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De agenda luidt als volgt: 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda en mededelingen 

3. Verslag van de Ledenraadsvergadering van 19 september 2020 

4. Jaarverslag 2020 + toelichting 

 a. Advies financiële commissie 

 b. Decharge van het bondsbestuur  

c. Besteding van de gelden in het fonds ledenwerving 

5. Samenstelling bestuur 

6. Jaarplan 2022, contributiebesluit 2022 en begroting 2022 

 a. Jaarplan 2022 

 b. Contributiebesluit 2022 en begroting 2022 

 c. Advies financiële commissie  

7. Samenstelling financiële commissie 

8. Sluiting 

___________________________________________________________________________ 

 

 

1. OPENING 

Voorzitter Hennie Elshof verwelkomt - in deze aparte setting - de deelnemers aan de 

ledenraadsvergadering en opent vervolgens de vergadering om 10.00 uur. 

Door de corona-pandemie is digitaal vergaderen helaas de enige optie. Ook de 

bestuursvergaderingen zijn in het afgelopen jaar digitaal gehouden. Het vraagt enige 

discipline van de deelnemers, maar het went! 

 

 

2. Vaststellen van de agenda en mededelingen 

Agendapunt 7 (Samenstelling bestuur) is naar voren gehaald en komt als punt 5 aan de orde. 

 

De voorzitter meldt dat twee bestuursleden en een kandidaat-bestuurslid niet op het bureau 

aanwezig zijn. Zij volgen de ledenvergadering vanuit huis. 

 

 

3. Verslag van de Ledenraadsvergadering van 19 september 2020 

Omdat het verslag van de vorige vergadering zeer omvangrijk is, heeft het bestuur besloten 

een actiepuntenlijst op te stellen. Deze luidt als volgt: 

* Concept notulen ALV 2020 op website – gereed 

* Accountantsverklaring publiceren – gereed 

* Betere zichtbaarheid resultaten, projecten en acties – continue 
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* Ondersteuning clubs met betrekking tot Covid – continue 

* Evaluatie rol NOB bij Covid – volgt 

* Platform voor verenigingsbestuurders – werkgroep is gestart 

* Vertegenwoordiging beroepsduiksector – overheid – gereed 

* Uitleg contributiebesluit naar leden/verenigingen – gereed 

* Meer clubactiviteiten op de NOB-kalender – volgt 

 

Een aantal punten uit deze lijst is inmiddels afgerond en een aantal zaken loopt.  

 

De voorzitter vraagt of de vergadering vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van 

genoemde actiepunten. Gertjan Eg (financiële commissie) vraagt of slechts dit lijstje ter 

goedkeuring wordt voorgelegd. Hij heeft namelijk een paar redactionele opmerkingen over 

het uitgebreide verslag: hijzelf was met kennisgeving niet aanwezig terwijl Hans Belde wel 

namens de financiële commissie present was. Beide feiten staan niet in het verslag. 

Bovendien behoort – conform de statuten - het vergaderingsverslag behandeld te worden in 

de algemene ledenraadsvergadering. 

De voorzitter zegt toe dat de presentielijst van 19 september 2020 wordt gecorrigeerd. 

Hij gaat ervan uit dat als de vergadering de actiepuntenlijst goedkeurt, daarmee impliciet het 

verslag van de algemene ledenraadsvergadering van 19 september 2020, met inachtneming 

van bovenstaande aanvulling, wordt vastgesteld. 

De vergadering stemt hiermee in. 

 

 

4. Jaarverslag 2020  

De voorzitter stelt dat de impact van de Corona-pandemie door iedereen wordt gevoeld. De 

medewerkers van het bureau werken thuis, waardoor de bereikbaarheid niet altijd optimaal 

was. 

De sheets die bij de behandeling van het jaarplan in beeld komen, worden als bijlage bij dit 

vergaderingsverslag gevoegd. 

 

Belangenbehartiging 

Impact van corona 

Mede aan de hand van de presentatie licht bestuurslid Marleen Baas dit onderwerp toe.  

Zij zegt dat de Covid-pandemie zeker ook goede punten heeft opgeleverd. Als voorbeeld 

noemt zij de samenstelling van een nieuwe werkgroep voor het Corona protocol voor de 

onderwatersport waarin alle gremia zijn meegenomen. Het resultaat is een heel goede 

samenwerking waar de NOB trots op kan zijn. Gebleken is dat het NOB/PADI protocol voor 

de onderwatersport heel veel gebruikt wordt. Niet alleen door de NOB-verenigingen maar 

ook daar buiten. 
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Ontwikkeling van fonds en/of ondersteuningsplatform 

Ook is een werkgroep met verenigingsbestuurders samengesteld voor de uitwerking van de 

inhoud van het in de vorige ALV genomen besluit om het gespaarde geld (€ 50.000) via een 

fonds en/of ondersteuningsplatform in te zetten voor ledenwerving, kennisdeling en 

(centrale) promotie. Immers, als het bedrag over alle verenigingen verdeeld zou worden, 

zouden deze slechts een klein bedrag krijgen waar weinig mee gedaan kan worden. 

 

Bart Reinders (Duikteam Eindhoven) is een van de leden van deze werkgroep, en hij stelt de 

leden van de werkgroep voor. De werkgroep, aldus Bart, heeft voorgesteld om het geld 

centraal te beheren ten behoeve van een ondersteunend platform voor verenigingen en voor 

het organiseren van evenementen. Dit voorstel is aan de financiële commissie voorgelegd. 

Marleen voegt hieraan toe dat de financiële verantwoording voor dit plan aan de orde komt 

bij punt 4. 

 

Verenigingsmonitor 

Marleen licht de sheets behorend bij dit onderwerp toe. 

De meeste clubs typeren zich als gezond, maar maken zich ook zorgen over het ledenaantal. 

Financieel gaat het best goed. Weinig verenigingen maken gebruik van de overheidsregeling 

(TASO). Zij komen daarvoor niet in aanmerking omdat zij bijvoorbeeld in de corona-periode 

geen huur aan de zwembaden behoeven te betalen. 

Brian Haakmeester (OWSV Galathea) merkt op dat dit jaar de drempel voor Q1 is verlaagd, 

waardoor wellicht meer clubs toch van deze compensatieregeling gebruik kunnen maken.  

Het bestuur zegt toe dat dit advies zeker wordt doorgegeven. 

 

Ledenontwikkeling 

De grootste groep geeft aan dat de in- en uitstroom min of meer gelijk blijft. Toch daalt het 

totale aantal leden van de NOB. 

 

Verenigingsondersteuning 2021-2022 

Vervolgens licht Marleen Baas de plannen voor verenigingsondersteuning toe.  

In het najaar 2021 zal hopelijk een digitaal, misschien zelfs een fysiek rondje Nederland 

worden gemaakt. 

 

De vergadering geeft desgevraagd aan geen vragen te hebben naar aanleiding van deze 

presentatie. 

 

Duikverzekering in het lidmaatschap 

Directeur Arjan de Vries is verheugd te kunnen melden dat de ongevallenverzekering van alle 

bij de NOB aangesloten leden is uitgebreid naar een wereldwijde dekking met extra 

dekkingen uit de duikreisverzekering. Deze verzekering maakt deel uit van het lidmaatschap 

en wordt niet apart aan de leden doorberekend. 
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Gertjan Eg wordt regelmatig bij buitenlandse clubs gevraagd of hij tegen ongevallen 

verzekerd is. Hij kan dat dan niet bijvoorbeeld met een pasje aantonen. Arjan de Vries erkent 

dat dit een belangrijk punt is. Hij zal dit zeker in de afspraken meenemen. 

De termijn waarop een en ander gerealiseerd zal zijn, is niet bekend. 

Marieke Wiendels merkt op dat op de NOB ledenpas in het Engels vermeld wordt dat het 

NOB-lid verzekerd is. Niettemin is het zeker een optie om, eventueel tegen betaling, een 

apart verzekeringspasje te realiseren.  

 

Sociale media 

Dit is een onderwerp voor de lange adem. Het NOB-bereik op de sociale media wordt 

langzamerhand steeds groter licht bestuurslid Erik van Vessem toe. Het bestuur wil graag 

een groot compliment uitspreken voor de vrijwilligers en bureaumedewerkers die aan het 

corona-dossier hebben gewerkt. Dit is de meest bezochte webpagina, en niet alleen door 

NOB-leden. 

De vlogs en blogs van NOB-leden hebben een groot bereik en worden goed gelezen. 

Misschien kan vanuit het bureau aan uitbreiding worden gewerkt. 

 

Duikplekken 2020-2021 en 2021-2022 

De sheets over het Deltagebied (terugblik) worden toegelicht door bestuurslid Bert Vos. 

Zijn opvolger binnen het bestuur, Peter van Rodijnen, licht de plannen voor 2022 toe. 

 

Duik medisch en duikveiligheid 2020-2021 

Bestuurslid Thijs Wingelaar licht de sheets behorend bij dit onderwerp toe. 

De veiligheidscommissie en medische commissie hebben niet stil gezeten. 

De medische commissie heeft onlangs samen met het bureau de medische zelf-check 

geïntroduceerd. Een mooi product, aldus Thijs. 

 

Bart Reinders (Duikteam Eindhoven) is het met Thijs eens dat de medische zelf-check 

superhandig is. Kan deze check misschien ook voor intro duiken worden ingezet? 

Thijs zegt toe dat dit voorstel zeker wordt meegenomen naar de medische commissie. 

 

Aanpassing wet- en regelgeving 

Thijs Wingelaar kondigt aan dat in het volgend nummer van Onderwatersport een uitgebreid 

artikel over de juridische randvoorwaarden wat betreft ‘arbeid’ onder water door vrijwilligers 

komt te staan. Hierdoor moet voor verenigingen en vrijwilligers duidelijk worden wat wel en 

niet kan. 

 

Simon Koster (Duikvereniging Rijnmond) vraagt wat de huidige juridische status is inzake de 

herkeuring van instructeurs. Ten tweede zou hij graag bevestigd zien dat het inderdaad de 

bedoeling is dat als er juridisch geen belemmering meer is, de NOB van de verplichte 

herkeuring voor instructeurs af wil. Hij heeft echter recent gehoord dat het bestuur daar 

niets voor voelt. 
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Reactie van Thijs Wingelaar: 

De algemene regel is dat instructeurs niet vallen onder de wetgeving voor beroepsduikers. 

Maar omdat die wetgeving niet voldoende duidelijk is, houdt de NOB het vooralsnog even 

zoals het nu is. Het bestuur is dus voorzichtig om de intentie uit te spreken dat de 

herkeuring van instructeurs zou moeten vervallen. 

 

Simon Koster begrijpt hieruit dat als het bestuur groen licht geeft, de periodieke medische 

herkeuring wordt afgeschaft. 

Thijs Wingelaar benadrukt dat duiken zo veilig mogelijk moet zijn. Het bestuur wil feitelijk 

het Britse model (werken vanuit risico management) volgen. De intentie van het bestuur is 

dus om op basis van goed risico management de herkeuringsverplichting los te laten. 

Simon memoreert dat eerst werd gezegd dat de verantwoordelijkheid van de instructeurs 

groter is waardoor herkeuringen noodzakelijk zijn. Besluitvorming moet gestoeld zijn op 

juridische en medische gronden. 

Thijs voert aan dat een instructeur in een zwembad met een ander risicoprofiel te maken 

heeft dan een beroepsduiker op de Noordzee. Deze denkstap moet met elkaar gemaakt 

worden. Wel of niet herkeuren is een kwestie van wat je wel of niet doet als duiker. De 

recreatieve duiker in de Vinkeveense plassen loopt andere risico’s dan de Noordzee-duiker.  

 

De voorzitter rondt deze discussie af met de toezegging dat de ALV bij deze besluitvorming 

zeker een rol zal spelen. 

 

Duiken 2020-2021 

Opleidingen 

De betreffende sheets worden toegelicht door bestuurslid Frans van der Veer. 

Frans noemt daarbij in het bijzonder blended learning: theorie thuis online, praktijk bij de 

verenigingen. 

Daarnaast is het vermelden waard dat voor de Nitrox-basisopleiding er een nieuw mooi 

lesboek gereed is. De opleidingscommissie, medische- en veiligheidscommissie hebben 

hieraan meegewerkt, en Frans wil iedereen die aan de totstandkoming van dit prachtige boek 

heeft bijgedragen graag bedanken. 

 

De samenwerking met NRZ is een strategische samenwerking. De snorkeldiploma’s 1-2-3 

zijn klaar. Kinderen die in zwembaden leren snorkelen worden doorverwezen naar NOB-

clubs. 

 

Simon Koster (Duikvereniging Rijnmond) komt terug op blended learning. Worden 

verenigingen betrokken bij het praktijkgedeelte? Wordt op dit punt naar de concurrentie 

gekeken? Wordt samengewerkt met de instructeurs van de verenigingen zelf en niet alleen 

met NOB-instructeurs? 

Frans antwoordt dat nog aan de uitwerking van de plannen wordt gewerkt.  



 

Concept Verslag ALV 29-05-2021 Online via Microsoft Teams  

 

Het bestuur wil de verenigingen zo veel mogelijk betrekken bij het centraal aanbieden van 

opleidingen. Voor het bestuur is dit geen punt van discussie. 

 

Naar aanleiding van de sheet over opleidingsboeken vraagt Roel Kort (OWSV Aqua-Holic) of 

deze boeken kosteloos kunnen worden gedownload. Het kost veel geld om telkens nieuwe 

boeken aan te schaffen. 

Ook voor de NOB zijn kosten verbonden aan het uitbrengen van boeken, antwoordt Arjan de 

Vries. Hij zal deze vraag, die overigens elk jaar wordt gesteld, zeker meenemen, maar feit is 

dat de NOB vanwege de aanzienlijke kosten eigenlijk geen gratis boeken aan instructeurs 

kan uitleveren. 

Roel Kort zegt dit antwoord al wel ongeveer verwacht te hebben. 

 

Gertjan Eg (financiële commissie) voert aan dat veel opleidingsorganisaties, scholen, etc. het 

lesmateriaal tegenwoordig digitaal uitbrengen, Misschien zou de NOB toch kunnen 

overwegen lesmateriaal online uit te geven. 

Arjan de Vries  herhaalt dat de opleidingen, brevetten en instructieboeken een belangrijke 

bron van inkomsten voor de NOB zijn. De door de NOB gemaakte kosten zullen dan elders 

gecompenseerd moeten worden. 

Gertjan zegt dat de boeken niet gratis online verkrijgbaar behoeven te zijn. Hij stelt voor dit 

punt, financieel onderbouwd, binnen de ALV te bespreken. Digitaal lesmateriaal heeft ook 

voordelen: voorraadbeheer, makkelijker actueel te houden, werken met video’s, etc. Zeker 

als het accent meer op blended learning komt te liggen. 

 

Penningmeester zegt toe dat het punt ‘digitalisering lesmateriaal’ meegenomen worden in 

de discussie over de begroting van de NOB.  

 

Duik APK 

De sheets behorend bij dit item worden toegelicht door Bert Vos. 

Deze nieuwe NOB-dienst test op duikmateriaal, medische geschiktheid en duikvaardigheden. 

Deelnemers kunnen ook met de vereniging waar de APK wordt afgenomen een funduik 

maken in hun eigen omgeving. De Duik APK is ontwikkeld voor alle duikers, dus ook voor 

niet-gebonden leden. De NOB-clubs spelen een belangrijke rol in het aanbod. 

 

Brian Haakmeester (OWSV Galathea) vraagt waarom de clubs zouden willen investeren in 

mensen die geen club/verenigingslid zijn. 

Reactie: voor de verenigingen waarbij de Duik APK/funduik wordt aangevraagd, is een 

financiële vergoeding beschikbaar.  

Linda Maring (OWSV Aqua-Holic) vindt het een mooi product dat zeker meerwaarde heeft 

voor de clubs. Haar vereniging zal zeker meedoen. 

 

Laura Struik (projectleider APK Duik) vult aan dat de pilot aanvankelijk in mei gepland was. 

Vanwege Corona is dit verlengd tot juni. Geïnteresseerde clubs kunnen haar een mail sturen. 
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Onderwaternatuur 2020-2021 en 2021-2022 

Bert Vos licht de sheets toe en vraagt naar reacties uit de vergadering. 

Peter van Rodijnen benadrukt dat de onderwaternatuur zo goed mogelijk beschermd moet 

worden. Dat betekent heel veel lobbyen, ook bij niet-duikers en niet-NOB-leden. Dit jaar is 

het nog niet gelukt een ambassadeur voor de onderwaternatuur  te vinden. De pogingen 

daartoe worden gehandhaafd, want een bekende Nederlander als ambassadeur genereert 

toch media-aandacht. 

 

Sander Louvet (OSV Piranha) zegt dat de achteruitgang van het zoete water zeker een zorg 

is. Gemeenten geven vaak het beheer van zoetwaterplassen over aan visverenigingen die 

veelal karpers uitzetten. Zou in dat verband samenwerking met de overkoepelende 

organisatie van de hengelverenigingen misschien belangrijk kunnen zijn? 

 

Dit punt staat al op de agenda, zegt Bert Vos. Zeker lokaal vragen verenigingen vaak om 

hulp op dit gebied. Ook is de NOB in gesprek met recreatieschappen. Het klopt dat veel 

projecten in Zeeland te vinden zijn, maar de commissie is ook bezig om zoet water ‘open’ 

voor de onderwatersport te maken/te houden: toestemming om te duiken en kwaliteit van 

het water. 

Gertjan Eg vult aan dat waterkwaliteit weliswaar heel belangrijk is, maar echt niet het enige 

argument. Hij noemt de ecologische stabiliteit, de biodiversiteit. Deze belangrijke punten 

gaan veel verder dat de kwaliteit van het water. 

 

Vaststelling jaarverslag 2020 

Uitslag online poll: 95% voor  

     0% tegen 

    5%  geen stem uitgebracht* 

In totaal zijn 21 stemmen uitgebracht. 

*Bureaumedewerkers en bestuursleden die online de vergadering volgen brengen geen stem 

uit. 

 

De vergadering keurt het jaarverslag 2020 goed. 

 

Thijs Wingelaar merkt op dat het bestuur niet kan meestemmen. Dat verklaart wellicht de 

laatste 5% . Ook kunnen de mensen die met hun bedrijfscomputer ingelogd zijn, niet 

meestemmen. 

 

4.a Advies financiële commissie jaarverslag 2020 

De penningmeester wil graag als eerste punt melden dat de NOB het jaar 2020 met een 

positief resultaat heeft afgesloten. Als gekeken wordt hoe de begroting en jaarrekening zijn 

verlopen, is het voordeel in het bijzonder te wijten aan het feit dat in dit bijzondere corona-

jaar minder kosten zijn gemaakt. De andere kosten lopen in lijn met de begroting 2020. 
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Gertjan Eg licht het advies van de financiële commissie inzake het jaarverslag 2020 toe. De 

commissie heeft meermalen onderling contact gehad, en met het kantoor over o.a. de 

financiële rapportage. Het bestuur is gevraagd om helderheid te verschaffen over ‘wat 

gebeurt er nu financieel?’, ‘is het bestuur in control geweest gedurende het afgelopen jaar?’ 

De financiële commissie heeft van het bestuur een bevredigende toelichting ontvangen, 

waarop de commissie het bestuur heeft gevraagd de verduidelijkingen voort te zetten.  

Een en ander is terug te lezen in het verslag van de financiële commissie. 

 

Vanuit de leden komen geen vragen over het advies van de financiële commissie.  

 

4.b Decharge van het bondsbestuur 

De commissie adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen. 

 

Uitslag poll dechargeverlening: 

   89% voor 

    0 % tegen  

   11% geen stem uitgebracht 

 

De Algemene Ledenraadsvergadering verleent het bestuur van de NOB decharge voor het in 

2020 gevoerde financiële beleid. 

 

4.c Besteding van de gelden in het fonds ledenwerving 

In de ALV van 2020 is besloten een fonds te vormen van € 50.000,00. Dit geld zou besteed 

worden aan ledenwerving bij verenigingen. Het is een fonds van de leden, niet van het 

bestuur. Voor de besteding van de gelden is een werkgroep ingesteld. 

De werkgroep heeft voorgesteld om dit fonds anders in te zetten dan initieel was bedacht. 

Vandaag wordt de ALV om toestemming gevraagd voor deze andere besteding van het 

fonds. 

Gertjan Eg zegt dat de financiële commissie zich niet inhoudelijk wil uitspreken over het 

voorstel van de werkgroep, omdat ook dàt aan de ledenraadsvergadering is.  

 

Gestemd wordt over de vraag of de vergadering instemt met het voorstel ‘besteding fonds 

ledenwerving zoals de werkgroep heeft geadviseerd’ ter vervanging van het oorspronkelijke 

‘fonds ledenwerving’.  

 

Uitslag poll Besteding van de gelden: 

   80% voor 

    0% tegen 

   20% geen stem uitgebracht. 

Het voorstel is aangenomen. 
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5. Samenstelling bestuur 

Erik van Vessem, Bert Vos, Marleen Baas en Thijs Wingelaar zijn aftredend en niet 

herkiesbaar. 

 

Voorzitter wil Erik, die na negen jaar aftreedt als bestuurslid, niet alleen bedanken met de 

woorden ‘dank je wel voor je brede inzet in de afgelopen jaren’. Namens het bestuur stelt hij 

voor Erik te benoemen tot lid van verdienste. Dit voorstel wordt unaniem overgenomen door 

de algemene ledenraadsvergadering. 

Erik ontvangt de oorkonde en een boeket bloemen. 

 

Marleen Baas en Thijs Wingelaar volgen de vergadering thuis. Ook hen bedankt de voorzitter 

voor hun inzet en bijdrage in de afgelopen jaren. De bloemen worden thuis bezorgd. 

 

Ten slotte neemt voorzitter afscheid van Bert Vos en bedankt hem voor alles wat hij in 

Zeeland, voor de onderwaternatuur heeft gedaan. 

 

Twee mensen hebben zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie, vervolgt Hennie. 

Peter van Rodijnen (onderwaternatuur) en Daniel van Bakel (penningmeester)  

Momenteel lopen besprekingen met nog twee mogelijke bestuursleden. 

 

Uitslag poll benoeming Peter van Rodijnen 

   90% voor 

     0% tegen 

   10% niet gestemd. 

 

Uitslag poll benoeming Daniel van Bakel 

   89% voor 

     1% tegen 

   10% niet gestemd 

 

Beide heren worden door voorzitter gefeliciteerd met hun benoeming tot lid van het NOB-

bestuur. 

 

 

6.a Jaarplan 2022 

De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met het jaarplan 2022 

Uitslag stemming vaststellen jaarplan 2022 

   74% voor 

     0% tegen 

   26% niet gestemd 
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Punten die - voor zo ver dat mogelijk is - meegenomen zullen worden in het jaarplan 2022 

* aanpassen van de verzekeringspas zodat duidelijk is dat de duiker verzekerd is 

* de medisch zelf-check ook voor intro-duiken 

* rol van verenigingen bij blended learning 

* kosten voor boeken en opleidingen 

 

Op verzoek van Gertjan Eg (commissie Deltagebied) wordt ook het volgende punt in het 

jaarplan 2022 meegenomen:  

* geld vrijmaken voor faciliteiten en de financiering / sponsoring van projecten 

onderwaternatuur door de NOB. 

 

De Algemene Ledenraadsvergadering stelt het Jaarplan 2022 vast. 

 

Roel Kort (OWSV Aqua-Holic) vraagt waarom de NOB niet bij de EUF is aangesloten. 

Voorzitter zegt deze onverwachte vraag niet direct te kunnen beantwoorden. CMAS is een 

internationaal erkende organisatie en het overstappen naar een andere organisatie heeft veel 

voeten in de aarde wat de certificering van brevetten betreft. De EUF is wel in beeld als 

certificerende instantie. Dit jaar bekijkt het bestuur of de NOB voor de EUF-certificering van 

kan opgaan. 

 

6.b Contributiebesluit 2022 

Uitslag poll over het contributiebesluit 2022 

   81% voor 

    0 % tegen 

   19% geen stem uitgebracht. 

De vergadering accordeert het contributiebesluit 2022 

 

6.c Begroting 2022 – advies financiële commissie 

Het voorstel, aldus Gertjan Eg, is om jaarlijks een stukje inflatie te corrigeren. De financiële 

commissie heeft hierover een positief advies uitgebracht.  

Ook de begroting is in lijn met de plannen, en ook daarover geeft de financiële commissie 

een positief advies. 

De vergadering geeft desgevraagd aan geen vragen over de begroting 2022 en de 

uitgebrachte adviezen te hebben. 

 

Uitslag poll Begroting 2022 

   85% voor 

    0% tegen 

   15% geen stem uitgebracht. 

 

De vergadering keurt de begroting 2022 goed. 
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7. Samenstelling financiële commissie 

De financiële commissie is een commissie van de ALV. De leden van de commissie worden 

dan ook benoemd door de Algemene Ledenraadsvergadering. 

Gertjan Eg neemt vandaag afscheid van de commissie, en de voorzitter doet bij dezen een 

oproep aan de ALV om een vervanger voor Gertjan aan te wijzen. Hij bedankt Gertjan voor 

zijn werkzaamheden in de afgelopen 6 jaren. 

 

Gertjan Eg licht de werkzaamheden van de financiële commissie toe, en wijst op het belang 

van kritisch meekijken naar het bestuur. De commissie heeft de afgelopen jaren diverse 

suggesties gedaan om de transparantie te verbeteren. De commissie is op zoek naar twee 

leden, die bij voorkeur vanuit de verenigingen komen. Hij is graag bereid vragen van 

mogelijke kandidaten te beantwoorden.     

Als alles (weer) normaal loopt, bestaan de werkzaamheden uit de voorbereidingen van de 

ALV’s, twee tot drie keer vergaderen met het bestuur, en twee tot drie keer commissie-

overleggen. In totaal is de tijdsbesteding vijf tot zesmaal 1,5 à 2 uur. 

 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur. Hij bedankt alle deelnemers voor hun 

inbreng en hij spreekt de hoop uit dat de volgende vergadering weer ‘gewoon’ in een zaal 

gehouden wordt. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


