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Onze organisatie in 2020*

Bestuur
Erik van Vessem Voorzitter ad interim (vanaf juni 2019)| Penningmeester | 

Communicatie | Wedstrijdsport | Consulenten
Hennie Elshof Voorzitter (vanaf september 2020) 

Marleen Baas Verenigingsondersteuning | Duikscholen
Frans van der Veer Opleidingen | Technisch duiken | Grotduiken
Bert Vos Deltacommissie | Duiken met mindervaliden | Biologie
Thijs Wingelaar Veiligheid | Medische commissie

Personeel 
Arjan de Vries Directeur
Desmond van Santen         Bureaumanager
Arieke van den Brink Management assistent/ 

Financiële administratie
Janna Buitenrust Hettema*   Verenigingsondersteuning
Anna van der Duim** Verenigingsondersteuning 
Laura Struik Online marketing
Thea Visser Ledenadministratie
Westley Verdonk Opleidingen
Marieke Wiendels Website en opleidingen 
*tot maart 2021 **vanaf maart 2021

Ereleden Leden van Verdienste
C. Bakx J.W. Bech
B. Bleiji H. Elshof
J. Geurts P. Engels
A. Palache R. van Hulst
R. Schipper A. van IJsseldijk
J. Schox T. de Rijk
E. van der Stelt L. Robberecht
H. van Vlimmeren J. van Schalen
R. Vreijsen H. van Schoonhoven

J. Schox
F. van der Vegte
G. Visser
E. Focke
K. Verhoeven
R. Lemmens
W. Breeman
D. Meppelink

Code Goed Sportbestuur
In 2020 zijn de dertien 
aanbevelingen voor goed 
sportbestuur gecontroleerd op 
actualiteit. De organisatie heeft 
in 2020 toegezien op de 
naleving van de 
NOB-gedragscode Goed 
Sportbestuur. Dit document 
wordt actief bij nieuwe 
bestuurders onder de aandacht 
gebracht. 

*Het jaarverslag 2020 geldt van september 
2020 tot juni 2021.
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Waar gaan we voor in 2021-2024?

Missie
De NOB stimuleert en faciliteert veilig en plezierig recreatief duiken, 
laagdrempelig voor iedereen, waarbij de NOB zich richt op behoud, 
versterking van en respect voor het onderwaterleven in Nederland.

Visie
De NOB is de grootste duikorganisatie op het gebied van recreatief 
duiken/-onderwatersporten in Nederland, vertegenwoordigt alle 
duikers in Nederland en alle Nederlandse duikers waarbij de waarde 
van de onderwaternatuur constant een grote rol speelt.

Nederlandse Onderwatersport Bond
De NOB is dé organisatie voor iedereen die zich wil verdiepen in de 
onderwaterwereld. We brengen onderwatersporters met 
elkaar in verbinding en zorgen ervoor dat ze elkaar inspireren en 
enthousiasmeren. De NOB is aangesloten bij NOC*NSF en CMAS.



Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2024

De NOB stimuleert en faciliteert veilig en plezierig recreatief duiken
voor iedereen op een laagdrempelige manier met daarbij aandacht
voor het maximaal behoud van de onderwaternatuur waarin in
Nederland gedoken wordt. De NOB heeft de intentie om de leidende
duikorganisatie van Nederland te worden. Als vertegenwoordiger van
álle duikers in Nederland stelt de NOB de komende beleidsperiode drie
doelstellingen.

De komende meerjarenbeleidsperiode focust de NOB zich op de 
volgende doelstellingen:

✓ Doelstelling 1. Belangenbehartiging: De NOB is dé 
vertegenwoordiger en belangenbehartiger van alle recreatieve 
duikers in Nederland

✓ Doelstelling 2. Duiken: De NOB faciliteert en ondersteunt het 
leren duiken en bovenal het blijven duiken

✓ Doelstelling 3. Onderwaternatuur: De NOB draagt bij aan het 
behoud en versterken van de onderwaternatuur en maakt de 
onderwaterwereld zichtbaar
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Wat kon wel
Ondanks de maatregelen door de corona pandemie heeft de NOB de 
afgelopen periode zich blijvend ingezet voor ondersteuning van onze 
verenigingen. Samen met PADI hebben we een corona-protocol geschreven 
waarin we schrijven wat wel mogelijk is. Na iedere persconferentie is dit 
protocol geactualiseerd. Verder is het ONK Onderwaterfoto en –film door 
gegaan, zijn we verder gegaan met de ontwikkeling van nieuwe diensten en 
producten en konden verenigingen leden in tweetallen met of zonder 
instructeur laten duiken.

Wat kon niet
De maatregelen hebben helaas ook een negatieve invloed op de realisatie 
van doelstellingen in 2020 gehad. Zo is er een daling in omzet van de 
webshop doordat er minder opleidingen bij verenigingen zijn gegeven, 
konden we evenementen met groepen duikers niet door laten gaan, gingen 
landelijke of internationale wedstrijden fotografie, vinzwemmen en 
onderwaterhockey niet door, konden we geen verenigingen bezoeken, 
werden instructeursopleidingen geannuleerd of verplaatst, is er vooral 
online vergaderd, zijn er minder workshops voor instructeurs gegeven en 
zien we een daling van het aantal leden. Toch kijken we met een frisse blik 
naar de toekomst en hebben de NOB en onze vrijwilligers zeker niet 
stilgezeten! Dit lees je straks terug in dit jaarverslag.

Impact van corona
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Meerjarenvisie
De NOB zet zich in als belangenbehartiger van alle duikers in Nederland. 
Dankzij de aangesloten duikers heeft de NOB de mogelijkheid zich in te 
zetten voor duikvoorzieningen in Nederland. Dit om veilig en 
(on)georganiseerd te kunnen duiken. Als vertegenwoordiger van de grote 
groep duikers laten we van ons horen wanneer beslissingen genomen 
worden over duiklocaties in Nederland. 

De NOB zal zich de komende periode richten op haar doelgroep en haar 
aanbod aanscherpen waar nodig om zo waarde te leveren voor alle duikers 
in Nederland en op die manier nieuwe doelgroepen (beter) aan te spreken. 
Dit is alleen mogelijk met een sterke organisatie van vrijwilligers, 
bestuursleden en medewerkers.

Belangenbehartiging

Foto: Ron Offermans



Foto: Roel van der Mast

Het afgelopen jaar heeft de NOB verenigingen geholpen met verschillende 

onderwerpen. Daarnaast zijn er individuele hulpvragen gesteld en zijn deze 

met maatwerk beantwoord. Ook hebben we voor blije gezichten gezorgd 

door verenigingen bij een jubileum een cadeau toe te sturen. 

Nieuw aanbod

We hebben in 2020 online onze clubs betrokken door o.a. individueel 

contact, bijeenkomsten, enquêtes en ander onderzoek. Hierdoor heeft de 

NOB een duidelijker beeld gekregen van waar de behoeften voor 

ondersteuning ligt. Hier is op ingespeeld door de juiste informatie aan te 

bieden of te ontwikkelen. Er is onder anderen door een kleine werkgroep, 

waaraan ook enkele verenigingen deelnemen, een plan ontwikkeld voor een 

online platform voor kennisdeling en een ledenwervingsfonds voor 

verenigingen. Daarnaast zijn de opleidingen vernieuwd en is de Duik APK 

ontwikkeld. 

Kennisdeling

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen was een nieuw 

onderwerp en net zoals het Protocol verantwoord onderwatersporten soms 

erg lastig voor clubs. Door online de juiste informatie te delen heeft de NOB 

ervoor gezorgd dat iedereen goed op de hoogte is van actuele 

ontwikkelingen. In april is de week van de onderwatersportvereniging 

georganiseerd met allerlei online workshops voor verenigingsbestuurders.

Belangenbehartiging 2020
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Duik APK

Begin 2021 zijn er vijf pilots voor de Duik APK bij clubs gestart. Met de Duik 

APK hebben we een manier gevonden om de ongebonden duikers te 

bereiken en tegen betaling een interessant product te leveren. Er is veel 

onderzoek onder duikers gedaan voordat met de ontwikkeling is gestart. We 

verwachten dat deze dienst goed aansluit bij de behoefte van een specifieke 

doelgroep duikers: de duiker die in het buitenland een duikbrevet heeft 

gehaald. 

Duikers die aan de Duik APK meedoen laten hun duikmateriaal controleren 

bij één van de SubLub-winkels, doen een online medische zelftest en 

oefenen bij een duikvereniging hun vaardigheden. Bij deelname aan de Duik 

APK hoeven deze duikers niet meteen lid te worden van een club, maar 

maken ze wel kennis met een duikvereniging. De Duik APK levert de NOB en 

de clubs inkomsten op. 

ARBO en sportduiken
Met de komst van de nieuwe Duikbegeleider zijn er vragen over de 
juridische positie van 3*-duikers en Duikbegeleiders binnen gekomen. We 
hebben hiervoor een juridisch advies laten opstellen waarin ook activiteiten 
van verenigingen, zoals het schoonmaken van een duikplas, is 
meegenomen. Met dit advies hebben we de minister opgeroepen de 
wetgeving voor vrijwilligers aan te passen. 

Belangenbehartiging 2020 (2)
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Duikplekken
Het werk bij en aan duikplekken ging gewoon door. Bij een aantal Zeeuwse 
dijktrappen zijn problemen met leuningen hersteld. In de Kraaijenbergse 
Plas hebben vrijwilligers een 30 meter lang werkschip afgezonken. Het werk 
aan de Zeeuwse vooroevers is bijna afgerond. Deze keer zijn er terrassen 
van breuksteen bovenop de staalslakken geplaatst. Tenslotte zijn we 
betrokken bij de nieuwe gebiedsvisie van het Veerse Meer en maken we deel 
uit van het Algemeen Bestuur van Nationaal Park Oosterschelde.

Socials

De sociale media van de NOB doet het goed, we bereiken meer duikers. De 

NOB-website ziet meer bezoekers waarbij de pagina met het coronadossier 

de meest bekeken pagina is. De NOB- en Duikspotter Facebook-pagina’s 

zien beiden een groei van het aantal volgers.

Vrijwilligers en commissies zijn afgelopen jaar minder zichtbaar actief 

geweest. De inzet van vrijwilligers hebben we via de socials gedeeld, met 

onder andere de jurering van het ONK, een coronaproof vinzwemwedstrijd 

en het schoonmaken van informatieborden langs de Oosterschelde.

Snorkelen
De NOB heeft samen met de Nationale Raad Zwemveiligheid de NRZ-
snorkeldiploma’s vernieuwd. Jonge snorkelaars worden via de zwembaden 
doorverwezen naar NOB-clubs. De snorkeldiploma’s sluiten aan op het 
nationale Zwem-ABC.

Belangenbehartiging 2020 (3)
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Zelftest
De eerder aangekondigde medische zelftest is beschikbaar. Na een goed 
bezochte online informatiebijeenkomst is de test online gekomen. Duikers 
kunnen met een online vragenlijst eenvoudig controleren of er wel of geen 
advies van een keuringsarts nodig is. Check voor meer informatie: 
www.medischecheckvoorduikers.nl

Verzekering
De NOB heeft het verzekeringspakket voor leden sterk kunnen verbeteren. 
Leden zijn vanaf 2021 wereldwijd verzekerd tegen duikongevallen en 
aansprakelijkheid. Het lidmaatschap is hierdoor veel waardevoller 
geworden. Lees in de bijlage* achterin wat er onder andere is gedekt door 
de vernieuwde verzekering. 

* Bijlage 1: Belangenbehartiging

Belangenbehartiging 2020 (4)
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http://www.medischecheckvoorduikers.nl/


Duiken
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Meerjarenvisie
De focus van de NOB verschuift gedeeltelijk van vele aantallen nieuwe 
mensen leren duiken naar mensen die geleerd hebben te duiken langer 
behouden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de NOB veel duikers aan 
zich bindt die kort leren duiken en dan de bond/vereniging weer verlaten. 

Als bond richten we ons allereerst op het kunnen neerzetten van een goed 
aanbod met de uitdaging om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, 
om ons daarna te focussen op het vermarkten van deze producten en 
diensten. Dit met de achterliggende gedachte dat we moeten denken aan de 
toekomst en het bestaansrecht van de NOB.

Duiken

Foto: Edwin van der Sande
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Blended learning

Het afgelopen jaar hebben we een eerste stap gezet naar het aanbieden van 

online specialisaties en workshops: Onderwaterbiologie Wereldwijd, Nitrox 

Basis en fotografie. Dit was een groot succes waarmee we zowel leden als 

duikers zonder NOB-lidmaatschap hebben bereikt. Om het principe van 

‘blended learning’ verder uit te rollen zijn we begin dit jaar gestart met het 

ontwikkelen van e-learnings, waarbij de cursist een e-learning volgt en 

daarna in contact komt met een duikclub of instructeur voor het uitvoeren 

van de praktijkopdrachten.

Nieuwe opleidingen
De herziening van de specialisatie Nitrox basis is afgerond. Het nieuwe boek 
is eind april 2021 verschenen. De opleiding tot Duikbegeleider 
(duikerniveau) is afgerond en kan worden gegeven bij duikclubs. Hetzelfde 
geldt voor de opleiding tot praktijkbegeleider (IT-niveau). De werkgroep 
werkt aan de twee andere modules op IT-niveau (leercoach en PvB 
Beoordelaar). De nieuwe 2*-instructeursopleiding begint steeds meer vorm 
te krijgen. 

Workshops

Er zijn in de afgelopen periode bijna alleen online workshops 

georganiseerd. De volgende (online) workshops zijn gegeven: Online 

lesgeven, Decompressie, Getijdenwater, Trimmen en ScubaDoe Applicatie. 

Duiken
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Verenigingsmonitor

In 2020 is de verenigingsmonitor uitgevoerd en de verenigingen hebben 

terugkoppeling hierover ontvangen. De resultaten zijn gebruikt om gericht 

verenigingen te ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van 

ledenwerving/binding en vrijwilligersbehoud. Mede op basis van de 

resultaten is er invulling gegeven aan de week van de 

onderwatersportvereniging. 

Duiken (2)
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Onderwaternatuur
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Meerjarenvisie
Als belangenbehartiger van de onderwatersporters en de onderwaternatuur 
in Nederland maken we ons hard voor duiklocaties in Nederland. 
Ontwikkelingen op het gebied van energietransities, vaarroutes, focus op 
onderwaternatuur en de visserij geven kansen en bedreigingen voor de 
onderwaternatuur. Een nieuw beleidsdoel van de NOB voor de komende 
beleidsperiode is een betere bescherming van de Nederlandse 
onderwaternatuur. 

Dit kunnen we niet alleen en daarom staat samenwerken in dit beleidsdoel 
centraal.

Onderwaternatuur

Foto: Rob van Twist



Samenwerking
Samenwerking met sterke andere partijen hebben we de afgelopen periode 
voortgezet en breiden we uit. Begin 2021 is een partnerschap met het 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel aangevraagd. Met onze input krijgen we de 
bijzondere en kwetsbare onderwaternatuur beter op de kaart bij de 
regionale en landelijke overheid.

Beelden
De NOB ziet de kracht van beelden om de onderwaternatuur beter bekend te 
maken en te beschermen. We hebben dat eind 2020 opnieuw gedaan door 
de beelden van het Open Nederlands Kampioenschap Onderwaterfoto- en 
film breed te verspreiden.

Zuurstofloos
Dit voorjaar heeft de NOB met de vrijwilligers van de commissie Deltagebied 
een schokkend beeldverslag van het Veerse Meer opgesteld. Vrijwel het hele 
meer is dieper dan 3 meter levenloos. Vermoedelijk door een tekort aan 
zuurstof. Het rapport is gedeeld met de overheid en de media. 

Vooroever
Boskalis heeft op een aantal plekken in de Oosterschelde zes enorme 
breukstenen op de bodem geplaatst. De stenen dienen als 
markeringspunten en raken mooi begroeid met onderwaterleven. 

Onderwaternatuur
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Cijfers en statistieken
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Cijfers en statistieken
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Top 3 uitgegeven specialisaties

2018
1. Nitrox basis (264)
2. Redden (202)
3. Droogpakduiken (166)

2019
1. Nitrox basis (230)
2. Droogpakduiken (147)
3. Diep Duiken (102)

Het aantal uitgegeven 

instructeursbrevetten 

ligt lager, er zijn 

weinig opleidingen 

gegeven i.v.m. de 

herziening van de 

opleidingen.

2020
1. Nitrox basis (207)
2. Onderwaterbiologie Wereldwijd (187)
3. Droogpakduiken (108)



Balans per 31 december 2020

2018 2019 2020

Vaste activa 671 629 589

Vlottende activa 170 147 149

Vorderingen korte termijn 82 72 107

Vorderingen lange termijn 0 0 0

Liquide middelen 559 658 724

TOTAAL 1.482 1.507 1.569

2018 2019 2020

Eigen vermogen 1185 1178 1272

Voorzieningen 55 65 75

Schulden lange termijn 128 117 106

Schulden korte termijn 114 146 116

TOTAAL 1.482 1.507 1.569
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De balans is 
weergegeven in 

€ 1000,-.



Balans per 31 december 2020
Vlottende activa: de voorraden betreffen bondsartikelen, 
brevetten/ledenpassen en promotiemateriaal.

Vorderingen korte termijn: de vorderingen op korte termijn 
betreffen nog te ontvangen vorderingen op verenigingen en 
derden, voorschot Sportcluster, afrekening 
directie/personeelskosten met NTFU en NBF, 
vooruitbetaalde bedragen incl. afgedragen BTW.

Liquide middelen: de liquide middelen bestaan uit kasgeld 
en verder al dan niet rentedragende tegoeden bij de 
Rabobank en de ING-bank.

Passiva: de vermogenspositie per ultimo 2020: 
€ 1.272.267. Het boekjaar 2020 is afgesloten met een 
positief resultaat van € 94.199.

Schulden lange termijn: de schulden op lange termijn 
betreft een hypotheek afgesloten bij de Rabobank.

Schulden korte termijn: de schulden op korte termijn 
betreffen leveranciers, belastingen en nog te betalen 
vakantiegeld.

2018 2019 2020

Vorderingen korte 
termijn

82 72 107

Liquide middelen 559 658 724

SUBTOTAAL VLOTTENDE 
ACTIVA

641 730 831

Schulden korte termijn 115 147 116

TOTAAL 526 583 715

Het werkkapitaal 
is weergegeven in 

€ 1000,-.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de NOB aan haar korte 
termijn verplichtingen kan voldoen.

W
erkkap
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Staat van baten en lasten (1)
Begroting 2022 Begroting 2021 Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019

Personeel 461.376 459.133 427.937 430.936 440.998

Huisvesting 59.600 62.300 52.533 69.500 65.526

Bureau en organisatie 117.708 116.908 130.279 123.797 132.979

Bestuur en commissies 25.000 26.450 9.312 21.800 26.405

TOTAAL 663.684 664.791 620.061 646.033 665.908

Begroting 2022 Begroting 2021 Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019

Contributies 618.232 618.273 542.488 561.525 557.079

Subsidies 100.000 100.000 122.106 105.000 112.084

Huisvesting 80.000 77.000 81.762 77.000 81.762

Samenwerking 0 0 0 0 0

Overige opbrengsten 0 0 2.137 2.800 6.760

TOTAAL 798.232 795.273 748.493 746.325 757.685

Begroting 2022 Begroting 2021 Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019

32.000 30.000 19.381 25.245 34.129

TOTAAL 32.000 30.000 19.381 25.245 34.129
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Staat van baten en lasten(2)
Begroting 2022 Begroting 2021 Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019

Verzekeringen/personeel 41.240 40.400 33.175 35.700 26.464

Producten 10.000 10.000 5.419 17.000 9.396

Magazines 74.500 74.500 67.419 72.592 70.410

Marketing en PR 28.833 27.333 19.289 29.593 23.978

Wedstrijden/toernooien 33.500 33.500 8.926 31.090 64.110

VO en ledenservice 22.000 17.000 3.769 8.000 16.360

Webshop 74.000 75.000 43.628 84.000 74.513

Opleidingen 45.500 48.500 38.904 60.000 12.377

TOTAAL 329.573 326.233 220.529 337.975 297.608

Begroting 2022 Begroting 2021 Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019

Subsidie VO 0 0 00 0 3.550

Verzekeringen 27.487 28.000 26.824 29.400 28.129

Producten 0 0 5 0 0

Magazines 0 0 0 0 3

VO en ledenservice 6.250 6.500 38.029 6.500 6.450

Webshop 120.280 133.100 81.094 144.000 109.766

Wedstrijden/toernooien OWH 16.000 16.000 0 16.000 44.814

Wedstrijden/toernooien VZ 2.500 2.500 170 2.500 3.202

Opleidingen 64.000 64.000 59.565 64.527 37.166

TOTAAL 236.517 250.100 205.687 262.927 233.080

Egalisatiefonds 24.349

RESULTAAT 9.492 24.349 94.199 0 -6882

O
p

b
re

n
gs

te
n

 p
ro

d
u

ct
en

 e
n

 d
ie

n
st

en
K

o
st

en
 p

ro
d

u
ct

en
 e

n
 d

ie
n

st
en



Foto: Roel van der Mast

Verzekering
Met de aangepaste verzekering is onder andere het volgende gedekt*:

- 24/7 hulpverlening door SOS Alarmcentrale
- Uitkering bij overlijden (€ 15.000,-) 
- Uitkering bij invaliditeit (maximaal € 60.000,-)
- Alle onderwatersportactiviteiten inclusief vrijwilligersactiviteiten voor de 

duikvereniging of –school
- Decompressiebehandeling inclusief langer verblijf in het ziekenhuis
- Repatriëring vanwege (de gevolgen van) decompressieziekte-

/behandeling
- Zoeken en bergen en naar Nederland brengen van het stoffelijk overschot
- Duikmateriaal bij een ongeval (exclusief film-, foto- en audioapparatuur)
- Tandheelkundige kosten bij een ongeval
- Aansprakelijkheid (€ 1.250.000,- p/gebeurtenis, € 2.500.000,- p/jr)
- Mentale en fysieke nazorg bij een duikongeval.

Met de optionele aanvullende reisverzekering worden zaken gedekt die 
geen gevolg van een duikongeval zijn. Het gaat dan om geneeskundige 
kosten, annuleringskosten, reisbagage en foto- en filmapparatuur. 

Meer informatie: www.duikreisverzekering.nl

*lees in de polisvoorwaarden wat precies wel en niet verzekerd is

Bijlage 1: Belangenbehartiging

Foto: René Weterings

http://www.duikreisverzekering.nl/

