
 

 

Verslag Algemene 

Ledenraadsvergadering 
d.d. 19 september 2020 

 

in Hotel- en Congrescentrum Papendal te Arnhem 
 

 

Aanwezig bestuur: 

H. Elshof, voorzitter  

E. van Vessem, bestuurslid 

F. van der Veer, bestuurslid 

B. Vos, bestuurslid 

T. Wingelaar, bestuurslid 

 

Aanwezig bureau: 

A. de Vries, directeur 

D. van Santen, bureaumanager  

T. Visser, ledenadministratie 

M. Wiendels, opleidingen/webmaster 

L. Struik, online marketeer 

J. Buitenrust Hettema, verenigingsondersteuning 

 

Afmeldingen:  

M. Baas 

W. Verdonk 

R. Boekel (NOC*NSF) 

Aquafauna 

Gemertse Watervrienden 

De Guppen 

De Poolduikers 

ZvvO Dolfijn 

OSV Duikteam Argonauta 

OWSV Aqua Holic 

Lake Diving 

 

Aanmeldingen: 

Duikteam Merou 

OVH Haarlem 
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Duikvereniging Octopus 

OWSV DOW-DOV 

Gooise Onderwatersport Vereniging 

Hengelose Sportduikers 

OSC Dordrecht 

Duikteam Amphora 

OWSV Sub’70 

GBD Calamari 

NVVO Waterman 

OWSV Cerianthus 

OWSV De Heiduikers 

Studenten DC Ad Fundum 

OWSV Stella Maris 

Gooisch Duikgenootschap 

Duikteam Zeeland 

Duikver. De Kruikeduikers 

OWSV Amphibius 

OWSV De Albatros 

Gron. OWSV de Watergeuzen 

Duikvereniging Rotterdam 

OSV Tyros 

Duikteam Eindhoven 

OWSV Galathea 

Tielse OWSV Gagnan 

OWSV De Scheldeduikers 

DOV Botlek 

Duikteam Woerden 

OWSV Apa Dukers 

OWSV Cyana 

Duikvereniging Rijnmond 

Duikteam Gejo 

Militaire Duikvereniging Blauwe Vinvis 

Duikteam Sub Aqua Libera 

Duikvereniging BubbleBees 

 

Verenigingsafgevaardigden volgens presentielijst: 36 

Aantal vertegenwoordigde verenigingen: 36 

Aantal uit te brengen stemmen: 552 

Aanwezig aantal uit te brengen stemmen: 111 
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Agenda eerste vergadering  

Erik van Vessem, NOB: opent de vergadering om 10.30 uur en heet alle aanwezigen van 

harte welkom op deze bijzondere ALV. Erik legt uit dat we de vergadering in twee delen 

opsplitsen. 

 

Wijzigingen statuten – aansluiting dopingreglement ISR  

Er staat een statutenwijziging voor het dopingreglement klaar. Voor deze wijziging hebben 

we 2/3e van de afvaardiging nodig die ook voor 2/3e voor deze wijziging moet stemmen. 

We moeten een tweede vergadering uitschrijven waarin het voorstel voor de 

statutenwijziging met minder dan 2/3 van de afgevaardigden kan worden aangenomen. 

Erik stelt vast dat er geen 2/3 afvaardiging aanwezig is en sluit de vergadering, er kan 

namelijk niet gestemd worden. 

G. van der Meulen, OSV Orca: geeft aan dat de huidige procedure niet klopt. De 

inhoudelijke behandeling is niet afgehandeld. Je moet eerst de inhoud behandelen en dan 

tot de conclusie komen dat er geen 2/3 afvaardiging aanwezig is. 

Erik van Vessem, NOB: gaat in op deze opmerking en opent de eerste vergadering.  

 

De NOB is lid van sportkoepel NOC*NSF en met twee competitiesporten moet de NOB aan 

het dopingreglement voldoen. Dat moet geborgd worden in de statuten, de huidige 

statuten zijn verouderd. Om dit opnieuw vast te stellen in de statuten, betekent dit dat alle 

dopingzaken die voorkomen (vinzwemmers en onderwaterhockeyers), die door het Instituut 

Sportrechtspraak (ISR) de partij is die hier uitspraak over kan doen worden behandeld. Het 

voorstel kunnen we niet in stemming brengen, want we hebben geen 2/3 van de 

afgevaardigden aanwezig.  

 

G. van der Meulen, OSV Orca, inhoudelijk geldt dit ook voor de gewone duiker. Wat heeft 

dit voor gevolgen voor een gewone duiker? Wat als een duiker die een joint heeft gerookt 

wordt aangehouden en daar komt een zaak van, kan dat ook voor de duiker gevolgen 

hebben? 

Erik van Vessem, NOB: geeft aan dat er geen procedure bestaat bij de NOB om 

dopingcontroles onder sportduikers uit te voeren en voor te leggen aan het Instituut 

Sportrechtspraak.  

Arjan de Vries, NOB: doping is een kwestie van competitievervalsing. Onder het 

sportduiken bestaat geen competitie. Er zal daarom nooit een sportduiker een competitie 

kunnen vervalsen met doping. Dit is bij de NOB wel het geval bij de competitie voor 

onderwaterhockey en vinzwemmen. Om deze reden moeten wij dat onderbrengen bij het 

Instituut Sportrechtspraak. Wat een bijkomende handigheid is bij deze wijziging is dat bij 

dit Instituut ook tuchtrechtspraak in de sport wordt behandeld dat kan voor iedere 

onderwatersporter handig zijn.  

Peter Blanker, Onderwatersport Verenging Botlek in Spijkenisse & consulent vinzwemmen, 

Valt freediving hier ook onder?  
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Arjan de Vries, NOB: ja dat klopt. Freediving valt hier ook onder. Daar waar competitie is 

kunnen we dat wegzetten onder het ISR.  

Lucien Craft, Apeldoorn, welke impact heeft deze maatregel op het verloop van de 

wedstrijden? 

Arjan de Vries, NOB: die controle bestaan al door landelijke regime. Die controles worden 

gefinancierd door NOC*NSF (Lottogelden). Op het bureau krijgen we uitslag van deze 

controles die zonder ons weten worden afgenomen. Het is nu een kwestie van een formele 

regeling.  

Rob Weeda, onderwatersportvereniging Dordrecht, hoe zit het met de competitie van 

onderwaterfotografie? 

Arjan de Vries, NOB: dat maken we graag mee! Dat is een mogelijkheid. 

G. van der Meulen, OSV Orca, in hoeverre is deze statutenwijziging door een jurist 

getoetst? Dit gaat ook over seksuele intimidatie en doping. In de sport komt seksuele 

intimidatie ook voor in opleidingen. Hoe zit dat precies? 

Arjan de Vries & Erik van Vessem NOB: het Instituut Sportrechtspraak levert standaard 

teksten aan, deze teksten zijn opgesteld door onder andere juristen. We hebben de tekst 

integraal overgenomen en daar geen eigen aanvullingen op gedaan. 

Erik van Vessem, NOB: sluit de eerste vergadering. 

 

Agenda tweede vergadering 

Erik van Vessem, NOB: opent de tweede vergadering. Marleen Baas is afwezig door haar 

aanwezigheid in de medische dienstverlening. 

Roel van Boekel (NOC*NSF) is niet aanwezig.  

 

Vaststellen agenda en mededelingen 

Kleine wijziging bij punt 7, hier hoort de begroting ook bij. Ook komt er een rondvraag, 

maar zoveel mogelijk vragen worden tijdens de vergadering behandeld.  

Rob Weeda, onderwatersportvereniging Dordrecht, mist een agendapunt. In 2018/2019 

met Marleen en Anouk over leden die lid willen blijven van de vereniging maar door allerlei 

redenen geen lid meer willen of kunnen zijn bij de NOB. Sommige verenigingen doen dit al, 

maar dat is statutair niet de bedoeling. Toen is er toegezegd dat dit op 2020 op de agenda 

zou komen. 

Erik van Vessem, NOB: dit punt wordt meegenomen tijdens het agendapunt over het 

nieuwe meerjarenbeleidsplan.  

André Idink, Scheldeduikers Terneuzen, bij punt 5 (terugblik 2019) vragen we een 

decharge over het gevoerde beleid van 2019. Maar dit gevoerde beleid heeft gevolgen voor 

de begroting 2020 en 2021. Het heeft veel gevolgen voor de rest van het beleid.  

Erik van Vessem, NOB: dat klopt maar het gaat hier om de afsluiting van het financiële jaar 

van 2019. 

Agenda wordt verder ongewijzigd vastgelegd. 
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Verslag van de Ledenraadsvergadering van 25 mei  

Dirk Hoeksema, duikteam Zeeland, ik mis de aanwezigen op de sheets. Mijn aanbeveling 

zou zijn om de aanwezigen te vermelden. Die zijn belangrijker dan de afwezigen. 

Erik van Vessem, NOB: we zullen deze aanbeveling overnemen. 

Peter Blanker, Onderwatersport Verenging Botlek in Spijkenisse & consulent vinzwemmen, 

is Jack de Vries nog NOB lid?  

Arjan de Vries, NOB: dat is AVG technisch niet verantwoord dat ik die vraag beantwoord.  

Erik van Vessem, NOB: Jack de Vries draagt ons nog steeds een warm hart toe!  

Hans Belde, OSV Tyros, is het een idee om de notulen direct na de vergadering te versturen 

zodat de teksten nog in ons geheugen zitten? 

Erik van Vessem, NOB: we zullen deze aanbeveling graag overnemen.  

Erik van Vessem, NOB: we stellen de notulen van vorig jaar ongewijzigd vast. 

 

Wijzigingen statuten – aansluiting dopingreglement ISR 

De wijziging is unaniem door de Algemene Ledenvergadering binnen de statuten 

opgenomen.  

 

Jaarverslag 2019 

De PowerPointpresentatie is als bijlage bijgevoegd.  

• Een gezonde Onderwaternatuur   

Peter Brem, Onderwatersportverenigingen Haarlem: wat verstaat NOB onder het zich actief 

inzetten voor de Noordzee?  

Bert Vos, NOB: de NOB zet vrijwilligers in bij het initiatief Duik de Noordzee Schoon. 

• Betere en veilige duikplekken  

Filmpje Herstel dijktrap Bergse Diepsluis wordt getoond. 

Peter Blanker, duikvereniging Botlek: dit is de eerste keer dat ik dit filmpje zie. Waar had ik 

hem kunnen bekijken en hoe oud is het filmpje? 

Erik van Vessem, NOB: van juni. We proberen ons bereik te vergroten zodat het beter 

bekeken wordt. 

G. van der Meulen, OSV Orca: kan dit soort materiaal niet ook aan instructeurs verstuurd 

worden?  

Erik van Vessem, NOB: een goed punt, we moeten minder bescheiden zijn en meer 

communiceren. Goede aanbeveling. 

• Toekomst bestendige clubs  

Peter Blanker, duikvereniging Botlek: Goed om aan te geven dat het protocol wat 

geschreven is met PADI in samenwerking met onderwaterhockey en vinzwemmen is 

geweest.  

Paul Al, Gooisch Duikgenootschap: wij hebben toch gezien dat jullie tekortgeschoten zijn in 

de informatievoorziening wat betreft het sluiten van zwembaden en de doorberekening van 

de zwembaden en de huurder.  
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Arjan de Vries, NOB: het was ook lange tijd onduidelijk. Wat niet duidelijk is geweest is hoe 

dat proces ging. We zijn hierin opgetrokken met de KNZB en de NRZ. Uiteindelijk zat de 

route qua geld via de gemeente.  

Paul Al, Gooisch Duikgenootschap: als je de contracten gezien hebt zijn wij verplicht te 

betalen. De vraag bij de NOB was: zijn we juridisch verplicht te betalen? Het is belangrijk 

om daar bovenop te zitten ten behoeve van verenigingsondersteuning.  

Arjan de Vries NOB: je hebt hierin gelijk.  

Erik van Vessem, NOB: we kennen de vraag en we nemen dit zeker mee. 

Stefan van der Heijden, O.W.S.V. Cyana: als club moet je zelf je zaken regelen. Het is van 

belang dat er een deal is gemaakt met de zwembaden maar dat duikclubs buitenspel zijn 

gezet vanwege de kleine omvang. In die zin had de ondersteuning vanuit de NOB beter 

kunnen zijn, zowel de juridische positie van verenigingen voor onze 

onderhandelingspositie en belangenbehartiging.  

Erik van Vessem, NOB: die evaluatie gaat zeker komen. 

R. Weeda, OSC Dordrecht: de NOB heeft daar goed werk gericht. Al die contracten zijn 

verschillend. Dan kan je niet zomaar aan de NOB vragen: wat kan ik doen? Een aanbeveling 

zou kunnen zijn om een pool te faciliteren om de verenigingen met elkaar te laten 

communiceren hierover in de vorm van kleine kenniscentrumpjes.  

Arjan de Vries, NOB: het is gebeurd. We zaten er constant bovenop. Doe vooral een beroep 

op de financiële regelingen. 

Erik van Vessem, NOB: de aanbeveling om elkaar online bij elkaar te brengen nemen we 

graag aan. 

Peter Blanker, duikvereniging Botlek: op de Facebookpagina delen we ook ervaringen met 

elkaar. Optisport krijgt een vergoeding en de gemeente is van plan om dat aan te vullen. 

De NOB kan hier druk achter zetten. Geef het signaal aan naar boven: het duurt lang.  

Kleine verenigingen hebben financiële hulp nodig. Maar blijf dat ook in de gaten houden. 

Janna Buitenrust Hettema, NOB: er zijn nu twee extra financiële regelingen. Als er 

verenigingen buiten alle regelingen vallen, dan horen we dat graag, want dan kunnen we 

dat aangeven bij NOC*NSF en VWS. 

Dirk Hoeksema, duikteam Zeeland: wij zijn ook een kleine vereniging. Mijn advies is om 

contact te zoeken met de gemeente. 

Paul Al, Gooisch Duikgenootschap: er zijn twee verhuurmodellen. Een directe verhuurder 

van een gemeente-instelling (zwembad, clubgebouw) dat gaat via de gemeente direct, of 

een Optisport partij, dan moet je facturen verzamelen en indienen bij de gemeente.  

Lucien Craft, Sub70: ik zou als penningmeester behoefte hebben om een kring van andere 

penningmeesters aan te kunnen spreken. Dit soort pooltjes zou gestuurd moeten worden 

door de NOB. Wees die verbindende factor voor de verenigingen!  

Erik van Vessem, NOB: deze aanbeveling nemen we ook zeker mee! 

T. de Kok, Kruikeduikers Tilburg: kan zo’n platform niet voor het hele bestuur gaan gelden? 

Erik van Vessem, NOB: ja, we zoeken naar een goede manier dit te faciliteren. We kijken 

ook naar de onlineorganisatie van het Rondje NL om zo meer bestuurders te spreken. 
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Kees Terwee, Duikvereniging Bubblebees: terugblik op toekomstbestendige clubs, de 

samenwerking met PADI, is dat iets waar je op kunt kapitaliseren? Zit daar toekomstmuziek 

in die samenwerking. We hebben behoefte aan meer leden en bekendheid?  

Erik van Vessem, NOB: daar is over nagedacht, dat is een zoektocht. Rondom PADI 

instructeurs of duikscholen ontstaan ook clubjes. PADI mist de structuur om samen dingen 

te doen. Dus, ja we zitten bij elkaar aan tafel. Dat is een eerste stap.  

• Opleidingen 

• Binden van onderwatersporters 

 

G. van der Meulen, OSV Orca: ziet als een groot kwaad dat NOB4U, het individueel 

lidmaatschap, zich als een vereniging gaat gedragen. Een NOB-verzoek om een enquête 

hierover door te sturen naar de clubleden, heeft hij niet gedaan, om leden niet wakker te 

schudden. Hierdoor denkt hij dat de verenigingen het moeilijker krijgen. 

Erik van Vessem, NOB: spreekt dit tegen en ziet de NOB4U niet als risico of concurrentie 

voor verenigingen. De leden voelen zich niet altijd meer verbonden aan de vereniging, 

maar willen wel betrokken zijn bij de NOB en de duiksport. Het is een alternatief die we de 

clubleden bieden, wanneer zij opzeggen. Onze effort ligt echt bij groei behalen binnen de 

vereniging, dit vind je ook terug in het meerjarenbeleidsplan. 

Simon Koster, Duikvereniging Rijnmond: vindt het belangrijk dat NOB4U als opvolger voor 

de ASA er is, maar maakt zich zorgen over de online NOB-specialisaties die georganiseerd 

worden. Hierdoor is de NOB direct aan het concurreren met de verenigingen en vist in 

dezelfde pool, waar de verenigingsinstructeurs ook vissen. Daarnaast is het niveau ver 

onder de maat wat aangeboden wordt, vergeleken met hoe wij de instructeurs opleiden. 

Wellicht een competentie om online cursussen in een workshop te bevatten. 

Erik van Vessem, NOB: wil hier straks op terugkomen bij het item meerjarenbeleidsplan. 

Terechte zorg en aandachtspunt, maar dit is zeker niet een concurrentiestandpunt. In 

coronatijd is o.a. een Onderwaterbiologie Wereldwijd specialisatie online verzorgd als een 

soort experiment vanuit de bond om in coronatijd toch iets te kunnen bieden. 

Verbeteringen zullen nodig zijn en zal zeker worden opgepakt. 

Bart Reinders, DT Eindhoven: sprak dit tegen en vond de kwaliteit van de cursussen 

redelijk. 

Erik van Vessem, NOB: het is niet ideaal om 200 deelnemers te hebben bij een onlinesessie, 

maar veel deelnemers hebben positief beoordeeld.  

Rob Weeda, OSC Dordrecht: 

De NOB organiseert geen Koningsduik of barbecueduik en dat is wat de leden aan de club 

bindt en daarmee onderscheidt de vereniging zich van de bond. Dit moeten we ook zo 

houden. We moeten trots zijn op onze verenigingen. 

 

Erik van Vessem, NOB: geeft het woord aan Hans Belde, namens de Financiële Commissie, 

inzake het decharge verlenen over 2019. 

Hans Belde, Fin. Cie: deelt mee namens zijn mede commissieleden Gertjan en Han dat hij 

een advies wil uitbrengen aan de Ledenraad. We hebben gesproken over de jaarrekening 
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2019. Deze is door ons betrouwbaar bevonden, op voorwaarde dat de accountant akkoord 

gaat.  

Arjan de Vries, NOB: Accountantsverklaring is afgegeven over het boekjaar 2019.  

Decharge aan het bestuur, niet louter aan de penningmeester, is gegeven. 

Kees Terwee, duikver. Bubblebees: kaart een alinea aan in het advies, t.w. kritische noot, 

die luidt “De leden van de Financiële commissie vinden dat het meerjarenbeleidsplan nog 

erg voorzichtig is en vraagt zich af of de plannen wel voldoende vernieuwend zijn en tot 

het gewenste resultaat zullen leiden’.  

Arjan de Vries, NOB: is van mening dat deze kritische noot niet gaat over jaarverslag 2019. 

Wanneer het meerjarenbeleidsplan aan de orde komt, kan Kees hierop kritiek leveren. 

Paul Al, Gooisch Duikgenootschap: zegt dat de accountantsverklaring niet op tijd was. NOB 

voldoet hiermee niet aan de statuten, want deze moet beschikbaar zijn voor de leden zes 

weken voorafgaande aan de Ledenraad. 

Arjan de Vries, NOB: goedkeuring is er en we hadden toestemming van de overheid om dit 

later te plaatsen. Opmerking is begrijpelijk. 

Naam niet genoemd: de verschillen tussen begrotingskosten en realisatie blijven 

fluctueren, valt hem op. De kosten zijn erg groot en niemand is hierop aangesproken. 

Arjan de Vries, NOB: uiteraard is de begroting diepgaand besproken binnen de Financiële 

Commissie. De toelichting spitst zich daarop toe. Wat is specifiek uw vraag? 

Naam niet genoemd: Kan de begroting wat strikter gehandhaafd worden, binnen een 

begrotingsjaar, in plaats van achteraf een verklaring waarom het duurder wordt. 

Arjan de Vries, NOB: Onderweg gebeurt van alles, zoals een WK Onderwaterhockey dat niet 

was begroot. Deze ging toch door en daarom wijken de bedragen af.  

Erik van Vessem, NOB: Als er sprake is van een onvoldoende toelichting, dan zoomen wij 

hier graag op in en komen wij erop terug. We hebben wel discipline en daarop wordt 

gestuurd. 

Andre Idink, de Scheldeduikers: Natuurlijk kunnen we niet in de toekomst kijken, maar het 

probleem wordt gebagatelliseerd, in zijn ogen. 

Bijv. resultaat 2017 kosten opleidingen gerealiseerd is +/-  12.000 euro, uiteindelijk in 

begroting 2021 €48.500,= dat noem ik geen fluctuatie meer. 

Arjan de Vries, NOB: Bij de opstelling begroting 2019, hebben wij als bond deze te 

handhaven in 2019. Dat wijkt af op sommige punten, deze zijn diepgaand toegelicht. 

Met de Financiële Commissie vergelijken we de begroting 2019 met resultaat 2019. Er 

bleek een tekort van bijna 7000 euro, welke ten laste gaat van het vermogen. Vervolgens 

staat bij het meerjarenbeleidsplan en begroting een ander bedrag dan wat bij 2017 staat 

vermeld, maar daarbij hoort ook een andere toelichting. Ter verduidelijking, we hebben het 

over de begroting 2019 t.o.v. het resultaat, die andere discussie moeten we nog even 

doorschuiven.  

Naam niet genoemd: Wanneer de NOB ervoor kiest Onderwaterhockey aan het WK te laten 

deelnemen, zonder een begroting, lijkt het hem voordehand liggend dit aan de Ledenraad 

voor te leggen. Als wij in 2019 een goed positief resultaat hadden gehad, dan hadden we 

een heel andere discussie over de contributieverhoging gehad. 
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Nu zijn meevallers bij voorbaat uitgegeven en dit is oneerlijk richting de verenigingen. 

Erik van Vessem, NOB: in de begroting wordt dit meegenomen. Het grootste geldgedeelte 

hebben de OWH-deelnemers zelf opgehaald d.m.v. crowdfunding en sponsoring. Voorheen 

werd dit bedrag op een privérekening van een deelnemer gestort. Op ons verzoek loopt nu 

die geldstroom via de boekhouding NOB, waardoor de bedragen een andere geldstroom is 

en kan tot een afwijking leiden t.o.v. de begroting. 

Arjan de Vries, NOB: het bestuur heeft opgenomen in de begroting het saldo 20.000 euro, 

terwijl de resultaten inkomsten veel hoger waren, dan 20.000 euro, dus hebben we het nog 

niet zo slecht gedaan.  

Erik van Vessem, NOB: er kan een forse wijziging zitten in wat begroot was, dat er wat 

meer inkomsten gegenereerd wordt, dan kunnen er ook meer uitgaven tegenover staan. 

Naam niet genoemd: Ziet graag de 3e geldstroom uit de begroting gesplitst, want nu weet 

je niet wat evenementen geweest zijn en wat geldstromen van derden waren. 

Arjan de Vries, NOB: hoe komt die hogere opbrengst tot stand, is een terechte vraag. 

Antwoord hierop is 16.000 euro opgebracht door de sporters zelf.  

Erik van Vessem, NOB: voor de NOB blijft dit een zoektocht om dit zichtbaar te maken in de 

begroting. 

Peter Blanker, duikver. Botlek: we hebben het bestuur een mandaat gegeven om het 

financiële beleid uit te voeren. Dit is voldoende naar zijn idee, maar het is goed om de 

vraag te stellen. 

Paul Al, Gooische Duikgenootschap: adviseert de NOB om Baten en Lasten anders (in een 

side-letter) uiteen te zetten richting de ledenraad. 

Erik van Vessem, NOB: dankt Paul voor zijn tip 

Erik van Vessem, NOB: wil doorgaan met Financiële jaarafsluiting 2019 maar de getekende 

accountantsverklaring is helaas nog niet gedeeld met de ledenraad. Onder voorwaarde dat 

dit document binnen een week op de website wordt gepubliceerd, vraagt het bestuur of de 

ledenraad hiermee kan instemmen. 

Decharge wordt verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2019, op 

advies van de Financiële Commissie.  

 

Erik van Vessem, NOB: stelt aan de ledenraad een opvolger van Jack de Vries als voorzitter 

voor: Hennie Elshof. Erik introduceert Hennie kort. 

Gerben v.d. Meulen, OSV Orca: betreurt het dat we binnen de NOB nooit echt verkiezingen 

hebben, niets ten nadele van Hennie, keuze tussen meerdere kandidaten zou fijn zijn. 

Erik van Vessem, NOB: de luxe hebben we helaas niet om de beste eruit te kunnen kiezen. 

Terechte opmerking maar helaas krijgen we geen of nauwelijks kandidaten. Erik vraagt de 

instemming van de ledenraad voor de voordracht Hennie als nieuwe voorzitter: een groot 

applaus! De voorzittershamer draagt Erik over aan Hennie. 

Arjan de Vries, NOB: vraagt even aandacht voor Erik van Vessem. Erik heeft momenteel veel 

functies binnen het bestuur, portefeuille vicevoorzitter/verenigingsondersteuning én 

financiën. Bedankt Erik voor jouw enorme inzet voor de NOB! Natuurlijk voor Erik ook een 

applaus. 
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Hennie Elshof, NOB: wil het meerjarenbeleidsplan onder de aandacht brengen. 

Vanuit die missie en visie kunnen we doelstellingen formuleren, waarbij we 

belangenbehartiging hoog in het vaandel hebben staan. NOB wil de verenigingen faciliteren 

om een aantal zaken te kunnen blijven doen.  

Tanja de Vries, OWSV Apa Dukers: we hebben geen problemen ermee dat belangen worden 

behartigd voor alle recreatieve duikers in NL, maar wij zijn niet de vertegenwoordiger van 

die duiker. Belangenbehartiger oke, vertegenwoordiger nee! 

Erik van Vessem, NOB: wij vertegenwoordigen 14.000 NOB-leden. We moeten als 

belangenbehartiger én vertegenwoordiger optreden. Als we een stem willen hebben, 

binnen de overheden moeten we als bond soms ‘de grote broek aantrekken’ bij het naar 

buiten treden, om een stem te hebben voor alle duikers. Wij moeten ons opstellen als 

belangenbehartiger en vertegenwoordiger van Nederlandse duikers en dat levert soms 

spanning op. Als we die duikers willen binden, moeten we laten merken dat we wat voor ze 

doen. 

Peter Blanker, Botlek:er wordt gesproken over recreatieve duikers, maar hij wil pleiten voor 

de onderwatersporters. Hij voelde dat de sporters wat ondergewaardeerd werden. 

Erik van Vessem, NOB: In de toelichting staat wel degelijk sporters, maar terechte 

aanvulling. 

Peter Brem, OVH Haarlem:  

Ik mis de aandacht voor onderwaterarcheologie. De sportduikers zijn behoorlijk aan de 

zijkant gejaagd door beroepsduikers. Als wij van de Noordzeebodem wat oppakken, dan zit 

de kustwacht er bovenop. Graag had hij gezien dat de overheid hen wat meer ruimte gaf. 

Kan de NOB hier meer in faciliteren? 

Erik van Vessem, NOB: dit valt onder faciliteren van blijvend duiken en Is een taai punt 

gebleken. De invloed van beroepsduikers is aanzienlijk, maar we zijn wel degelijk bezig. 

Een term die in Engeland wordt gebruikt is de scientific diver, waarbij men een 

specialisatie-opleiding volgt en hiermee meer bevoegdheden krijgt om recreatief anders 

met duiken bezig te zijn. Onze invloed is daar niet heel groot. Onderwaterarcheologie is 

een zgn. ‘niche’ binnen de duiksport en valt onder speerpunt 2 in onze doelstellingen. 

Paul Al, Gooisch Duikgenootschap: Sinds 2018 is er geen vertegenwoordiger namens de 

NOB bij vergaderingen aanwezig met het ministerie. Kunnen jullie daar een toelichting over 

geven.  

Erik van Vessem, NOB: We hadden daar een vrijwilliger in zitten, dus we trekken dit na, 

waarom wij niet meer als NOB aanwezig zijn. 

Bart Reinders, Duikteam Eindhoven: vindt het jammer dat er geen doelstelling staat 

vermeld qua verenigingsondersteuning/versterking. Ik heb zelf sportief besturen als 

positief ervaren en daarom is zijn advies: maak dit expliciet hier. 

Erik van Vessem, NOB: Als je kijkt naar de inhoud van de stukken, zou dit onder 

doelstelling 2, faciliteren van blijvend leren duiken vallen, dat zit nl. bij verenigingen. 

Naam niet genoemd: graag had ik gezien dat verenigingsondersteuning niet weggelaten 

wordt. Ik vind het lastig aan de verenigingsleden om dit te leggen. Dit is een dilemma. 
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Erik van Vessem, NOB: Meer trots zijn op wat we doen, is een sheet wat bij Rondje NL aan 

de orde komt.  We willen meer de verenigingen ondersteunen. 

Hennie Elshof, NOB: Daarom zijn de rondjes NL zo belangrijk. Zo kunnen verenigingen van 

elkaar leren. Daardoor weet je weer waarom je lid wil zijn van de NOB. 

Hennie Elshof, we passen het programma iets aan en geven het woord nu aan Thijs 

Wingelaar. Reden is Rob van Hulst, die samen met Thijs een presentatie medische 

(her)keuring van duikers verzorgt. 

Gerben van der Meulen, OSV Orca: in statuten van vele verenigingen staat vermeld dat 

leden gekeurd moeten zijn. Daarnaast heeft verzekeringstechnisch de duikleider een 

bepaalde verantwoordelijkheid, zeker in het buitenland. Zijn 3e zorg is: vorige jaar hadden 

we een campagne gehad om oudere duikers te ontmoedigen te gaan duiken. Nu laten we 

het aan de duiker over en kan gewoon een assessment ingevuld worden. Dit betekent  

dat de vereniging minder de veiligheid kunnen behouden. Gerben heeft hier Arbo technisch 

en qua veiligheid moeite mee. 

Thijs Wingelaar, NOB: Wat betreft statuten is de vereniging vrij om een ander beleid te 

voeren. Als men er waarde aan hecht om elke 2 jaar gekeurd te moet worden, doe dat 

vooral. Wat wij willen voorkómen dat mensen nodeloos blootgesteld worden aan een 

dokter. Voor je het weet zit je vast aan een analyse of aanvullend onderzoek wat 

mogelijkerwijs meer vragen oplevert. Het kostenaspect staat hier overigens geheel los van. 

Wat in het buitenland wettelijk verplicht is, kunnen wij als bond helaas niets aan 

veranderen.  

Gerben van der Meulen, OSV Orca:  

Is betrokken geweest bij dodelijke ongevallen, achteraf word je verhoord door politie, heb 

je alle formulieren ingevuld, is de gezondheid gecheckt. Nu hoeft dit niet meer? 

Thijs Wingelaar, NOB: zo had ik dit niet verwoord, de verantwoordelijkheid heeft een 

vereniging ten opzichte van de leden van uw club. Ik zeg alleen dat u dit niet kan 

afdwingen. 

Rob van Hulst: kan zich zo voorstellen dat de vereniging een kort lijntje heeft met de 

keuringsarts. Soms heb je te maken met schijnveiligheid, wanneer een eigen verklaring niet 

naar waarheid is ingevuld richting arts. Wanneer een wijziging in de medische situatie 

plaatsvindt, kan de arts een adviserende rol spelen. Bewustwording binnen de vereniging 

bij hogere leeftijd moet er wel zijn.  

Paul Al, Gooisch Duikgenootschap: vond het onderzoek zeer dunnetjes. Het is simplistisch 

te stellen om van statistieken uit te gaan, ondanks dat het een schijnveiligheid biedt. 

Thijs Wingelaar, NOB: de getallen die erachter zitten zijn wereldwijde DAN-

onderzoeksresultaten, een miljoen mensen hebben eraan meegewerkt. Er is altijd risico, ik 

ben het met u eens. Als iemand jokt bij een zelfassessment, dan is de waarde nihil. 

Paul Al, Gooisch Duikgenootschap: kijk naar Noors onderzoek, dat ziet er relevanter uit dan 

Australisch onderzoek, door de kou-verschillen. 

Thijs Wingelaar, NOB: wat moet de conclusie hiervan zijn vraag ik mij af, daar gaan geen 

vele mensen aan miljoenen duiken dood. De gegevens van de Nederlandse situatie hebben 

we niet.  
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Rob Weeda, OSC Dordrecht: De contributie gaat om hoog en de kosten medische keuring 

hoeft niet meer. Dit is een fout verband, want veiligheid mag geld kosten. 

Rob Weeda, OSC Dordrecht: als de vraag naar duikerartsen enorm gaat verminderen, wat is 

de toegankelijkheid van onze leden richting duikartsen. 

Thijs Wingelaar, NOB: 

Ik denk dat je expertise moet opbouwen om veel mensen te zien. Het is een goede zaak als 

we meer kundige mensen kunnen verbinden aan de niche.  

Ad Vernet, DTWoerden: waar ik bang voor ben is de discussie, als je een lid wilt aanspreken 

over zijn gezondheid. Hij had ervaring, verbood iemand het water in te gaan, maar dat lid 

zag de reden niet. 

Thijs Wingelaar, NOB: We hopen met het assessment mensen te kunnen confronteren over 

hun gezondheid. Veiligheid blijft een dialoog tussen de duiker, vereniging en duikarts. 

Paul Broekema, Duikteam Gejo: Waarom instructeurs wel en de gewone duiker niet? 

Thijs Wingelaar, NOB: dat staat vast in het ARBO-besluit. Instructeurs lopen een soort van 

extra risico. Thijs had het graag gelijk willen trekken, maar die mogelijkheid hebben we nu 

niet. 

Tanja de Vries, Apadukers: heeft problemen met het self-assessmentverhaal. Duikarts-

verantwoording wordt naar een ‘leek’ verplaatst. Is het nu de bedoeling dat bij elk 

evenement opnieuw een goedkeuringsbriefje van de leden moet worden gecheckt? 

Thijs Wingelaar, NOB: Als u dit zo ervaart, de situatie verandert weinig in de 

verantwoording van het bestuur. Sterker nog, we geven een extra instrument. Neem 

contact met de duikarts, als er twijfels zijn. 

Naam niet genoemd: vroeger was bij twijfel, een fitheid eis/test. Zegt niet dat je garantie 

hebt, maar dan heb je enig houvast. Is in die zin iets mogelijk binnen de NOB? 

Thijs Wingelaar, NOB: het voorstel wat er nu ligt, kunnen we niet aanpassen met uw 

suggestie. 

L. Craft, Sub’70: is de verzekering ook een partij om deze verandering goed te keuren? 

Arjan de Vries, NOB: dat is niet nodig. In geval van een ongeval, keert de verzekeraar uit. 

Hij kijkt niet of de persoon gekeurd is, in tegenstelling tot bij beroepsduikers. 

De heer D. Hoeksema, DT Zeeland: heeft waardering voor de manier van zorgvuldig 

behandelen van deze kwestie.  Is dit typisch NOB of kan in het buitenland ook zo’n 

medische keuring verlangd worden? 

Thijs Wingelaar, NOB: denkt dat wij als bond bewegen naar een zorgvuldiger beleid,  

t.o.v. de grotere duikorganisaties. De omgevingsfactoren in het buitenland zoals een 

handtekening van een lokale medicijnman, daar veranderen wij niets aan. Ons doel is dat 

het geen schijnveiligheid is, maar echte veiligheid. 

 

Hennie Elshof, NOB: roept Rob van Hulst naar voren en spreekt hem toe. 

Gezien zijn jarenlange inspanning voor de duiksport en de NOB heeft het bestuur besloten 

om Rob te benoemen tot Erelid van de NOB. De oorkonde en bloemen worden overhandigd. 
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Hennie Elshof, NOB: 

Wat voorligt is om ons Huishoudelijk reglement aan te passen. 

Gerben v. d. Meulen, OSC Orca: aangezien dat dit in het magazine Onderwatersport 

al gepubliceerd is, dat dit zal gaan gebeuren, vind hij een rare gang van zaken. We krijgen 

nu de keuze om akkoord te gaan, maar in het blad staat dat het al vastgesteld is. 

De heer J. Claassen, Calamari GBD: In de wet staat dat de instructeur onder die bepaalde 

arbo-regeling vallen. 

De instructeurs van sportduikers vallen niet onder de mensen die een keuring moeten 

doen. Zolang zij in een zodanige lichamelijke en geestelijke toestand verkeren dat ze 

zichzelf kunnen beoordelen, zichzelf verantwoordelijk kunnen vinden, zou dit voldoende 

moeten zijn.  

Thijs Wingelaar, NOB: je refereert waarschijnlijk naar art. 6.14 lid 1 arbo-besluit. Ik ben het 

eens met de kant van de sportduiker dat het niet onder deze regeling valt en zou graag 

willen dat die zin eruit gaat, dat is voor iedereen een probleem. We hebben er een jurist 

naar laten kijken, ook op basis van openbare bronnen. Het zou anders verwoord moeten 

worden. 

Simon Koster, Duikver. Rijnmond: jullie zijn niet helemaal duidelijk in wat nu het standpunt 

van het bestuur is. In de begeleidende brief staat dat deze leden een grotere 

verantwoordelijkheid naar anderen dragen, waardoor het NOB-bestuur de medische 

herkeuring op dit punt niet wijzigt. Is het bestuursstandpunt, dat het enkel een juridische 

afweging is, dat het er nog in staat? Als die juridische afweging nu niet meer zou gelden, 

wanneer we in de toekomst tot die conclusie zouden komen, dat we dán alsnog de 

medische herkeuring eruit gaan halen? 

Thijs Wingelaar, NOB: Ja, onder dezelfde randvoorwaarden, het zelf-assessment. 

 

Er wordt gestemd voor de wijziging van het Huishoudelijke Reglement. 

 

Thijs Wingelaar, NOB: ongeacht de uitslag wil ik iedereen bedanken voor het moment van 

reflectie: het met elkaar hebben over duikveiligheid. Veiligheid doen we met ons allen! 

 

Uitslag stemming: 

75 stemmen voor wijziging van Huishoudelijk Reglement, 32 stemmen tegen, geen 

onthoudingen. Voorstel is aangenomen. 

 

Erik van Vessem, NOB: spreekt over belangenbehartiging ter ondersteuning van de 

verenigingen in de meest brede zin van het woord. We doen dit niet voor het bureau of het 

bestuur, maar juist voor de verenigingen en de leden van verenigingen.  

Brian Haakmeester, OWSV Galathea: Wij zitten nu met een vraagstuk over een nieuw 

zwembad dat gebouwd gaat worden dat waarschijnlijk slechts 2m diep gaat worden met 

een duikplank. Wat kan de NOB voor ons betekenen?  
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Erik van Vessem, NOB: Geeft aan dat juist in dit soort gevallen we graag langskomen om 

hierover te praten. Dus nodig ons uit, we komen graag om met jullie de situatie te 

verkennen.  

Naam onbekend: Duiken op de Noordzee, Stichting STIMON is al enige jaren actief. Al enige 

jaren in overleg met de RCE maar mist daarbij de ondersteuning van de NOB. Is dit een taak 

van de NOB?  

Erik van Vessem, NOB: Vaak zijn er wel NOB-vertegenwoordigers betrokken, in dit geval 

niet. Laten we met elkaar kijken wat we hier samen mee kunnen doen. We kennen niet alle 

initiatieven in Nederland, dus zonder dat we hiervan op de hoogte worden gebracht of 

worden uitgenodigd weten we dit soms ook niet.  

Janna Buitenrust Hettema, NOB: Er is een onderzoek geweest onder verenigingen over o.a. 

wat ze gedaan hebben in de coronaperiode. Wat daar uitkwam was dat meer dan de helft 

van de verenigingen geen vervangende activiteiten heeft georganiseerd. Meer dan de helft 

is bang om leden te verliezen en heeft minder activiteiten kunnen organiseren voor 

ledenbinding. Er worden door de NOB drie onlineavonden in oktober georganiseerd met 

goede voorbeelden van/voor/door verenigingen. Heb je een goed idee of een vraag? Stuur 

deze dan vast in! 

Rob Weeda, OWC Dordrecht: Hoe gaan we om met leden die nog veel affiniteit hebben met 

de vereniging maar om allerlei redenen niet meer duiken en daarmee ook geen gebruik 

maken van o.a. de verzekering. Ze willen wel graag lid blijven van de vereniging maar er is 

minder behoefte om lid te zijn van de NOB.  Hoe gaan we/ de NOB dit organiseren? 

Erik van Vessem, NOB: Het is best een ingewikkeld verhaal hoe je dit op een goede manier 

moet doen. Er zijn best veel verenigingen met ‘grijze leden’, als je het dan hebt over 

bestuursaansprakelijkheid heb je best een uitdaging. Valt dit lid dan onder de 

bestuurdersaanprakelijkheidsverzekering als je niet voor dat lid de contributie betaald 

hebt? We kennen ervaringen bij andere sportbonden waarbij je, als je onderscheid gaat 

maken in de lidmaatschappen, je ziet dat er een neiging is dat iedereen naar de 

goedkoopste lidmaatschappen gaat. Wij kunnen niet controleren welke producten of 

diensten iemand daarvoor afneemt. Dat is best wel een uitdaging om dat in een 

contributieplan te gieten hoe je daarmee om zou moeten gaan. Wat doe je zelf als 

vereniging? Heb je zelf een verschil in contributie voor verschillende leden of wil je alleen 

maar het NOB stuk eraf knippen? Het is ons nog niet gelukt om hier een oplossing voor te 

vinden. Dit is misschien niet het meest bevredigende antwoord dat je wilt, maar het is wel 

de situatie waarin we nu zitten. We hebben ervaringen met een van de andere sportbonden 

in het sportcluster waarbij er gekozen is voor recreatieve sporters en competitieve sporters 

met twee verschillende contributies. Daarbij kiest bijna iedereen voor de goedkoopste 

variant. Het is een spagaat waar je in zit. Kies je er vandaag voor om voor bepaalde leden 

de contributie te verlagen, dan gaat voor een andere groep de contributie omhoog om onze 

begroting sluitend te houden. Tenzij je uit de huidige structuur producten of diensten uit 

zou gaan halen. Alleen daarvoor geldt wel dat we een solidariteitsprincipe hebben, dit 

houdt in dat als we bijvoorbeeld het blad of de verzekering eruit halen dat het blad of de 

verzekering voor de ander uiteindelijk duurder gaat worden. Het is niet zo dat als we 
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bijvoorbeeld voor de helft van de mensen de verzekering eruit zouden knippen omdat ze 

niet meer duiken dat dat geen effect zou hebben op anderen. Dat is het dilemma dat we 

hebben en daardoor niet tot een beter contributiebesluit zijn gekomen. 

Rob Weeda, OWC Dordrecht: We willen dit graag via de voordeur regelen en niet stiekem. Er 

zijn genoeg voorbeelden van verenigingen die het wel doen en dit openbaar op hun 

website vermelden. Vanuit onze vereniging zijn we bereidt om in een werkgroepje hierover 

mee te denken. Ik snap dat er nu geen uitsluitsel over komt omdat het niet is geagendeerd 

maar ik wil het ook niet weg laten sijpelen.  

Arjan de Vries, NOB: De ervaring is er, nog niet bij ons gelukkig maar wel binnen het 

sportcluster. En er is ook ervaring bij andere sportbonden. Ik kan nog geen voorbeeld 

noemen waar het allemaal beter wordt. Door het aanbieden van een gedifferentieerd 

systeem wil je meer mensen om je heen krijgen. Ik snap dat je zegt dat er nu een grijs 

circuit ontstaat en dat je dat niet wil toestaan. Maar er is geen voorbeeld waarbij het beter 

is. Waar het meer in zit is dat je kan uitleggen aan de leden waarom je lid bent en waar het 

naar toe gaat. Als je dat goed kan uitleggen dan heeft men daar wel een paar euro extra 

voor over. Als we er op een gegeven moment voor kiezen om te differentiëren dan sta ik 

ervoor om die collectieve verzekering op een andere manier te regelen. Hetzelfde geldt 

voor het magazine. Onze collectiviteit is heel sterk en die wil ik graag koesteren. Op het 

moment dat je gaat differentiëren raak je dat maar zo kwijt.  

Erik van Vessem, NOB: Ik denk dat het goed is dat we dit nog een keer uitleggen. Misschien 

kan dit in een rondje NL? 

Gerben van der Meulen, OSC Orca: Hebben we het nu over het contributiebesluit? Ik kan me 

voorstellen als je differentieert tussen verenigingsleden en NOB4U leden, waarbij je de 

laatste groep meer contributie laat betalen, dan zou het kunnen dat ze daardoor 

terugvloeien naar de vereniging.  

Erik van Vessem, NOB: We hebben het nu niet over het contributiebesluit maar dat zou een 

uitwerking kunnen zijn van dit voorstel.  

Paul Al, Gooisch duikgenootschap: Ik wil man en paard even noemen, Wij hebben een lid, 

een van de eerste duikers van de NOB. Is onze materiaalmeester, afgekeurd voor duiken en 

zwemt 3x per jaar mee en is nu donateur bij ons. Hij is heel belangrijk en willen we 

vasthouden, voor ons als club heel waardevol. Ik kan daar niks mee met de NOB want die 

man kan niet meer duiken.  

Erik van Vessem, NOB: Laten we dit soort voorbeelden meenemen in het Rondje NL. 

Hennie Elshof, NOB: Binnen mijn vereniging hebben we ook zo iemand die van onschatbare 

waarde is. Wij hebben er als vereniging voor gekozen om zijn contributie te betalen. 

Probleem opgelost. Ik kan niet in jullie clubkas kijken maar wij hebben het op die manier 

opgelost. Er zijnveel creatieve oplossingen hiervoor.  

Hennie Elshof, NOB: Derde doelstelling van het meerjarenbeleidsplan is de 

onderwaternatuur, daarvoor is Anne Lamers hier aanwezig. In verband met tijdsdruk kan er 

nu voor gekozen worden om het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan 2021 goed te 

keuren zonder het verhaal van Anne zodat we door kunnen gaan met het contributiebesluit 

2021 en vervolgens de begroting voor 2021. Het verhaal van Anne blijft staan en wordt 
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verschoven naar het einde van de vergadering. Na handopsteking is een meerderheid  

akkoord met het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan 2021. Beiden zijn aangenomen. 

Erik van Vessem, NOB: Een van de vragen vanuit het land is welke toegevoegde waarde 

levert de NOB. We zijn uniek omdat we in Nederlands gemaakt materiaal voor Nederlandse 

duikers door Nederlandse vrijwilligers op de Nederlandse situatie gerichte opleidingen 

bieden. Er zijn geen andere organisaties die dat zo specifiek doen. Als je de 

instructeursopleidingen die wij aanbieden vergelijkt met andere (commerciële) organisaties, 

dan moet je vaststellen dat een opleiding bij een concullega tussen de vijf tot tien keer 

duurder is dan die van de NOB. Ook is de jaarlijkse bijdrage als instructeur binnen de NOB 

zeer beperkt als je dat vergelijkt met andere duikorganisaties. De verzekering voor leden 

en verenigingen is uniek. We weten zeker dat we een mooie aanvulling hebben op dit 

pakket. Daar komt Arjan de Vries zo op terug. De verzekering voor instructeurs is uniek. 

Belangenbehartiging, andere partijen in Nederland zijn jaloers op wat wij kunnen met 

belangenbehartiging. Niet bij de NOB aangesloten duikverenigingen zijn jaloers op wat wij 

kunnen bereiken. Zij krijgen geen support uit bijvoorbeeld Zwitserland of Amerika. Als je 

kijkt naar evenementen zoals de Duikvaker dan moeten we daar staan als de 

vertegenwoordiger voor duikend Nederland. Dan het ONK foto-video kampioenschap, 

inmiddels zien we dat het bereik groter wordt en dat we ook heel veel niet NOB duikers 

bereiken. Het Onderwatersport-magazine is ook uniek, voor en grotendeels door de leden. 

Fijn dat we een blad hebben dat gemaakt wordt voor en door Nederlandse duikers. Het 

online platform Duikspotter staat nog in de kinderschoenen, langzamerhand groeit het. Als 

je kijkt naar het bereik en dit vergelijkt met andere online duikmedia dan stellen we vast 

dat we op zijn minst hetzelfde bereik hebben als hen en daarmee hebben we als 

duikorganisatie in Nederland een fors bereik. Als enige organisatie zitten we ook af en toe 

bij de overheid. Dat dat niet altijd vanzelf gaat, wil niet zeggen dat we er niet zijn. We zijn 

de enige partij in Nederland die namens de recreatieve duikers daar vertegenwoordigd is 

en daar kunnen we trots op zijn.  

Erik van Vessem, NOB: We luisteren ook naar jullie. Want wat hebben we nodig naar de 

toekomst toe? Wat zit er in dat meerjarenbeleidsplan? De ruimere bevoegdheden voor de 

3*-duiker, de duikbegeleider. Dat is een vraag die uit de vereniging komt. Daarnaast 

hebben we het voor elkaar gekregen om het snorkelen naar het zwem ABC te krijgen. Dat 

betekent dat we een hele grote groep kinderen kunnen laten kennismaken met snorkelen. 

Voor veel de eerste stap tot het duiken. En niet de kinderen alleen maar ook de ouders. En 

dat zijn allemaal potentiële leden voor jullie. Online leren, we zijn gestart door corona, we 

willen dat aanbieden zodat je dat als vereniging kan aanbieden. De Duik APK, we willen ook 

iets bieden aan duikers die in het verleden een brevet hebben gehaald en weer willen gaan 

duiken en dan denken laat mij eens bij een lokale vereniging aanhaken om een 

opfriscursus te krijgen. Met de kans dat je ze aan je kunt binden als je voldoende leuk 

aanbod hebt. Dat is iets dat we doen vanuit de NOB, het faciliteren en organiseren, met de 

gedachten dat dat verenigingen meer leden gaat opleveren.  

Erik van Vessem, NOB: De verlichting van de medische keuring. Het moet geen argument 

zijn dat kosten en veiligheid in het gedrang komen. Aan de ander kant, als de experts van 
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mening zijn dat kosten niet tot een hogere veiligheid leiden dan kunnen we dat best ter 

discussie stellen.  

Erik van Vessem, NOB: Duikspotter giftbox, die staat nu bij duikondernemers. Dat is gelukt 

en daar ben ik trots op. Dat was 5 jaar gelden gewoon onbespreekbaar dat wij iets zouden 

neer mogen zetten in een duikwinkel.  

Erik van Vessem, NOB: Er is een fonds gereserveerd voor verenigingen die activiteiten 

organiseren om aan ledenwerving te doen. Over de invulling van dit fonds komen we nog 

op terug.  

Erik van Vessem, NOB; De landelijke activiteiten kalender en door de NOB gefaciliteerde en 

georganiseerde specialisaties dat willen we vooral doen door er landelijk aandacht aan te 

kunnen geven maar uitgevoerd door instructeurs en verenigingen in de regio. Als de last en 

de druk hoog is om iets te organiseren dan kunnen we daarbij assisteren. We kunnen 

bijvoorbeeld helpen met inschrijvingen en communicatie. Bij voorkeur door een vereniging 

die zijn vinger opsteekt en zegt dat ze graag een bepaalde specialisatie willen organiseren 

in hun regio en er ook open voor staan dat er een x aantal deelnemers van andere 

verenigingen aan mee kunnen doen.  

Erik van Vessem, NOB: Over donateurschap onderwaternatuur. Dat is een van de acties die 

niets met duiken of onderwatersport te maken heeft maar dat we wel als 

belangenbehartiger voor de onderwaternatuur een partij zijn.  

Erik van Vessem, NOB: Over het collectieve verzekeringspakket. Daar komen we laten nog 

uitgebreider op terug.  

Peter Blanker, OWSV Botlek: Suggestie voor de activiteitenkalender, betrek er ook de 

bijscholingen voor de instructeurs bij. Wat ik mis is dat je gezamenlijk het water in gaat. 

Dus bijvoorbeeld een calamiteitenoefening, dat zou je prima met meerdere verenigingen 

kunnen doen en ik denk dat als jullie daar actief op sturen en dat ook mee laten tellen voor 

de instructeurslicentie dan heb je een win-win.   

Erik van Vessem, NOB: Goed plan, moet er zeker op komen. Ook daarvan zijn we vooral 

afhankelijk van wat er door verenigingen in eerste instantie zelf wordt.  

Simon Koster, duikvereniging Rijnmond: Met betrekking tot de activiteitenkalender, is het 

ook mogelijk om de andere weg in te zetten. Bijvoorbeeld dat er een vraag is naar een 

opleiding in een bepaalde regio en dat we dan kijken dat er misschien niet direct een 

opleiding is bij een vereniging maar dat er gekeken wordt naar een aantal instructeurs in 

de regio die die opleiding mogen geven en die vragen om die opleiding te geven. 

Erik van Vessem, NOB: Mijn idee is dat de vijf belangrijkste of meest voor de hand liggende 

specialisaties dat we daarvan zeggen die moeten in ieder geval minimaal in iedere regio 1 

keer per jaar worden gegeven. En dan vervolgens de vraag stellen, bijvoorbeeld 

decompressie willen we geven in het oosten, welke vereniging wil deze verzorgen? Dus ik 

zou het willen omdraaien, ik vind dat we ervoor moeten zorgen dat er in elke regio 

minimaal 1x per jaar die specialisatie verzorgd wordt en die staat op de 

activiteitenkalender. Bij voorkeur met de vereniging uit de regio en als dat niet lukt zoeken 

we een andere instructeur.  
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Erik van Vessem, NOB: Over verzekeringen. Het is een uitbreiding van het huidige pakket 

met de optie om je ergens voor bij te verzekeren.  

 

Erik van Vessem, NOB: Waar staan we nu? Je ziet hier (sheet) de ledenaantallen over de 

afgelopen 20 jaar. Dit is geen unieke lijn voor een niet competitieve sportbond. Wat mij 

betreft staan we op een keerpunt. Dat als we niets doen met elkaar, dan gaat de dalende 

lijn verder, worden onze middelen minder, kunnen we minder doen, kunnen we minder 

opleidingsmateriaal maken, kunnen we minder aan belangenbehartiging doen, kunnen we 

algemeen minder doen en worden we minder interessant voor duikers in Nederland en 

gaan we harder naar beneden. Als we met elkaar niet voldoende aanbod kunnen creëren 

voor duikers gaan mensen zich ook niet aansluiten bij een duikvereniging. Van die 20 jaar 

is de eerste 15 jaar de contributie gestegen met gemiddeld 66 cent. En de laatste vijf jaar 

met 51 cent. In het contributieverloop zitten een paar andere dingen, we hebben 

bijvoorbeeld het entreegeld er een keer afgehaald. 

Paul Al, Gooisch duikgenootschap: Ik zie dat we in 10 jaar tijd een verhoging van de 

afdracht aan de NOB hebben van 51%. Het prijsindexcijfer CBS-bron is 17,4% geweest en 

wij zijn als vereniging 12% omhooggegaan. 51% is substantieel veel.  

Erik van Vessem, NOB: Dit is de weergave tot het huidige contributievoorstel.  

Paul Al, Gooisch duikgenootschap: Dan zit ik nog op 23% terwijl het prijsindexcijfer op 

17,4% zit. Dus dat ligt ook alweer hoger.  

Erik van Vessem, NOB: Hier zitten wat andere dingen in dan alleen sec 

contributieverhoging.  

Paul Al, Gooisch duikgenootschap: Ik kijk gewoon wat ik per verenigingslid moet afdragen. 

Dan zie ik dus dat het was in 2011 €34,07 en dat is dus opgelopen naar €43,75 en dat is 

een verhoging van 24% en ik zie dat het prijsindexcijfer 17,4% is.  

Erik van Vessem, NOB: Dat klopt, maar er zit een grote wijziging in, en dat is het 

inschrijfgeld dat hierin gedisconteerd is. Dat is ook een van de dingen van mijn zakelijke 

frustratie, dat we inschrijfgeld hebben afgeschaft op verzoek van een aantal verenigingen 

om de drempel lager te maken. Wat ik vervolgens heb gezien is dat een aantal verenigingen 

dat inschrijfgeld gewoon zijn blijven innen en voor zichzelf zijn blijven houden. Dat stukje 

inschrijfgeld zit in het contributiebesluit. Je kan dus niet alleen naar dit cijfer kijken, dat 

klopt niet met wat de echte stijging is geweest.  

Andre Idink, Scheldeduikers: Datgene dat Paul Al zegt kan ik eigenlijk wel onderschrijven. 

Want ik heb op een gegeven moment van 2007 tot 2019 een berekening gemaakt. Daarin 

komt naar voren dat de verhoging van de NOB-contributie in zijn totaliteit 41% is geweest. 

In diezelfde periode is er een inflatieverhoging van 24% geweest, bron CBS. Dus in die zin 

neemt op dat moment de NOB dus al 17% extra. U zegt ja maar we hebben in die tijd een 

instappremie hebben we afgeschaft. Ik heb dat eens nagekeken en dat jaar is de bij de 

junioren verhoging van €9 en bij de senioren €10 euro. 2012 hadden we, schat ik, 14000 

leden. Dan heb je op dat moment €140.000 dat je naar de bestaande leden belast. Ik weet 

niet hoeveel leden er gemiddeld per jaar bijkomen maar ik denk zo ongeveer 5/6/700. 

Laten we het ruim nemen en 700 aanhouden. 700x€50 dan zit je een keer aan €35.000. 
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Laten we dat ook heel ruim houden, maken we daar €40.000. Met andere woorden, in dat 

jaar is er ten opzichte van de bestaande leden gewoon €100.000 extra aan lasten 

toebedeelt. Ik kan het niet anders maken. En nogmaals 2007 -2019 een verhoging van 41% 

terwijl de inflatie 24% was. 17% extra verhoging.  

Erik van Vessem, NOB: Dit zijn de cijfers die elke keer na goedkeuring/instemming van de 

ALV zijn geweest om onze begroting kloppend te maken. Dat zit voor een stuk in wat we 

uitgeven, dat zit voor een stuk in wat we doen. En dat zit een stuk in hoe we onze 

inkomsten borgen. Dat dit niet matched met de inflatiecorrectie klopt. Maar daarvoor zijn 

we soms ook andere dingen wel of niet gaan doen.  

Andre Idink, Scheldeduikers: Het is ook meer een opmerking wat volgens mij in de 

uitnodiging stond dat de NOB geen verhoging heeft toegepast en dat is dus pertinent niet 

waar.  

Arjan de Vries, NOB: Wat hier staat met zoveel woorden is hoe je het uitlegt. Er staat dat er 

geen extra verhoging is toegepast dan de jaarlijkse inflatiecorrectie. Kijk in de notulen van 

de afgelopen 10-15 jaar, er heeft geen contributieverhoging plaatsgevonden behalve dan 

de inflatiecorrectie die mogen we statutair ook elk jaar doorvoeren daarop wordt decharge 

verleend. En er is een moment geweest dat het entreegeld eraf gehaald is en 

gecompenseerd. En vandaar dat het niet meer strookt met de gemiddelde inflatiecorrectie. 

Feitelijk staat hier dat de NOB jarenlang heeft geteerd op de inflatiecorrectie en nu wordt er 

een contributieverhoging gevraagd boven op de inflatiecorrectie. Er is de afgelopen jaren 

niet gestemd over contributieverhoging. Inflatiecorrectie mogen we doorvoeren en dat 

brengt dan een verhoging teweeg. Maar sec een contributieverhoging zoals die nu op tafel 

ligt is die de afgelopen 15 jaar niet geweest.  

Andre Idink, Scheldeduikers: Van 2007 tot 2019 is de verhoging van de NOB-contributie in 

zijn totaliteit 41% is geweest. In diezelfde periode is er een inflatieverhoging van 24% 

geweest, bron CBS. Dus ergens heeft dus, los van of dat geaccordeerd is door de ALV de 

NOB, in de loop der jaren ergens 16% extra meegenomen.  

Arjan de Vries, NOB: Dat is ook nog niet zo, die 16% werd anders geïnd. Die 16% zat 

voorheen in dat entreegeld.  

Erik van Vessem, NOB: Die stap tot het afschaffen van het entreegeld is doorgevoerd op 

verzoek van 2 studentenduikverenigingen die graag de instap wilden verkleinen dat is 

overgenomen door de ALV. Dus we gaan onze contributieinkomsten anders verdelen. We 

halen minder uit de entreegelden, we halen wat meer uit de contributie. Maar het is nog 

steeds contributie. We hebben wat minder gehaald bij nieuwe leden maar wat meer bij 

bestaande leden, dat klopt. Het is anders verdeeld.  

Hans van Belde, OSV Tyros: Ik wil graag even een college bedrijfseconomie geven. Als er in 

een periode van 10 jaar een verschil zit tussen de vergelijking van jaar 10 en jaar 1 heeft 

dat alles te maken met het feit dat een inflatiecorrectie per jaar gaat. Dat betekent dat in 

jaar vijf de inflatiecorrectie gaat t.o.v. jaar 4 waar die van 3 2 en 1 inzit. Dus als je het niet 

op basis van index doet klopt de berekening niet.  

Erik van Vessem, NOB: Dit is de besluitvorming die is geweest in de ALV’s. We kunnen hier 

lang en kort over praten maar dit is besloten in de ALV’s van de afgelopen 20 jaar. Hoe dat 
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is ontstaan, opgebouwd wat hier inzit, is dat er een andere verdeling van contributie inzit 

maar geen contributieverhoging. Maar mijn punt blijft staat, als wij niets doen met elkaar 

dan gaat deze lijn nog verder naar beneden. En dan zal de druk om voldoende middelen te 

creëren om de dingen te doen die we moeten doen waar we onze meerwaarde in kunnen 

leveren groter worden.  

Paul Al, Gooisch duikgenootschap: Als jullie de jaarstukken hebben gelezen dan heb je 

gezien dat we een zeer riante liquiditeitspositie hebben van bijna €650.000. Mijn voorstel 

daarbij is dan ook om deze contributieverhoging in het kader van corona te verschuiven en 

€120.000 op te eten van deze zeer royale liquiditeitspositie. Het lijkt me goed om te 

investeren en onze liquiditeitspositie te verlagen.  

Gerben van der Meulen, OSV Orca: Ik zit met een ontzettend dilemma. De lijn die je net liet 

zien die loopt naar beneden. En ik denk door deze maatregel substantieel de contributie te 

verhogen dat die lijn alleen maar verder naar beneden zal lopen omdat er dan nog meer 

grijze leden komen. Ik weet van een aantal verenigingen dat die erover zitten te denken om 

de NOB zelfs te verlaten. Binnen mijn vereniging is er veel strijd over en ik denk dat de helft 

van mijn leden geen lid meer willen zijn van de NOB. De lijn versnelt daardoor naar 

beneden. Mijn vereniging is hierop tegen. 

Lucien Kraft, sub 70: Is er een alternatief uitgewerkt? Is er zicht op dat deze voorgenomen 

investering in ledenwerving en ledenbehoud ook effectief kan zijn? 

Erik van Vessem, NOB: Daar is ons hele meerjarenbeleidsplan op gebaseerd dat wij 

activiteiten ontplooien met behulp van de verenigingen die begint met ledenbehoud en dat 

we eraan toevoegen diensten, communicatieactiviteiten om nieuwe leden te vinden. We 

hebben daar ook externe hulp bij gezocht om te kijken wat we daarvoor zouden moeten 

doen.  

Arjan de Vries, NOB: Wat sterk is aan dit plan t.o.v. andere plannen die ik gezien heb is dat 

we zeggen, kijk we kunnen natuurlijk interen, maar dat is uitstel van executie. Wat wij hier 

doen is, we zien het ledenaantal dalen, u hebt een verhaal voor u liggen dat we 10 jaar lang 

zelf de middelen hebben kunnen genereren. Maatregelen genomen om te zorgen dat we 

kunnen blijven doen wat we doen. Dus we hebben eerst gezegd kijk nu eerst naar jezelf dat 

hebben we 10-15 jaar gedaan, we hebben in de tussenliggende periode onze eigen broek 

opgehouden. De subsidies zijn de afgelopen jaren schrikbarend naar beneden gegaan. En 

nu doen wij het voorstel om samen met u lokaal te zorgen dat die ledenwerving weer 

omhoog gaat en verenigingen weer gaan groeien. En daar hebben we voor gespaard, met 

een fonds van €60.000. Als je alleen de contributie verhoogd loop je het risico dat mensen 

zeggen, nou heb ik het wel gezien en dat je het tij niet keert. Dus je moet gezamenlijk actie 

ondernemen om die groene lijn te krijgen en daarom vind ik dit een goed plan. Of we het 

gaan keren zien we over 3 of 4 jaar, maar als we niets doen dan zitten we in ieder geval in 

de rode balken. Nu gaan we het samen doen, er zit geld bij en daar kunnen de 

verenigingen ook allemaal een beroep op doen.  

Naam onbekend: Ik zit nog steeds met de kritische noot van de financiële commissie. Ik 

hoor nu voor het eerst over het externe bedrijf, daar hoor ik graag meer over. Toch zegt de 
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financiële commissie: “Misschien is het wel te voorzichtig.” Hoeveel leden gaan we hiermee 

winnen?  

Erik van Vessem, NOB: Ik snap je vraag. Dat is het duivelse dilemma dat wij hebben. Dit 

plan is erop gericht dat jullie als vereniging iets in handen hebben om meer leden aan je te 

binden. Niet zodat wij meer individuele leden kunnen krijgen. Drie jaar geleden waren we 

allemaal aan het klagen, ik was ervan overtuigd dat verenigingen 10 nieuwe leden konden 

krijgen door onze plannen. Maar dat was volgens die betreffende vereniging te veel. Daar 

zijn niet genoeg instructeurs voor. Hoeveel leden konden ze wel hebben? 2. Wat moeten wij 

dan doen met elkaar? Met de Duik APK hebben we een product waarmee we naar de 

buitenwereld kunnen communiceren dat er een vereniging bij jou in de buurt is waar je je 

duikvaardigheden kunt testen. Daar kun je als vereniging gebruik van maken. Maar als je 

zegt wij willen dat niet of wij kunnen dat niet, kunnen wij als NOB geen garantie geven voor 

succes. Die garantie is er helaas niet. Die kunnen we gewoon niet geven. Wel hebben we 

een portfolio aan producten uitgewerkt. Het is terecht dat de financiële commissie zegt: “de 

producten zijn niet voldoende uitgewerkt.” We zijn er wel van overtuigd dat de producten 

nieuwe leden kunnen opbrengen. En zo heb je een stuk of 10 van zulke producten nodig. 

Het ene product is succesvoller dan de ander, maar netto moet het wat opleveren.  

John Clemens, Stellamaris: Volgens mij worden er twee dingen door elkaar gehaald. We zijn 

het er allemaal over eens dat we een investering en gezamenlijke inspanning moeten doen. 

Maar de vraag is: doen we dat uit contributieverhoging of uit liquide middelen? 

Arjan de Vries, NOB: Het antwoord is dat we dat uit liquide middelen doen op het moment 

dat je over je begroting gaat, want dat ga je, dan gaat het ten koste van je vermogen. Er is 

ook geld wat op de balans staat van 60.000 euro, dat we met elkaar hebben gespaard, wat 

we naast contributieverhoging gebruiken. Die 60.000 euro kunnen jullie als verenigingen 

gebruiken om jullie activiteiten te ondersteunen. Als je dat niet doet, en door je begroting 

gaat, teer je op je vermogen. Maar er is wel geld. Maar het gaat niet zo zeer om het geld, 

waar het om gaat is dat we niet alleen de contributie willen verhogen maar dat we er ook 

gezamenlijk wat aan willen doen. Dat is het goede aan dit plan, er staat heel concreet in het 

meerjarenplan, dat er iets aan het ledenpakket wordt toegevoegd met ledenbehoud als 

gezamenlijk doel. Maar ook het gezond maken van jullie eigen vereniging. Een beter plan 

kun je volgens mij niet voorleggen. Je kunt het er niet mee eens zijn, maar dat is dan 

eigenlijk uitstel van executie.  

Erik van Vessem: Wat je ziet is; de blauwe lijn die onder de groene lijn zit. Als we niets 

doen, dan dalen die ledenaantallen naar 12.272. Dat betekent dat onze begroting zal 

afnemen. Dan zetten we de verwachte lijn met daling van ledenaantal door. Als we de 

contributie verhogen en het meerjarenbeleidsplan uitvoeren waar een stijging van 

ledenaantal zal ontstaan, dan zitten we in 2023 in een stijgende lijn. Dan zullen we in de 

komende jaren een begrotingstekort hebben maar in 2024 zullen we weer in de plus 

komen. Dat is wat deze grafiek probeert te vertellen. Als we niets doen, eindigt de rode lijn 

en teren op ons vermogen, maar we doen verder niks, betekent dat dat we in 2024 in de 

min zullen zitten. 
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Arjan de Vries, NOB: Erik zegt dus dat wanneer we niks doen, we de gemiddelde daling van 

het ledenaantal doorzetten. 250 leden per jaar ongeveer. Dan kom je in de rode cijfers. Dat 

willen we niet, dus we willen de contributieverhoging doorvoeren, maar je blijft wel in die 

negatieve lijn zitten. Dan komen we positief uit met die 8 euro. Maar dan ben je er nog 

niet, we moeten aan het werk. Als we samen aan het werk gaan is de verwachting dat we 

met elkaar in 2022 de lijn weer omhoog kunnen laten gaan. Een stijgend ledenaantal dus.  

Tilly van Leuren, De Waterman: ik mis eigenlijk iets in 2020. Is het ledenaantal van dit jaar 

ook veel lager ten opzichte van 2019? 

Arjan de Vries, NOB: Dit jaar is een lastig jaar om in de plannen te bepalen wat er gaat 

gebeuren. Ik heb het gevoel dat, zoals de cijfers nu zijn, dat het meevalt. In tegenstelling 

tot andere sportbonden, in het Sportcluster fietsen blijft gelijk, bowlen gaat zwaar naar 

beneden, dammen wordt digitaal, ik heb het gevoel dat de NOB daar amper last van heeft. 

Erik van Vessem, NOB: Met één kanttekening. Wat ik hoor van verenigingen is dat dit jaar 

nog niet heeft geleid tot extra ledenverlies door corona. Maar we weten ook dat 

verenigingen hun nieuwe leden pas per 1 januari inschrijven. En we weten dat er minder 

nieuwe leden zullen zijn. Er zijn geen introductieduiken geweest, en veel opleidingen zijn 

niet geweest. Dus wat echt de staat in 2021 zal zijn, weten we niet. We zien weinig 

ledenverlies maar het aantal nieuwe leden weten we nog niet. Het effect van de groei van 

nieuwe leden is niet te voorspellen. 

Arjan de Vries, NOB: Die pijn zullen we eenmalig moeten nemen en die kunnen we ook 

nemen omdat er genoeg reserves zijn.  

Naam onbekend: Ik zie dat de voorspelling van het eerste jaar erop zich gunstig uitziet. Is 

er op enige manier rekening mee gehouden dat er bijvoorbeeld in ons geval 10% van de 

contributieleden de contributie automatisch overmaken en op het moment dat zij dit 

opnieuw moeten instellen, gaan heroverwegen of ze dit wel willen? Dat aantal is bij ons 

redelijk hoog. Wij houden er rekening mee dat dit ons veel leden gaat kosten.  

Erik van Vessem, NOB: Dat is moeilijk in te schatten en verschilt per vereniging. Bij de 

vereniging waar ik duik staat de bondscontributie los van de verenigingscontributie, dus 

dat is niet dezelfde afschrijving. Maar goed, daar zal een risico in zitten. Elke 

contributieverhoging leidt bij leden tot een heroverweging. Of het nou gaat om een euro of 

om vijf euro, het is een aanpassing die tot een heroverweging leidt. Dat is moeilijk in te 

schatten, maar hoe langer we hier mee wachten, wordt het gat dat je moet overbruggen 

steeds groter. Het moment komt een keertje.  

Paul: Jullie hebben een plan neergelegd en dat klinkt inderdaad heel goed. Ambitieus moet 

je zijn, maar wat mijn probleem is, is de wijze van financiering. Ten opzichte van 2017 

hebben we een liquiditeit die 300.000 euro omhoog is gegaan. Dat is heel gezond en goed 

gedaan, maar nu is het moment om de nieuwe plannen te financieren vanuit die 300.000 

euro. Het plan is erg ambitieus en heeft zeker kans van slagen dus het is belangrijk om dat 

nu uit te voeren. Ik zeg dus niet dat het plan niet goed is, maar de financiering moeten we 

anders doen. Dan kunnen we volgend jaar als we door de corona heen zijn, kijken of we 

het omhoog doen. Dat is eigenlijk het enige punt dat ik wil inbrengen. 
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Erik van Vessem, NOB: Dit is uiteindelijk een zoektocht. Wat we willen voorkomen is het nu 

voorfinancieren en vervolgens volgend jaar gaan verhogen. Dan zitten we volgend jaar met 

dezelfde discussie en waarschijnlijk met dezelfde uitkomst. Dus wat we nu willen doen is 

het op de agenda plaatsen om het doorbreken van deze lijn op de agenda te zetten. We 

moeten een keuze maken in hoe we dit nu gaan doen. Dat is de situatie.  

Naam onbekend: Ik stel vast dat de corona nog niet over is. Er wordt nu gezegd dat er een 

boel geld op de bank staat, maar de vraag is ook wat de risico’s zijn die we nu afdekken. 

We weten dat de corona nog niet over is en ik zeg een winnaar heeft een plan. Laten we 

dan ook dat besluit nemen om door te gaan en het via de contributieheffing te doen. We 

weten nog niet hoelang corona duurt, dus daar moet je ook rekening mee houden.  

Gerben van der Meulen, OSV Orca: Dit heeft natuurlijk rechtstreeks te maken met de 

begroting, ik heb daar gezien dat de contributiebesluiten ongeveer 130.000 euro op 

jaarbasis zijn. Vervolgens zie ik bij personeel een toename van 50.000 euro op de 

begroting en ik vraag me af waar we akkoord mee gaan als het bureau 130.000 euro extra 

krijgt en wat de uitvloeisels daarvan zijn. Ik zit hier met de opdracht om tegen te stemmen 

maar de plannen zijn op zich niet slecht. Wij hebben vanuit de financiële commissie een 

jaar of 5 à 6 al aangegeven dat dit ging gebeuren. Waarom moet het nu? Ik zit in het 

bestuur van een miljoenenvereniging, die hebben veel meer geld voor ledenwerving dan de 

NOB, en daar lukt het ook niet. Ik wil graag zekerheid dat dit plan gaat lukken. 

Arjan de Vries, NOB: Het gaat om de meerwaarde die je kunt creëren. Dat het bij de FNV 

niet lukt is een maatschappelijk probleem, dat het in de sport niet lukt, is een 

maatschappelijk probleem. Het zit het hem dus niet zo zeer in het geld, maar in de 

meerwaarde die we met elkaar creëren. Het toevoegen van waarde is een cruciaal deel van 

het plan. We laten zien welke meerwaarde we willen creëren met elkaar. Zodat we meer 

munitie hebben om tegen leden te zeggen wat je ervoor terugkrijgt. Als dat niet zo zou zijn 

zouden we geen boodschap hebben voor de contributieverhoging. Je kunt het uitstellen 

maar het is uitstel van executie.  

Gerben van der Meulen, OSV Orca: mijn leden zien niet wat jij nu tegen mij zegt. Dus hoe 

moet ik dit uit gaan leggen?  

Arjan de Vries, NOB: Dan komt mijn boodschap niet goed over. We laten je twee sheets zien 

over wat we doen en wat we gaan doen, dus we doen er zeker iets aan om er wat aan te 

doen. Als we er niks aan zouden doen, zou je een punt hebben.  

OSCD Dordrecht: Het ligt ook aan de verenigingen, we doen het samen. Jullie zijn van ons, 

wij doen het ook. Wij hebben als vereniging tijdens corona ook goed gefunctioneerd, er 

zijn leden bijgekomen en die hebben we direct bij de NOB aangemeld. Je kunt als 

vereniging zeggen we melden jullie pas aan na 1 januari maar dat is … 

Arjan de Vries, NOB: En wat je dan in ieder geval nog kunt vertellen is dat je het als 

vereniging moet doen, maar de NOB gaat ons daarbij de komende jaren wel financieel 

helpen. Er is voor gespaard en dat kunnen we nu inzetten. Dus je hebt gewoon een goed 

verhaal.  

Dick Hoeksema, Duikteam Zeeland: Voor mij is het betoog overtuigend. Ik ben hier om 

munitie te verzamelen voor de eigen vereniging. Ik sluit me aan bij de vorige spreker, ik 
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heb namelijk foto’s gemaakt van de sheets, om straks te kunnen vertellen wat jullie 

zeggen. Maar ik vind de plaatjes die wij gekregen hebben beroerd. Kunnen we de sheets 

krijgen? 

Erik van Vessem, NOB: Uiteraard. Gaan we verspreiden. 

Naam onbekend: De plannen heb ik geen problemen mee, het gaat mij om de financiering. 

In de volgende punten komt de financiering aan de orde. Ik wil daar wel op reageren maar 

dat is geloof ik nu niet aan de orde. Het contributiebesluit komt later, is dat correct?  

Erik van Vessem, NOB: We hebben net de plannen goedgekeurd dus als we de middelen 

niet hebben kunnen we de plannen niet uitvoeren of zullen we het anders moeten 

financieren. We proberen nog uit te leggen wat de financiële situatie is en wat we moeten 

doen om het te kunnen doorbreken. Stap 2 is een stuk van de financiering uit de 

contributie te halen. Het doel is ook om jullie onderbouwing te geven om bij je achterban 

uit te leggen dat dit een goed plan is.  

Erik van Vessem, NOB: We gaan nu naar het advies van de financiële commissie, voordat we 

naar de stemming gaan.  

Hans: De financiële commissie heeft heel erg geworsteld met datgene wat er nu voor ligt. 

Alleen is het probleem dat als je kijkt naar je vrije liquiditeitspositie, dat die een stuk lager 

is dan wat net genoemd werd. Wij hebben het bestuur geprikkeld om het plan beter te 

maken en dat is goed gelukt. De kritische noot is om ervoor te zorgen dat dat verder 

uitgewerkt wordt. Inderdaad is het absolute bedrag nog wel te overzien. Alleen het is 

relatief erg veel. Mee eens. Ook met de slapende leden in gedachten, als je het één keer 

doet, heb je één keer een vrijloop van leden. Alles bij elkaar hebben wij gezegd dat het 

plan en de middelen, als je financieel gezond wilt blijven en een buffer wilt houden, dit 

plan moet volgen. Ons advies is om akkoord te gaan met het contributievoorstel en de 

begroting.  

 

De stemming wordt gehouden. 

De uitslag van de stemming is 77 stemmen voor en 30 stemmen tegen waarmee het 

contributiebesluit is aangenomen. 

 

Het volgende agendapunt is de begroting 2021.  

Naam onbekend: bij de ledeninkomsten is er een verschil tussen de contributies Resultaat 

2019 en Begroting 2021 van ongeveer € 61.000,-. Met het aangenomen besluit over de 

contributieverhoging is er t.o.v. Resultaat al een verhoging van ongeveer € 100.000,-. 

Waarom is er een verschil van € 39.000,-? De begroting 2021 is al opgesteld met de 

contributieverhoging. Het verschil is te verklaren doordat de inkomsten van de verzekering 

op een andere plek in de begroting is opgenomen. De circa € 1,75 per lid x het aantal 

leden moet u aftrekken van het contributiebedrag en is op een andere plek in de begroting 

opgenomen. Ook is er een verschil in contributie vanwege lagere bedragen voor junioren. 

Paul Al, Gooisch Duikgenootschap: als er niet was ingestemd met het contributiebesluit zou 

het tekort aan opbrengsten van circa € 61.000,- uit de liquiditeitspositie gehaald kunnen 

worden.  
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Arjan de Vries, NOB legt uit dat tekorten altijd ten laste gaan van de winst en 

verliesrekening. Dat daarmee de liquiditeitspositie afneemt kan kloppen, maar we hebben 

dan elk jaar te maken met een tekort op de begroting. 

Hans, Financiële commissie vult aan: bij het vaststellen van de liquiditeitspositie is er nog 

een aantal andere posten waarmee je rekening moet houden (bv  kort- en langlopende 

schulden).  

In de discussie over contributie moeten we  ons even beperken tot de begroting 2021. 

Zonder het vastgestelde contributiebesluit zak je al snel onder de acceptabele ratio’s die je 

bedrijfseconomisch moet hanteren. .  

Naam onbekend: Kan er een a4’tje komen met een samenvatting van hetgeen zojuist 

besproken is zodat we dat kunnen gebruiken om het uit te leggen aan onze leden? Hans 

zegt toe dat hij dat zal verzorgen. 

Naam onbekend: de € 8,- contributieverhoging wordt als enige oplossing gepresenteerd. 

De grens van € 50,- is nu overschreden wat voor een aantal leden het gevoel kan geven dat 

de maat vol is. Ten tweede is de timing om gedurende de coronacrisis een verhoging door 

te voeren niet heel handig gekozen. Leden overwegen misschien al de club te verlaten 

vanwege het beperkte aanbod. In de vereniging wordt de discussie over de noodzaak van 

het NOB-lidmaatschap door de verhoging versterkt.  

Hennie Elshof, NOB: zegt dat deze discussie in het bestuur ook is gevoerd, maar dat door 

de financiële situatie het bestuur toch voorstelt de contributie op dit moment te verhogen. 

 

De begroting 2021 wordt in stemming gebracht.  

Er is één tegenstem en één onthouding. 

De begroting 2021 is aangenomen. 

 

Er volgt een presentatie van Anne Lamers, voorzitter van de Biologische Werkgroep, over 

het belang van een gezonde onderwaternatuur, de bescherming van de onderwaternatuur 

en de rol van de Biologische Werkgroep.  

 

Frans van der Veer geeft een toelichting op de ontwikkelingen van de opleidingen. Docent 

Hans van den Hul geeft aansluitend een uitleg over de nieuwe Duikbegeleideropleiding. 

 

Dick Meppelink krijgt de oorkonde voor Lid van Verdienste uitgereikt.  

 

De vergadering wordt gesloten.  

 

 


