederlander meegedaan aan het WK
en heeft daar een aantal NL-records gezwommen.
Het zwemmen als zeemeermin raakt een hele nieuwe groep van onderwatersporters,
zij gebruiken de technieken van het vinzwemmen.
Sander Kool was drie weken geleden bij het open NK Vinzwemmen en was bijzonder
onder de indruk van de manier waarop dat georganiseerd was in Eindhoven. Ook de
buitenlandse deelnemers waren lovend over de professionele organisatie en de
geweldige sfeer.
Freediven is nog op zoek naar haar plek binnen de NOB, het gaat hier om de
recreatieve freedivers. Bij de nieuwe aanwas liggen ook kansen voor nieuwe leden van
de NOB.
De NOB spant zich in om de foto- en filmwedstrijden nieuw leven in te blazen en hier
meer aandacht voor te vragen. Er zijn nu meer dan 100 deelnemers aan de
wedstrijden dankzij deze inspanningen. Helaas zijn de resultaten van onze
deelnemers aan het WK in Mexico wat tegengevallen.
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OFFT-avonden waar ervaren en minder ervaren fotografen met elkaar in gesprek zijn
over alle aspecten van onderwaterfotografie en –film heeft de NOB opgepakt, samen
met Duiken in Beeld en Onderwaterhuis.
Peter Blanker, consulent Vinzwemmen, geeft aan altijd per email benaderd te kunnen
worden voor vragen over vinzwemmen, en wil graag de samenwerking met de
freedivers zoeken.
4. A. Jaarverslag Financiële commissie
Gert Jan Eg: Het overleg tussen FC en bestuur/bureau heeft zoals alle jaren weer
plaatsgevonden. Bijzonder is dat de NOB een vereniging is die ook gebouweigenaar
en verhuurder is. Er ligt een redelijk gezonde begroting maar er zal nog steeds
rekening gehouden moeten worden met teruglopende ledenaantallen, daarnaast ligt
de vergrijzing op de loer.
De FC adviseert de leden om het NOB-bestuur decharge te verlenen voor het
gevoerde beleid.
OWS Tyros, Enschede, mist de toelichting bij de jaarstukken waaruit met name blijkt
waarom er een extra voorziening is getroffen. Ziet graag de volgende keer deze
toelichting weer bij de stukken van de vergadering.
Arjan de Vries: De extra voorziening is het resultaat van een van de zorgen van de FC
m.b.t. het pand: er was te weinig gereserveerd voor het onderhoud van het pand. In
overleg met de accountant is besloten de reservering voor de OWS die al jaren staat,
als voorziening voor onderhoud op de balans op te nemen. Voor het onderhoud is nu
62 K gereserveerd. Het onderhoudsplan wordt verder uitgewerkt. Er zijn
huurafspraken voor 15 jaar, er is nog een risico voor de laatste 5 jaar, maar daar ligt
ook de samenwerkingsovereenkomst. De hypotheekschuld is nu nog 170 K, het pand
was bij aanschaf 1,2 miljoen waard.
B. De Leden verlenen bij acclamatie decharge aan het bestuur.
5. Jaarplan, Contributiebesluit en Begroting 2019
a. Jaarplan 2019
Bert Vos: Voldoende en goed duikwater: Wat betreft de Oosterschelde wordt gesproken
over het instellen van een marien reservaat. Ook voor Natuurmonumenten wordt
onderwaternatuur een speerpunt en zij zullen zich hier ook hard voor gaan maken.
De NOB blijft in overleg met Schouwen Duiveland en Tholen over het verbeteren van de
basisvoorzieningen voor duikers omdat zij bezig zijn hun visie op toerisme en recreatie te
her-eiken.
Ook blijft de NOB zich inzetten om het medegebruik van duikwater in goede banen te
leiden.
Erik van Vessem: Duikwater zoet: De NOB blijft in overleg met de beheerders, vaak op
verzoek van de leden en in samenwerking met de verenigingen in de regio.
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Ton Boerema, ASA: Wat zijn de inspanningen van de NOB t.a.v. de omgeving: al het plastic
en diverse acties die her en der worden georganiseerd?
Erik van Vessem: Er is nog altijd discussie over het opruimen onder water: is dat werken
onder overdruk of niet. We zijn daar nog niet heel actief in, maar er ligt ook het
spanningsveld wat wel of niet mag onder water.
Ton Boerema vraagt aan de NOB om hierin actiever te worden, ook boven water. Duikers
laten ook afval achter op de duikplekken.
Jack de Vries: Binnen veel duikverenigingen is dit goed geregeld maar dit moet een
aandachtspunt zijn binnen alle verenigingen en bij alle duikers.
Sander Kool: Het opruimen van plastic/rommel onder water is helemaal geen probleem. De
afgelopen jaren hebben verenigingen soms grote objecten geborgen of wrakjes verplaatst,
dat is van een andere orde.
Sander Kool, Veiligheid: Er start een groot onderzoek naar het verband tussen leeftijd en
het risico op een duikongeval door Rob van Hulst, duikerarts, en het AMC. Informatie volgt
de komende tijd.
Er wordt opgemerkt dat in andere landen vaak een andere duikvlag wordt gebruikt. Via een
campagne vanuit de KNRM willen we ook internationale duikers laten weten dat bij ons de
duikvlag seinvlag A voorgeschreven is.
Erik van Vessem: Ondersteunen clubs: Onze leden zijn primair de verenigingen, de
bestuurders van de verenigingen worden door de NOB ondersteund. We ondersteunen ook
individuele duikers, maar de focus ligt op de verengingen.
Voor veel verenigingen zal ook het komende jaar nog in het teken staan van het
implementeren van de AVG. Ook m.b.t. de VOG hebben wij een verantwoordelijkheid te
nemen naar onze leden, met aandacht voor de veiligheid binnen de verenigingen.
Steeds vaker bezoeken we clubs die nog niet zijn aangesloten bij de NOB die toenadering
zoeken tot onze organisatie. Hiermee kunnen we mogelijk de daling van het ledenaantal
wat compenseren.
Simon Koster, DV Rijnmond: Vroeger was er een rondje Nederland, komt dat weer terug?
Het is een goede manier om in contact te zijn met de verenigingen.
Erik van Vessem antwoordt dat dit weer terug komt nu er weer tijd beschikbaar komt
doordat de vernieuwing van de opleiding is afgerond.
Peter Blanker, DV Botlek: Hoe werken wij samen met instructeurs van andere organisaties?
Er zijn CMAS en PADI instructeurs binnen de vereniging, bij de introductieduiken zijn er
twee groepen gemaakt, voor CMAS en PADI, omdat PADI minder vaardigheden mag geven
bij de intro als de CMAS. Kunnen we dat beter integreren?
Erik: Er zal altijd verschil blijven tussen verschillende organisaties. Alle instructeurs en
duikers die opgeleid zijn bij andere organisaties houden zich aan de eigen
brevetbevoegdheden en de richtlijnen van de eigen organisatie, en handelen volgens de
NOB Richtlijnen voor Veilig duiken. Niet-NOB-instructeurs kunnen eenvoudig een crossover volgen.

Verslag ALV 23-06-2018 Papendal Arnhem

Frans van der Veer: Opleidingen: De instructeurs zijn bijgeschoold, maar de reguliere
instructeursopleidingen moeten nog worden aangepast. Dit staat op de agenda voor 2019,
evenals de 3*-duiker plus. Dit zal de 3*-duiker meer bevoegdheden geven bij de
opleidingen. Er is een spanningsveld met de normeringen waaraan wij ons gecommitteerd
hebben, hier moet nog goed naar gekeken worden.
Erik van Vessem: Binden van duikers: Nog steeds kennen veel duikers de NOB niet en weten
niet wat de NOB doet voor de duikers in Nederland. Hier ligt nog een grote uitdaging,
samen met onze verenigingen.
Erik van Vessem: Sport: Twee sporten ontbreken nog op de sheet: onderwatervoetbal en
onderwaterrugby. Het zijn twee hele kleine sporten die nog wel potentie kunnen hebben
binnen de NOB.
Via de foto- en filmwedstrijden kunnen we ook veel duikers in Nederland kunnen bereiken,
ook niet-leden.
b. Contributiebesluit en Begroting 2019
Erik van Vessem, penningmeester: De afgelopen jaren is de contributie heel licht gestegen.
De voorgestelde stijging dit jaar is € 0.50.
c. Advies financiële commissie
Gert Jan Eg: De FC adviseert de ALV om de voorgelegde begroting over te nemen.
Hans Belde, OWSV Tyros: Ook de onderbouwing van de begroting ontbreekt bij de stukken.
Bij de personeelskosten is te zien dat de medewerker Verenigingsondersteuning de NOB
heeft verlaten, hoe zit het met de opbouw van de personeelskosten en merken de
verenigingen daar iets van?
Gert Jan Eg merkt op dat de toelichting op het jaarverslag niet op de site is geplaatst bij de
stukken. Deze zal de volgende keer wel gepubliceerd moeten worden.
Erik van Vessem: De toelichting is er, het is een omissie dat deze niet op de site is
geplaatst.
Wat betreft personeel: in de samenwerking met de andere bonden binnen het cluster is een
andere afspraak gemaakt over de inzet en de kosten van de directeur, er is een
medewerkster vertrokken en die rol wordt binnen het bureau ingevuld. De leden zullen
daar niets van gaan merken.
Arjan de Vries: Spijtig dat de toelichting op het jaarverslag en de begroting niet is
meegegaan. Deze zal alsnog op de website worden geplaatst.
Edwin Veldboer, ASA: Er is een aanbieding gedaan aan ex-leden om terug te komen bij de
NOB via NOB4U voor € 12.00. Past dit binnen artikel 5 van het contributiebesluit?
Erik van Vessem: Dit kan omdat het over een half jaar gaat, bij een volledig jaar zullen zij
weer de volledige contributie moeten gaan betalen. Zie het als een bindmiddel om leden
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die weg willen toch iets langer aan de NOB te binden in de hoop deze duikers voor de NOB
te kunnen vasthouden. Dit past binnen de interpretatie van het Contributiebesluit.
Gert Jan Eg: Voor een formele reactie moet Gert Jan overleggen met de collega’s van de FC.
Maar op het eerste gezicht lijkt het niet strijdig te zijn met het contributiebesluit, en het
gaat om een relatief klein bedrag op de begroting.
Edwin Veldboer, ASA: vraagt of dit geldt voor alle verenigingen.
Arjan de Vries: Elke vereniging lanceert wel eens een actie, met een duikopleiding of een
lidmaatschap, zo ook NOB4U. Elke vereniging kan voor eigen rekening iets ondernemen om
duikers aan zich te binden, dat gebeurt hier nu ook.
Edwin Veldboer, ASA: Het blijkt dat NOB4U een eigen entiteit is binnen de NOB als
vereniging. Deze actie vindt plaats vanuit het bestuur van de NOB. Past dit bij de bond?
Erik van Vessem: NOB4U bestaat uit individuele duikers die zich aansluiten bij de NOB, die
geen vereniging hebben en zich ook niet hier kunnen presenteren als vereniging of
stemrecht hebben.
Gert Jan Eg: Als dit een punt is dan is het voorstel om dit aan de ALV voor te leggen om
daar een besluit over te nemen. Uiteindelijk besluit de ALV hierover. Het bestuur heeft dit
geïnitieerd en als daar twijfel over bestaat is het aan de ALV om daar over te besluiten.
Edwin Veldboer, ASA: Het verzoek bij het Contributiebesluit 2019 is of alle verenigingen in
2019 gebruik mogen maken van deze korting om leden vast te houden.
Arjan de Vries: Als u als vereniging een actie initieert moet u als vereniging het bedrag van
die actie zelf aanvullen. De NOB-bijdrage dient volgens het contributiebesluit te worden
afgedragen, de korting wordt dan gegeven op de verenigingscontributie en komt voor
rekening van de vereniging.
Jack de Vries: Er is vandaag en ook vorige jaren veel gesproken over de uitdaging die we
hebben om nieuwe leden te krijgen, en leden te behouden. Naast de verenigingen bleek er
behoefte aan een individueel lidmaatschap. Omdat deze leden geen behoefte meer hebben
aan een vereniging, of de NOB willen ondersteunen met alle initiatieven die we ontplooien
voor duikers is er dit aanbod gedaan aan leden die hebben opgezegd om toch lid te blijven.
Ook op de Duikvaker worden acties gebruikt om de NOB onder de aandacht te brengen. In
de marketing moeten we pro-actief zijn om mensen te winnen en mensen te binden. Hierin
moet je ook investeren. We stellen een contributiebesluit vast maar ook een begroting. Als
wij acties initiëren heeft u als ALV nog steeds een begroting om ons op aan te spreken of
we hebben waargemaakt wat in de begroting staat. We proberen op een creatieve manier
onze vereniging te behouden en uit te bouwen.
Wilt u nog een nader voorstel doen m.b.t. het contributiebesluit aan de aanwezige leden?
Edwin Veldboer, ASA: Bent u akkoord dat het NOB-bondsbestuur afwijkend van de normale
contributie zoals genoemd in het contributiebesluit, voor NOB4U een afwijkend bedrag aan
contributie kan berekenen?
Jack de Vries: Wil iemand dat hierover gestemd wordt? Het is immers een motie ter
ondersteuning van het beleid van het bestuur.
Ferdy Thoone, DT Sub Aqua Libera: Sinds vorig jaar zijn we aangesloten bij de NOB, ik heb
een verhelderende vraag: NOB-leden die geen lid zijn van een vereniging zijn leden van

Verslag ALV 23-06-2018 Papendal Arnhem

NOB4U? Deze leden krijgen een korting op de contributie om ze binnen de NOB te houden.
Dat zie ik als concurrentie voor de verenigingen: twijfelaars kunnen makkelijk opstappen.
De motivatie om via een vereniging lid te zijn van de NOB bestaat dan niet meer.
Edwin Veldboer, ASA: Leden kunnen uit de vereniging gezet worden om diverse redenen,
zij kunnen via de achterdeur dan weer binnenkomen bij de NOB.
Erik van Vessem: Bij potentiele nieuwe duikers zoeken we altijd naar de weg voor die
duikers naar de vereniging. Wij wijzen ze altijd op de verenigingen in hun eigen regio. Ook
zijn er duikers die zich niet (meer) aangetrokken voelen tot een vereniging. We willen deze
duikers niet kwijt raken en willen graag met hen in contact blijven. Een groot deel van de
NOB4U leden is lid voor het magazine, en om betrokken te blijven. We zien NOB4U niet als
bedreiging of vervanging voor de vereniging, het doel is juist om duikers aan de NOB te
binden die niet meer bij een vereniging aangesloten willen zijn. De korting wordt alleen
aangeboden bij de heraanmelding binnen een jaar na opzeggen, daarna betalen ze de
reguliere contributie.
Edwin Veldboer, ASA: ASA en NOB4U leden zijn leden zonder stemrecht. Er is nog een
vereniging waarbij je kunt aansluiten zonder vereniging en dat is ASA.
Menno Bruins van Cyana te Boxtel: De discussie wordt plat gevoerd, als vereniging heb je
ook een taak om naar je leden toe een meerwaarde te bieden die de NOB niet kan bieden:
zwembadgebruik, activiteiten ontplooien. Dat zijn redenen om lid te worden van een
vereniging. Ik zie het niet als concurrentie.
Jack de Vries: Het voorstel vanuit de vergadering is om dat wat het bestuur heeft gedaan te
accorderen vanuit de ALV.
Gert Jan Eg: Samengevat: het bezwaar is dat de NOB eenmalig korting geeft aan de nieuwe
leden van NOB4U die zich herinschrijven nadat ze minimaal al 6 maanden geen lid meer
zijn van de NOB. Is daar bezwaar tegen ja of nee.
Jack de Vries: Er gaan drie handen omhoog ter ondersteuning van het bezwaar van ASA
waarmee het voorstel is verworpen.
Volgt de stemming over het Contributiebesluit 2019; Er zijn geen tegenstemmen waarmee
het Contributiebesluit is vastgesteld.
Hierna volgt stemming over de voorgestelde begroting.
Er zijn geen bezwaren waarmee de begroting is vastgesteld.
Jack de Vries dankt de ALV voor haar steun op dit punt.
6. Samenstelling Financiële commissie.
Gert Jan Eg: De FC is een commissie van de Ledenraad bestaande uit leden van
verenigingen om het toezicht op het financiële beleid van de NOB te verankeren. Er kijkt
naast de FC ook een accountant naar de financiële stukken, en er is een
accountantsverklaring, dat is prima geregeld. De controle van de cijfertjes zelf is niet de
kerntaak van de FC. Vanuit de zaal wordt instemmend geknikt op de vraag of de FC van
belang is, waarop Gert Jan Eg concludeert dat er dan ook voldoende aanmeldingen zullen
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binnekomen om de FC te bemensen. De FC bestaat uit drie leden waarvan statutair
aftredend zijn de heren P. Al en G. Vermeulen. In de nieuwe samenstelling moet gekeken
worden wat de toekomstige rol van de FC wordt en hoe dat past binnen Statuten en
Huishoudelijk reglement. De tijdbesteding valt mee, twee bijeenkomsten per jaar en wat
leeswerk.
Hierbij een oproep aan de aanwezigen om zich beschikbaar te stellen om de FC te
verversen. Aanmelden kan via het bondsbureau of via Gert Jan Eg.
7. (Her)benoeming bestuursleden (bijlagen)
Jack de Vries: Via Sander Kool was er altijd een directe relatie met de marine, de wens
bestond om die relatie met de marine te continueren. Daarnaast is er een onderbezetting
wat betreft vrouwen in ons bestuur. Bij de werving heeft de diversiteit een rol gespeeld.
We willen graag twee kandidaten aan u voordragen.
Thijs Wingelaar stelt zich voor. Thijs is duikerarts bij de Koninklijke Marine en doet
onderzoek bij het AMC bij Rob van Hulst naar de effecten van zuurstof op de longen. Wil
graag bijdragen aan de NOB met zijn passie voor duiken en duikgeneeskunde, aan de
veiligheid van het duiken en wil de samenwerking van de hyperbare kamers onderling
verbeteren.
Dolf Boerema, ASA: Thijs heeft als NOB4U lid geen stemrecht, hoe kan dat binnen het
bestuur?
Jack de Vries: Het bestuur vindt dat geen probleem, bestuursleden vertegenwoordigen geen
vereniging in het bestuur.
Thijs Wingelaar: Alles wat door het bestuur wordt ondernomen wordt bekrachtigd door de
leden. Juist omdat er geen binding is met een vereniging kan je boven de politieke issues
staan.
Jack de Vries: Randvoorwaarde van deel uit maken van het NOB-bestuur is dat je lid bent
van de NOB. Dat kan via een vereniging of rechtstreeks via NOB4U. Thijs is lid en kan
daarmee verkozen worden in het bestuur.
De voordracht van Thijs wordt door de leden met applaus bekrachtigd.
Jack heet Thijs van harte welkom in het bestuur.
Erik van Vessem: Er is met vier kandidaten gesproken die gereageerd hebben op de
vacature in het bestuur, vier goede kandidaten.
Marleen Baas, van beroep gynaecoloog, is niet aanwezig i.v.m. een spoedgeval. Zij Is actief
bij haar eigen vereniging Gagnan, en ook fervent onderwaterfotograaf. Zij is een goede
aanvulling binnen het bestuur met haar kennis, kunde en passie. Zij wil zich graag richten
op verenigingsondersteuning binnen het bestuur.
De leden stemmen bij acclamatie in met de voordracht van Marleen Baas.
Gert Jan Eg: Wil graag het rooster van aan- en aftreden toegevoegd zien aan de
vergaderstukken.
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Jack de Vries: Dit zal in 2019 worden toegevoegd, maar dit staat ook op de NOB-website
vermeld.
Bij acclamatie wordt door de leden ingestemd met de herbenoeming van Erik van Vessem
(3e termijn) en Bert Vos (2e termijn) in het bestuur.
Jack de Vries richt een bijzonder woord van dank tot Sander Kool. Veiligheid is de rode
draad geweest in Sander’s activiteiten voor de NOB: DOSA, de beeldvorming die ontstaat na
een duikongeval tegenspreken, helderheid in Den Haag over het verrichten van
werkzaamheden onder water en onze relatie met Defensie en de Marine wat ons veel heeft
opgeleverd zoals de ondersteuning bij het WK door de Marine. Dit was niet gelukt zonder
Sander’s inspanningen.
Jack bedankt Sander voor zijn inzet voor de NOB en wenst hem het allerbeste.
Sander Kool mag als laatste activiteit voor de NOB twee personen tot Lid van Verdienste
benoemen. Beiden hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt voor het technisch duiken
binnen de NOB: Jan Willem Bech, hier aanwezig, en Tino de Rijk, die helaas niet aanwezig
kon zijn. Sander licht de voordracht van Tino toe, Tino zal op een later moment de
oorkonde uitgereikt krijgen.
Sander spreekt Jan Willem toe en overhandigt hem de oorkonde.
Jan Willem Bech: is blij met de erkenning en haalt wat herinneringen op. Spreekt zijn dank
uit aan Tino de Rijk en zijn partner Rita voor hun jarenlange inzet voor het technische
duiken.
Jack de Vries: In tegenstelling tot de eerdere benoemingen vandaag komen de
voordrachten voor de NOB-erepenningen vanuit de verenigingen.
Richard Sprokkereef, Militaire DV de Blauwe Vinvis: heeft Jeff van Loon voorgedragen voor
de NOB-erepenning omdat hij iemand is die de club draaiend houdt op allerlei gebied.
Daarnaast een ambassadeur voor de eigen vereniging, de NOB en het
gehandicaptenduiken. Richard overhandigt aan Jeff de NOB-erepenning.
Een aantal erepenningen zal ook worden uitgereikt aan voorgedragen vrijwilligers bij
activiteiten van de verenigingen waar zij lid van zijn.
8. Sluiting
Jack sluit om 12.40 uur de vergadering, dankt iedereen voor de aanwezigheid en de
waardevolle bijdragen en nodigt alle aanwezigen uit voor de lunch.
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