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1. Opening 

Voorzitter Hennie Elshof verwelkomt de deelnemers aan de ledenraadsvergadering en opent 

vervolgens de vergadering. Hij is verheugd dat het weer een live-bijeenkomst is. Dit jaar 

bestaat de bond zestig jaar. Ook is er stilgestaan bij de verenigingen die zestig jaar lid zijn 

van de NOB. John Geurts is aanwezig en hij is door European Underwater Federation 

onderscheiden met een Lavanchy award. John is al heel lang lid van de NOB; hij is aanwezig 

bij alle CMAS-vergaderingen, Europe en worldwide. De voorzitter feliciteert de heer Geurts 

met deze award. 

 

2. Vaststellen agenda en mededelingen 

De voorzitter neemt de afwezigen door. Ten aanzien van de agenda wordt punt 12a 

toegevoegd: wat verder ter tafel komt (WVTTK). 

  

3. Verslag van de Ledenraadsvergadering van 29 mei 2021 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 

De voorzitter vervolgt met de actiepunten: 

* Concept notulen ALV 2021 op website – gereed 

* Overheidssteun in het kader van corona – gereed 

* Digitaal verzekeringsbewijs – in ontwikkeling 

* Zichtbaarheid vrijwilligers NOB – in ontwikkeling 

* Medische zelfcheck – gereed 

* Aanpassing huishoudelijk reglement aangaande medische keuring instructeurs – op 

de agenda van vandaag 

* Rol en betrokkenheid bij clubs voor blended learning borgen – in ontwikkeling 

 

4. Jaarverslag 2021 

De voorzitter stelt dat de impact van de coronapandemie door iedereen is gevoeld. 

 

Code Goed Sportbestuur 

Code Goed Sportbestuur is geïnitieerd vanuit NOC*NSF. De nieuwsbrieven hierover zijn 

gedeeld. In september wordt hiervoor, in het kader van de Nationale Sportweek, een 

workshop georganiseerd.  

 

Belangenbehartiging 

Er wordt gestart met een video. De voorzitter geeft aan dat de video gebruikt kan worden om 

mensen te enthousiasmeren voor de duiksport. Linda Maring licht toe: Er is gewerkt aan 

nieuw aanbod; hoe kunnen leden beter behouden worden. Met dit punt houdt een werkgroep 

zich bezig. De verzekering is uitgebreid en er is een bijscholing geweest in het kader van de 

snorkelprogramma’s. Er is veel aandacht besteed aan social media, relevante content over 

corona en de Arbo discussie is geplaatst. Dat heeft gezorgd voor een lichte groei van het 

bereik. Daarnaast is kennisdeling in 2021 een belangrijk onderwerp geweest.  
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Er is een bestuurdersplatform gelanceerd en er is een uitnodiging verstuurd om daaraan deel 

te nemen. Er wordt nog gewerkt aan allerlei onderwerpen zoals diversiteit en inclusie. Dat 

zal in 2022 voortgezet worden. 

Gertjan Eg krijgt het woord. Er wordt in toenemende mate gemerkt, zeker binnen Zeeland en 

het daarom liggende gebied, dat er uitdagingen zijn aangaande beheer en onderhoud van 

alle faciliteiten die de afgelopen jaren aangebracht zijn. Gemeenten hebben steeds minder 

geld. Staatsbosbeheer, die het beheer van De Grevelingen doet, geeft aan dat het vooral om 

het water gaat en niet om het sporten. Dat houdt in dat er steeds meer gevraagd wordt naar 

de juiste informatie. Daar is in de afgelopen jaren veel informatie over verzameld en 

vastgelegd in allerlei documenten, maar dat is niet voldoende. Daarom is er een GIS-systeem 

ontwikkeld om alle informatie te verzamelen. Dat gebeurt in samenwerking met 

Waterrecreatie Nederland. Op die manier wordt aan de hand van kaartjes, met 

doorklikmogelijkheid, alle informatie verzameld die in Zeeland beschikbaar is. Het plan is 

om dit door heel Nederland te gaan doen. Ook bij de gemeenten en recreatieschappen 

spelen deze discussies. De commissie Deltagebied houdt zich met name bezig met de Delta 

en niet met de rest. Gertjan stelt dat de aanwezigen veel ervaringen en contacten hebben in 

de regio’s en om die reden gaat er gevraagd worden om informatie en hulp om deze te 

verzamelen. De database is niet vervangend voor / aanvullend op Duikersgids die vooral 

voor duikers bedoeld is.  

 

Opleidingen 

Frans van der Veer licht toe dat er erg veel werk gestoken is in blended learning (zowel leren 

via afstand als in de praktijk). Er zijn nieuwe specialisaties in aantocht. De nieuwe 

specialisatie ‘onderwater filmen’ is in aantocht. De pilots voor de nieuwe 

instructeursopleidingen zijn gestart. In het magazine Onderwatersport is een artikel besteed 

aan de veranderingen, met name binnen de kaderopleidingen. De pilots lopen nu, in de 

zomer wordt er weer regulier ingezet. Er komen nieuwe instructeursworkshops. Vorige 

maand is er een docentenbijeenkomst geweest: docenten gaan starten met het ontwikkelen 

van workshops voor instructeurs. 

Tot slot, een school heeft in Almere met Scuba Visual gewerkt. Door een VR-bril hebben de 

leerlingen gezien hoe het onderwaterleven eruitziet. Ook zijn er leuke workshops en 

bijeenkomsten geweest. Ondanks de coronaperiode is er van alles gebeurd. 

 

Onderwaternatuur 

Peter van Rodijnen meldt dat een goede onderwaternatuur cruciaal is voor duikers en de 

bond. In het meerjarenbeleidsplan is dat als één van de belangrijkste pijlers gesteld: de 

belangen van een goed en gezonde onderwaternatuur behartigen. Het afgelopen jaar en 

komend jaar zal er in heel veel platforms, overlegvormen en beheergroepen aangeschoven 

worden om de stem van de onderwaternatuur te laten horen. Een ander aspect is de 

bewustwording dat er onderwaternatuur is.  
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Financiën 

De financiën worden toegelicht door Daniël van Bakel. De cijfers zien er positiever uit dan op 

basis van de begroting was beoogd. De reden hiervan is voornamelijk corona. Er zijn veel 

dingen niet doorgegaan. Op de getoonde sheet is zichtbaar wat de grootste afwijkingen zijn 

ten opzichte van de begroting.  

 

Ben van de Camp (OWSV Diemen) heeft een vraag over de subsidie. Subsidie wordt verkregen 

voor iets wat wordt aangevraagd. Daniël antwoordt dat deze subsidie een extra bijdrage is 

geweest vanuit NOC*NSF, specifiek corona-gerelateerd.  

 

Mark Elbers (Duikteam De Kaaiman) heeft een vraag over de bestemmingreserve. Deze komt 

terug na de decharge van het bondsbestuur. 

 

a. Advies financiële commissie 

Hans Belde (OSV Tyros Enschede) was als enige lid van de financiële commissie. Rob Idema 

en Jelle van Steen hebben zich als kandidaat-lid gemeld. Het eerste stuk van het advies is 

regelgeving en behoeft geen verdere uitleg. Het derde stuk gaat over het advies van vorig 

jaar en dat komt terug in het gesprek. Ten aanzien van het jaarverslag, er is veel geld over. 

De oorzaak is corona en hopelijk is dat eenmalig en blijft het onder controle. In de stukken 

van het bestuur mist een uitvoerig antwoord op het advies van vorig jaar ten aanzien van 

verbetering en de contributieverhoging die fors was. In het verleden is er een besluit geweest 

dat, als er een prijsindex is, dat deze zonder goedkeuring van de ledenraad doorgaat. 

Volgend jaar is het waarschijnlijk zo dat de inflatie uitkomt op 10%. De vraag is of er dan een 

contributieverhoging van € 5,- doorgevoerd moet worden. Dit jaar is de contributie 

verhoogd van € 52,40 naar € 53,80 en is deze dus iets minder verhoogd. Het is volgens de 

financiële commissie onvoldoende uitgewerkt om het geld te besteden, het is een eenmalig 

overschot. Het advies is dan ook dat het grote bedrag moet als afzonderlijke post worden 

opgenomen, waar een nadere uitwerking bij moet komen. De financiële commissie stelt voor 

om de contributieverhoging te accepteren en de begroting goed te keuren. De voorgenomen 

bestemming van het overschot wordt afgekeurd. Het bestuur moet de opdracht krijgen om 

een plan te maken wat er met dit overschot moet gebeuren inclusief een eventuele restitutie 

aan de leden. Als er geen plan is, kan de begroting niet goed beoordeeld worden. 

Peter Blanker (DOV Botlek) vraagt om een nadere toelichting op de niet-opgevolgde 

aanbevelingen. 

Gertjan Eg is teleurgesteld dat er een aantal jaren geleden uitgebreid is gesproken over een 

contributieverhoging, met een nieuw beleidsplan, waaraan vanuit de commissie steun is 

verleend, onder voorwaarde dat er een plan uitgewerkt zou worden hoe de financiële 

verhoging ingezet en concreet zou worden. Tot op heden is nog geen vertaalslag gemaakt.  

 

Daniël van Bakel vindt dat er constructieve overleggen zijn geweest t.a.v. de 

bestemmingsreserves, met zeer herkenbare punten en wil graag inhoudelijk reageren op een 

aantal punten. Er is veel geld over als gevolg van corona.  
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Het bestuur is bezig met een aantal eerdere adviezen. Als er meer geld over is binnen de 

vereniging, moet dat ergens worden neergezet en er is gekozen voor reserves. Dat zijn 

voorgestelde, potentiële bestemmingsreserves, op basis van plannen van het NOB-bestuur 

op lange termijn op het meerjarenbeleidsplan. Er kan ook een voorstel worden geschreven 

waarbij het wordt teruggegeven aan de leden, maar dat vond het bestuur geen wijs besluit. 

Er is een voorstel geschreven voor toevoeging aan de bestemmingsreserves en daar moet 

inhoudelijk een discussie over gevoerd worden.  

 

De voorzitter stelt voor om samen met het bestuur uiterlijk 1 november 2022 een 

beleidsplan en een onderbouwing voor de plannen te presenteren, dan wel online of in een 

fysieke bijeenkomst. 

 

b. Decharge van het bondsbestuur 

De Ledenraad verleent decharge, met uitzondering voor het overschot. Onder voorwaarde 

dat er per 1 november 2022 een beleidsplan voor het overschot gepresenteerd kan worden. 

 

5. Voorstel OSV Tyros m.b.t 3*-duiker 

Hans Belde krijgt als voorzitter van Tyros het woord. Tyros zit in het oosten van het land en 

er is een aantal mensen dat 3*-duiker wil worden, maar die zien Zeeland niet zitten. Er is 

gereageerd op de vijftien stromingsduiken, getijdewaterduiken, die in de eisen zitten. NOB is 

de enige certificerende instantie die deze eis stelt. Anderen stellen een algemene eis over 

het aantal duiken en het aantal duiken onder moeilijke omstandigheden. Als NOB de 

voorzitter van Tyros, als bestuurder, wil helpen kan er alleen kaderuitbreiding bij deze 

verenging worden gerealiseerd als deze eis vervalt.  

 

Herke Fabius (OWSV Diemen) vraagt of NOB CMAS volgt en of getijdeduiken een eis is die 

daarin is opgenomen. De voorzitter antwoordt dat er met name gericht wordt op de 

Europese richtlijnen. Voor de 3* duiker is bij de NOB bepaald dat getijdenwaterduiken als 

competentie beheerst moet worden. 

 

Hans Belde heeft de ISO-normeringen gelezen, daar staan voorbeelden in, maar geen 

aantallen. Er moet blijk zijn dat de duiker aan de eisen voldoet en de eisen zijn algemeen 

geformuleerd. 

 

Frans van der Veer van de opleidingscommissie stelt dat een duikorganisatie mensen niet 

kan opleiden voor duiken binnen getijdewateren en dan met droge ogen verklaren dat die 

mensen nooit in die getijdewateren hebben geoefend. Er kan gesproken worden over het 

aantal duiken; dit is teruggebracht van vijftien naar acht en is gekoppeld aan de totale eis 

vanuit de ISO-normeringen dat er dertig duiken in een moeilijkere graad uitgevoerd moeten 

zijn. Het gaat erom dat de duiker de duik in de getijdewateren goed moet beheersen. Het is 

geen discussie over wel of niet, er moet in Nederlandse getijdewateren gedoken worden.  
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Het punt wordt teruggelegd bij de opleidingscommissie om er nogmaals naar te kijken, maar 

meer is er op dit moment niet mogelijk. 

 

Peter Brem, OVH Haarlem, vindt het erg zonde als de stromingsmodule uit de 3* gaat 

verdwijnen. Hij kent als geen ander de stromingen op de Noordzee en zou het vreselijk 

vinden als dit er niet in zou zitten. De eisen voor de 3*-duiker zijn in de loop van de tijd al 

teruggebracht. Vroeger mocht er pas aan de 3*-opleidingen worden begonnen als de duiker 

250 duiken had. Twente is ver van Zeeland maar de Waddenzee is dichtbij en daar zijn 

allerlei boten waar men terechtkan.  

Peter Ampts, Duikvereniging de Landgraaf, heeft het altijd als vanzelfsprekend gevonden dat 

getijdeduiken in het opleidingspakket zat maar is door het voorstel aan het denken gezet. 

Zou getijdeduiken niet als specialty gezien moeten worden in het Nederlandse 

duikopleidingslandschap. De mensen waarvoor Zeeland te ver weg ligt, kunnen dan 

doorgaan met hun ‘moeilijke omstandigheden duiken’. 

 

Louis de Haan is nog niet benoemd bij het bestuur, maar heeft de pet van voorzitter 

opleidingscommissie. Hij geeft aan dat er gesprekken zijn geweest binnen de 

opleidingscommissie en hij stelt voor dat zij hier nogmaals naar gaan kijken, zodat er 

argumentatie op het gebied van inhoudelijke en organisatorische aspecten komt. De brief 

die dan naar Tyros wordt gestuurd, wordt ook openbaar gemaakt zodat de argumentatie 

voor iedereen beschikbaar komt. 

De voorzitter voegt toe dat de opleidingscommissie het bestuur adviseert en het bestuur 

neemt een besluit. 

 

Otto Pijnappels, Duikteam Schijndel, heeft het verhaal gelezen en heeft het idee dat de vraag 

bij meerdere verenigingen speelt. Hij vraagt zich af in hoeverre duikers verder beperkt 

worden in hun carrière richting instructeur. De vraag moet breder en via meerdere 

verenigingen gesteld worden. 

Louis vindt het een goede opmerking, dit is een aspect wat moet worden meegewogen als er 

gekeken wordt naar het vervolg van een 3*-duiker. 

 

Jorn Claassen, GBD Calamari, vraagt zich ook af wat dit betekent voor de rest. De stap naar 

eventuele duikbegeleider is heel groot. Ze zouden graag bijdragen aan de inventarisatie.  

Onderwatersportvereniging Apa Dukers Epe, ervaart het probleem van het in Zeeland 

bevinden niet. Ze vraagt zich af waarom een curriculum aangepast moet worden op basis 

van de locatie van een vereniging binnen Nederland. Waarom kan er niet een bepaald 

curriculum geaccepteerd worden?  

 

Gert Eggink, Duikteam Woerden, sluit zich aan bij de vorige spreekster en vindt het een 

uitholling van de 3*-duikers. Als je instructeur wil worden, moet je voldoen aan de eisen die 

daarvoor staan. Hans Belde trekt zijn voorstel niet in.  
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De voorzitter vat samen dat de opleidingscommissie een advies gaat uitwerken dat wordt 

voorgelegd aan het bestuur. 

 

6. Samenstelling bestuur 

Frans van der Veer treedt af en er worden drie kandidaat-leden voorgedragen: Linda Maring, 

Christiaan Knopper en Louis de Haan. De stemming wordt gedaan door middel van hand 

opsteken. 

 

Uitslag stemming 

De vergadering stemt in met de drie nieuwe bestuursleden. 

De voorzitter staat even stil bij het afscheid van Frans van der Veer. Frans heeft negen jaar 

hard gewerkt, met name binnen de opleidingen. Frans heeft zich als instructeur ingezet en is 

sinds 2005 docent van de NOB. Met zijn ervaring en inbreng heeft hij het bestuur verder 

geholpen in de ontwikkeling van alle opleidings- en duikactiviteiten binnen Nederland. Het 

voorstel aan de ledenraad is om Frans te benoemen tot ‘Lid van Verdienste’ van de NOB. De 

voorzitter vraagt aan de leden om hun hand op te steken bij akkoord: allen gaan akkoord. 

De voorzitter reikt de onderscheiding uit. 

Frans geeft aan dat hij al een hele tijd actief is voor de NOB en hij is in 2012 gevraagd om in 

het bestuur te stappen. De NOB is een organisatie waar mensen heel enthousiast met hun 

hobby bezig zijn en dat motiveert enorm om daaraan mee te helpen. Eigenlijk vindt hij het 

jammer dat het niet langer kan, maar hij gaat met een gerust hart weg. 

 

De voorzitter wil nog twee mensen voordragen als ‘Lid van Verdienste’ van de NOB: Pieter 

van der Marel en David Wassing. Pieter heeft de NOB vertegenwoordigd in een aantal 

overleggen en platforms, onder andere het toenmalige platform Waterrecreatie NL, en is nu 

actief in hetzelfde netwerk. David Wassing is voorzitter van DOSA en draagt dit na vijf jaar 

over. DOSA is een belangrijke werkgroep binnen het duikerscollectief. David heeft gewerkt 

aan de bekendheid en sinds zijn aantreden zijn er ook veel meer meldingen gedaan bij DOSA 

waardoor er veel geleerd kan worden van de incidenten en hoe deze voorkomen kunnen 

worden. De ledenraad stemt in met de benoeming. 

Pieter van der Marel geeft aan dat tien jaar bezig zijn voor de NOB intensief is. Het duiken 

loopt als een rode draad door zijn leven, bij de oprichting van de NOB tot de professionele 

organisatie die het nu is. In de beginjaren heeft hij zich beziggehouden met de sector 

opleidingen. 

David Wassing is verrast door zijn benoeming. Hij is vijf jaar voorzitter van DOSA geweest en 

draagt de NOB een warm hart toe. Er is nog veel te doen voor DOSA, er is een enthousiast 

team. Voor de voorzitter wordt een termijn van vijf jaar aangehouden, daarna wordt er plaats 

gemaakt voor een vervanger, dat houdt de zaak fris. Hij benadrukt dat het melden van 

afwijkingen en incidenten van het grootste belang is, daardoor kunnen de duikers beter 

trainen, de instructeurs hebben mooi materiaal en het duiken wordt veiliger. 
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De voorzitter staat even stil bij twee mensen, Joop en Felice Stalenburg. Het werk dat zij 

hebben gedaan voor Zeeland is indrukwekkend. De voorzitter heeft ze met heel veel plezier 

bezocht. Ze zijn geen lid van de NOB, maar ze hebben toch de erepenning van de NOB 

ontvangen vanwege het goede werk dat ze hebben verricht. De voorzitter roept op om ook 

binnen de eigen vereniging te kijken naar mensen die extra bedankt mogen worden met de 

erepenning. 

 

7. Presentatie Werkgroep Mentale Veerkracht 

Het bestuur heeft aan Eveline Visser gevraagd om een presentatie te geven over de 

werkgroep Mentale Veerkracht. Het onderwerp heeft aandacht en dit is ook nodig. Eveline 

duikt sinds 2012, is begonnen bij PADI en is inmiddels dive master en NOB lid. De 

werkgroep is kort voor corona gestart. Corona heeft impact gehad, maar er is inmiddels een 

basis neergelegd. Iedereen heeft mentale veerkracht. Dat is niet nieuw en er worden dan ook 

geen nieuwe regels uitgereikt. Iedere vereniging kan vandaag al beginnen met dit 

onderwerp. Zeker duikers zit mentale veerkracht in het bloed, denk bijvoorbeeld aan ‘stop-

denk-doe’. Dit is een belangrijke interventie die met mentale veerkracht te maken heeft. 

Stop als er iets misgaat, denk na over wat je doet, wat je zou moeten doen en kom daarna 

pas weer in actie. Het is niet nieuw. Het heeft wel hernieuwde aandacht gekregen, met dank 

aan een heel belangrijke notitie die door de CMAS is gepubliceerd en waar John Geurts zijn 

naam op staat. Dit is een grote verdienste. Herkomst NELOS is al zo’n vijftien jaar bezig met 

het thema mentale veerkracht in de duiksport. Zij bieden nazorg aan duikers die een 

duikongeval hebben meegemaakt en aan hun omgeving. Dit doen ze omdat ontdekt is dat 

het extreem belangrijk is om bij een duikongeval, groot of klein, aandacht te besteden aan 

de stress die het oplevert. Als duikers behouden moeten blijven voor de duiksport, begint 

het onder andere ook daar. Vandaar ook de relatie met DOSA, waar veel geleerd wordt over 

waar het kan misgaan. Hernieuwde aandacht dus. De werkgroep besteedt aandacht aan 

duikers en hun omgeving en daar een route voor vinden. Het doel is om duikers te behouden 

voor de duiksport. Wat de duikachtergrond ook is, de vereniging doet er niet toe. Je bent er 

met elkaar, voor elkaar. De werkgroep richt zich op preventie en op nazorg. Op het 

behouden en versterken van mentale veerkracht. Vermogen op optimaal te presteren in een 

stressvolle situatie en ook positief te herstellen na een negatieve ervaring. Grote woorden. 

Eigenlijk is mentale veerkracht gewoon een spier. Een spier die je kunt trainen. Een kleine 

oefening: Eveline vraagt aan de aanwezigen om dezelfde houding aan te nemen die zij 

aanneemt. De linkerarm is boven en rechterarm onder. Maar als het wordt omgedraaid, hoe 

voelt dat dan? Beetje raar. Eveline doet een kleine stap. Als dit elke dag wordt geoefend, 

voelt het binnen een week heel normaal. Mentale veerkracht is een spier die getraind kan 

worden. Dit is een klein voorbeeld om aan te geven hoe een kleine beweging al heel 

oncomfortabel gaat voelen. 

Hans Verhijden neemt het woord. Hij is een 2*-instructeur van een Limburgse 

duikvereniging en heeft vijftien jaar ervaring als forensisch technisch rechercheur bij de 

politie. Hierdoor heeft hij interesse in het mentale-veerkrachtproject.  
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Alle aanwezigen hebben een artikel ontvangen dat twee jaar geleden gepubliceerd is in het 

Magazine Onderwatersport. In het hele leven zijn er situaties waarbij men schrikt en waarbij 

mentaal iets opgelopen kan worden. In de zaal zit veel ervaring en iedereen heeft vast iets 

meegemaakt. Als dit gebeurt bij de tweede duik en men komt op het punt waar dit voor de 

eerste keer gebeurd is, wordt er extra opgelet of het wordt uiterst vervelend. NELOS heeft 

een mooie structuur maar dat zijn allemaal professionals. Wat de werkgroep wil is dat 

iedereen vanuit de vereniging op z’n eigen mensen gaat letten. Iedereen weet welke 

pappenheimers er in de vereniging zitten. Met een klein beetje empathisch vermogen is 

zichtbaar welke cursisten extra aandacht nodig hebben en met wie er iets gebeurd is. Dit 

hoeft niet in de eerste weken te zijn maar op langere termijn kan iemand last krijgen van een 

incident. Een mentaal incident, of een psychotrauma, zal de eerste weken flink optreden en 

hier kunnen herbelevingen plaatsvinden. Na een aantal weken wordt dat minder, de 

hersenen zijn daarin zelfregulerend. Gebeurt dat niet, dan zal na een maand zichtbaar zijn 

dat er veranderingen zijn bij de persoon. En dat kan van kwaad tot erger gaan. De werkgroep 

mentale veerkracht wil dat proberen te voorkomen en gaat dit uitzetten bij de 

instructeurstrainingen, zodat er geleerd wordt om op deze signalen te letten. Men leert hoe 

te anticiperen op het gedrag van mensen en hoe het gedrag te beïnvloeden. Een 

psychotrauma is te beïnvloeden maar die persoon zal er zelf van overtuigd moeten zijn om 

eraan te werken. Als dit op tijd wordt gesignaleerd, kan er worden voorkomen dat mensen 

uiteindelijk afhaken. In het artikel staat een duikongeval, en het proces erna, uitgebreid 

beschreven. 

Simon Koster, duikvereniging Rijnmond, spreekt zijn lof uit over dit goede initiatief. Hij 

vraagt zich af of dit ook breder wordt getrokken dan alleen de NOB en of er aansluiting is bij 

andere organisaties. 

Eveline Visser heeft de afgelopen twee jaar een aantal overleggen gehad met NELOS. Dit 

wordt ook internationaal aangezwengeld, waarbij NELOS een goede stimulans is. Binnen 

Nederland zijn er contacten om PADI hierop aan te haken. Er wordt geprobeerd dit in volle 

breedte op te pakken. De NOB is wel de enige die hier een werkgroep voor heeft. 

Saar Oudenbroek, duikvereniging Sub Marine Stars, vraagt op welke wijze de werkgroep 

concreet hulp biedt aan verenigingen. Zelf hebben zij eens per jaar een rescue- en 

reanimatietraining, daar zou dit bij uitstek in verwerkt kunnen worden. Niet alleen het direct 

en acuut hulpverlenen maar juist ook de zorg naderhand. Saar neemt dit mee naar het 

overleg met oppervlaktecoördinators. Zij leren wat er gedaan moet worden bij een 

duikongeval. Samen met David Wassing is ervoor gezorgd dat DOSA als element bij de 

oppervlaktecoördinator zit. Na elke duik wordt gekeken of er iets is wat er aan DOSA gemeld 

moet worden. 

Hans Verhijden antwoordt dat er een presentatie gehouden kan worden bij de 

duikverenigingen. Dit is in het verleden ook al een aantal keren gedaan in samenwerking met 

DOSA.  Hij doet ook de oproep aan geïnteresseerden om zich aan te sluiten bij de 

werkgroep. 

Eveline Visser vult aan dat de werkgroep startend is en hoopt dat er mensen zijn die mee 

willen denken. Er moet een concept worden bedacht dat bij Nederland past.  
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De nazorg heeft een andere invalshoek dan bijvoorbeeld in België. Maar het kan ook simpel, 

de duikleiders vragen na een duik wat iemand heeft meegemaakt. Dit wordt door Hans en 

Eveline verder uitgewerkt. 

 

8. Jaarplan, Contributiebesluit 2023 en Begroting 2023 

Belangenbehartiging 

Christiaan Knopper geeft aan dat belangenbehartiging vooral iets is wat zich binnen de 

organisatie afspeelt. Daar zit de verbinding met elkaar. Er moet nog meer zichtbaar gemaakt 

worden wat er allemaal gebeurt, bijvoorbeeld door de werkgroepen onder de aandacht te 

brengen. Daarin speelt sociale media ook een grote rol, maar dat heeft als gevaar dat het 

onpersoonlijk wordt en dat er alleen nog maar via de media wordt gecommuniceerd. Daarom 

is het ook belangrijk om de verbinding met elkaar te maken, waar kunnen we elkaar 

versterken en nog meer plezier beleven aan elkaar. Dat heeft met kennisuitwisseling te 

maken maar ook met zichtbaar maken waar eenieder goed in is en wat eenieder interessant 

vindt. Er wordt daarom ook gekeken naar nieuwe producten en diensten. Ook hier is het heel 

belangrijk dat dit met elkaar wordt gedaan. Een voorbeeld hiervan is ScubaFISHual. Hoe 

worden er binnen de vereniging leden behouden maar ook moet er worden gezorgd voor 

nog meer verbinding en de gezamenlijkheid zoeken met de verenigingen om op die manier 

te groeien. Christiaan Knopper nodigt iedereen uit om met Linda Maring of met hem contact 

op te nemen om de ideeën te delen. 

 

Desmond van Santen van het Bondsbureau vult aan dat in september de ‘Week van de 

onderwatersportvereniging’ wordt gehouden, die valt dit jaar samen met de Nationale 

Sportweek van NOC*NSF. Er worden allerlei interessante sportactiviteiten georganiseerd voor 

verenigingen en duikers. Een voorbeeld is de Code Goed Sportbestuur, daar wordt aandacht 

aan gegeven en aan vrijwilligersbeleid. De communicatie volgt. De verbinding wordt ook 

gezocht met partners en de volgende stap is het onderling verder brengen. 

Peter van Rodijnen vult aan dat er in het kader van de nationale sportweek vorig jaar ook 

online sessies waren die wisselend bezocht waren. Dit ter informatie, zodat er hopelijk dit 

jaar meer opkomst is. 

 

Duiken 

Louis de Haan licht toe dat de opleidingscommissie zich ook bezighoudt met praktische 

aanvragen die binnenkomen, daar gaat redelijk veel tijd in zitten. Ook de vernieuwing van de 

bestaande specialisatie staat op de rol voor de komende tijd. De afronding van de 

onderwateroriëntatie is in volle gang en is bijna klaar. In de tussentijd zijn er nieuwe 

specialisaties bij gekomen; onderwatervideografie en er verschijnt binnenkort een 

onlinecursus waarbij er verdieping plaatsvindt op de Nitrox-basisopleiding. Een aantal 

cursisten heeft aangegeven dat ze willen weten hoe hun computer de variabelen uitrekent bij 

het gebruik van Nitrox. In de online omgeving worden mensen geïnstrueerd op een wijze 

zoals ooit met behulp van de  rekenmachine, en men wordt teruggeleid via het programma 

als er een fout wordt gemaakt.  
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Dit alles wordt zoveel mogelijk in een blended learning uitgevoerd. Het heeft veel werk 

gekost om de landelijke specialisaties voor leden en niet-leden voor elkaar te krijgen. Op dit 

moment staat Nitrox-basis online en iedereen kan zich daarop inschrijven maar helaas zijn 

dit er tot nu toe maar twee. Er zijn twee IT’ers bereid gevonden om een driftduikmodule te 

maken die voor iedereen in Zeeland toegankelijk is. Spreker doet de oproep om ideeën 

omtrent specialties neer te leggen bij het bondsbureau. Er staat een groot aantal workshops 

online en daaraan worden de volgende workshops toegevoegd: duurzaam duiken van Rob 

Kool, de zelfredzaamheid van de instructeur, medische incidenten na een incident en hoe te 

handelen, advanced surface marker buoy, kijken hoe er samen met een instructeur een 

stapje verdergegaan kan worden dan met een cursist binnen een opleiding, en regionale 

workshops voor instructeurs en duikbegeleiders die twee of drie jaar actief zijn. De 

docentenopleiding gaat binnenkort starten, evenals de  opleiding PvB beoordelaar en 

leercoach. De hercertificering van de opleidingen zijn onder de loep genomen. 98% is goed, 

bij de 1*-opleiding bleek dat er drie aspecten ontbraken die wel in de 2*-opleiding aan de 

orde komen: duikersaandoeningen, psychologische problemen bij het duiken en een aantal 

fysische aspecten van het duiken zoals licht, geluid en temperatuur. Dat wordt online gezet 

zodat het een aanvulling wordt op de 1*-opleiding. Het is te kostbaar om dit in de boeken te 

verwerken. De uitrol van de duik APK heeft door corona wat vertraging opgelopen maar er 

wordt aan gewerkt. Er worden aanpassingen gedaan in de documenten rond de 

reanimatiesituatie. 

 

Onderwaternatuur 

Peter van Rodijnen licht toe dat de bond zich ook het aankomende jaar weer gaat inzetten 

voor schoon, veilig en gezond duikwater. Vaak is dat een kwestie van een lange adem. Er 

wordt op gemeentelijk, provinciaal en soms landelijk niveau aangesloten bij een aantal 

organisaties en overheden. Daar moet gehamerd blijven worden op het belang van een 

gezonde onderwaternatuur en het belang van het nemen van goede beslissingen en de 

consequenties die eventuele aanpassingen zouden kunnen hebben. Het belang om de 

onderwaternatuur onder de aandacht te blijven brengen van zowel de duikers als alle 

Nederlanders. Dit wordt gedaan middels foto’s en andere publicaties. De NOB kan 

ingeschakeld worden om op gemeentelijk niveau in gesprek te gaan. Dit wordt niet proactief 

gedaan dus daar zijn de leden bij nodig om actief te signaleren. Een ander punt is het 

snorkelen, een laagdrempelige vorm van onderwatersport. De ambitie is om op tien plaatsen 

het snorkelen in Nederlands buitenwater zichtbaar en mogelijk te maken, in de hoop dat er 

nieuwe duikers ontpoppen. 

 

Contributiebesluit 

De voorzitter licht toe dat het gaat om een verhoging die een indexering is van de normale 

kostenontwikkeling zoals deze zich in Nederland heeft afgespeeld. 

Daniël van Bakel vult aan dat als dit nu niet wordt doorgevoerd er volgend jaar twee stappen 

omhoog gezet moeten worden.  
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Begroting 

Daniël van Bakel licht toe dat de begroting deels is gebaseerd op de voorgaande begroting 

en de werkelijke cijfers, waarbij onder andere personeelskosten vaststaan. In het kader van 

het advies van de financiële commissie, dat de begroting goedgekeurd kan worden, zou een 

kleine inhoudelijke discussie over de bestemmingsreserves toch wel op zijn plaats zijn 

omdat de bestemmingsreserves hier doorheen lopen.  

 

Herke Fabius, OWSV, vraagt waarom de huisvesting van 2021 naar 2022 zo hoog geworden 

is en in 2023 weer omlaag is gezet. Daniël van Bakel licht toe dat het bondsbureau 

eigendom is van de NOB. Enerzijds heeft er eigenaarsonderhoud plaatsgevonden, anderzijds 

is er een beperkte huurverhoging geweest richting de huurders. Ook zit er een beoogde 

nieuwe huurder aan te komen waardoor er minder ruimte noodzakelijk is. 

 

De voorzitter meldt dat de financiële commissie de begroting voor 2023 wil goedkeuren. 

Hans Belde heeft geen toevoegingen ten aanzien van de begroting. De voorzitter brengt het 

jaarplan 2023, het contributiebesluit 2023 en de begroting 2023 in stemming. Er zijn geen 

tegenstemmers. De leden zijn akkoord. 

 

Tijdens deze vergadering is bij de afronding van 2021 toegezegd om met de leden in 

gesprek te gaan over het voorstel aangaande de bestemmingsreserves. De voorzitter roept 

op om alle vragen hieromtrent te stellen. 

 

Ellen Focke, docent NOB, mist de opleidingen in de bestemmingsreserves en doet de 

aanvraag om extra geld voor opleidingen te reserveren. 

 

Ben van de Camp, OWSV Diemen, geeft aan dat er in Diemen steeds meer leden uit het 

buitenland zijn. Zij worden verwezen naar de site van de NOB, maar er is geen Engelse 

vertaling aanwezig. Een optie is om een deel van de bestemmingsreserves in het Engels te 

plaatsen. 

 

Mark Elbers, duikteam De Kaaiman, gaat ervan uit dat dit niet het eerste jaar is voor de 

bestemmingsreserves en vraagt zich af of er al reserves zijn die in dit overzicht 

meegenomen kunnen worden. Als dit geld toegevoegd wordt, is hij ook benieuwd naar de 

totalen. Mark benadrukt dat dit heel belangrijk is, omdat het ook om de potjes uit het 

verleden gaat. Er is een sluitende begroting en er moet een plan zijn voor € 1,8 miljoen. 

 

Daniël reageert. Er zijn plannen ten aanzien van de bestemmingsreserves en deze zijn 

gedeeld met de financiële commissie maar moeten uitgebreid worden. Een kleine toelichting 

op de plannen: er gaat € 25.000 naar het magazine. Voorheen was er een externe partij voor 

de exploitatie van het onderwatersportmagazine, dit is nu in eigen beheer en dat vormt een 

risico, onder andere door het zelf verantwoordelijk zijn voor adverteerders/partners. Er moet 

een buffer voor zijn om dat risico zelf te kunnen dragen.  
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Het verbeteren van duiklocaties is vaak een cofinanciering van € 50.000. Er ligt een voorstel 

dat, op het moment dat de NOB benaderd wordt, duikvoorzieningen in het leven geroepen 

kunnen worden en dat het bestuur kan zeggen dat daar een potje voor is. Sportontwikkeling, 

en dan met name de sporten die niet direct duikgerelateerd zijn: onderwaterhockey, 

vinzwemmen en onderwaterfotografie en -biologie. Dit zijn allemaal meerjarenplannen en 

daar is nu een bedrag voor gealloceerd van € 18.000. Er zijn nog geen concrete plannen. 

Automatisering, er moet een nieuw CRM-systeem komen, en er moet veel meer digitaal 

gewerkt gaan worden. Personeel, er is een risico qua afvloeiing, reorganisatiekosten. Daar 

moet ook een reserve voor zijn en dat kan voor volgend jaar een plus of een min betekenen 

op het moment dat zich dat daadwerkelijk voordoet.  

 

Mark is blij om te horen dat er veel dingen gaande zijn. Daar wordt tijd en moeite in 

gestoken, het is zaak dat dit ook zichtbaar is en dat het blijkt uit de cijfers, door een kolom 

met extra informatie toe te voegen en de plussen en minnen uit te leggen. 

Daniël is het hier volledig mee eens en dat gaat ook gebeuren. Ook vanuit het beleidsterrein 

en het bestuur moet er worden begroot en verantwoord: wat was er beschikbaar, wat heeft 

het gekost en wat is er bereikt.  

Peter Blanker, DOV Botlek, is de draad kwijt over het beeld dat is ontstaan. Er is € 280.000 

over en er is een lijstje gemaakt met de punten waar het aan besteed kan gaan worden. Dit 

moet, zoals al eerder gezegd is, beter onderbouwd worden. Er is € 18.000 gereserveerd voor 

sport en er staat € 10.000 in de stukken. 

Daniël vindt het terecht, maar het blijven deels reserves. Het bestuur heeft geprobeerd het 

overschot deels te alloceren.  

 

Gertjan Eg is blij dat hij hetgeen eerder is besproken op meerdere manieren terug hoort en 

ziet de uitwerking graag tegemoet. Hij verbaast zich wel over de contributieverhoging, 

waarbij het doel was om de teruggang aan leden te reduceren en nieuwe leden te werven. Er 

is nog geen uitwerking zichtbaar voor het werven van leden en stimuleren van aanwas van 

NOB-leden. 

Daniël antwoordt dat dit is uitgewerkt. De contributieverhoging was twee jaar geleden en het 

is goed om door het verloop van het aantal leden heen te gaan. 

Desmond van Santen bespreekt de huidige stand van zaken: corona heeft impact gehad en 

bespreekt de rode en blauwe lijn in de sheets. Er is een afname van leden zichtbaar. 

 

De voorzitter vult aan dat er een potje is om verenigingen financieel te ondersteunen ten 

aanzien van de ledenwerving. Daar is uitgebreid over gecommuniceerd, maar er wordt nog 

geen gebruik van gemaakt. Het is een verhaal met twee kanten: betrek de NOB als er een 

plan is en de NOB probeert zaken op te zetten, dus maak gebruik van de financiële ruimte.  

 

Simon Koster, duikvereniging Rijnmond, heeft in de stukken gelezen dat er een verschil 

wordt gemaakt tussen het verkrijgen van nieuwe leden en het behouden van bestaande 

leden. En dan wordt er met name op de laatste categorie ingezet.  
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In hoeverre is er duidelijkheid over die cijfers en wat is het uiteindelijke doel. Het is goed om 

daar een duidelijk overzicht over te krijgen. 

 

Hans Belde komt terug op het advies. Er is gestemd over een begroting, dat betekent dat er 

geen noodzaak is om een deel van het positief saldo van vorig jaar te bestemmen voor 

besteding in 2023. Omdat de gewenste duidelijkheid niet snel genoeg is gekomen, blijft 

Hans bij het voorstel van de financiële commissie om de toevoeging aan de reserves die daar 

voorgesteld is, niet goed te keuren en pas goed te keuren als er plannen zijn. Er is 

voldoende geld om 2023 door te komen. 

 

De voorzitter stelt dat de begroting 2023 reeds is goedgekeurd. 

 

Hans Belde licht toe dat dit alleen om de inkomsten en uitgaven ging. In de begroting staan 

geen onttrekkingen aan reserves uit het potje € 280.000 positief resultaat van vorig jaar. Dat 

potje kan geparkeerd worden op de balans en pas uitgeven als er plannen zijn. De begroting 

is goedgekeurd dus inkomsten komen binnen. Uitgaven kunnen gedaan worden maar het 

potje geld dat nu gewenst is, gaat bestemd worden op basis van echte plannen. 

Daniël heeft dit uitvoerig besproken met Hans. Het uiteindelijke beeld, de balans en de eigen 

vermogenspositie veranderen niet. Het beperkt wel het bestuur maar dit is het maximale wat 

er is. 

 

De voorzitter brengt het voorstel in stemming: er wordt een plan gemaakt voor de 

bestemmingsreserves en deze is op z’n laatst op 1 november 2022 gereed. Dit betekent wel 

dat er tot die tijd niks gedaan kan worden met de bestemmingsgelden. 

 

Daniël heeft een kanttekening. Er is een aantal bestemmingsreserves en het is goed om 

duidelijk te maken dat in het plan dat uiterlijk 1 november gepresenteerd wordt dat er al een 

aantal bestemmingsreserves uit het verleden waren.  

 

John Geurts is het niet eens. Hij begrijpt de redenering en de vraag om onderbouwing. 

Ondertussen zegt een deel van de ledenraad dat ze hier geen vertrouwen in hebben en gaat 

het dus pas toekennen op het moment dat het uitgewerkt is. Dat betekent dat de € 280.000, 

waar normaal nieuw beleid mee gefinancierd wordt, wordt geparkeerd. 

 

John Geurts benadrukt dat het geen motie van wantrouwen is. De begroting is goedgekeurd 

dus men kan doorgaan met het reguliere werk. De € 280.000 is bedoeld voor extra dingen. 

Als dat wordt geparkeerd, is er een lange periode dat het geld niet uitgegeven worden terwijl 

dat er juist is om onvoorziene dingen op te starten en eerder te beginnen. John vindt het 

raar dat de ledenraad niet voldoende heeft aan de toezegging van het bestuur om dat 

sterker te onderbouwen. 

Hans Belde zegt dat er al reserves zijn die gebruikt kunnen worden en er moet nu gezorgd 

worden dat de plannen er komen. 
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Jelle van Steen, lid van de financiële commissie en afgevaardigde van de Leidse Studenten 

Duikvereniging, denkt dat er twee dingen door elkaar lopen. Er zijn al bestemmingsreserves. 

De financiële commissie heeft aangegeven dat € 280.000 een hele hoop geld is en de kopjes 

die er nu staan, als toevoegingen aan de bestemmingsreserves, zijn onvoldoende toegelicht. 

Daarmee wordt niet gezegd dat het niet uitgegeven kan worden, het punt is dat er nog geen 

positief advies gegeven kan worden. Als een bestuur het nodig acht om geld uit te geven en 

daarmee afwijkt van de begroting, is dat mogelijk. Er moet dan wel verantwoording over 

afgedragen worden op de ledenraad van volgend jaar. 

 

Roel Kort, Aqua-Holic, heeft het idee dat de ledenvergadering nu op details wil beïnvloeden, 

terwijl er een bestuur is met mandaat om bepaalde dingen te doen. 

 

Een aanwezige, naam onbekend, voegt toe dat het bestuur mandaat heeft, maar het beeld is 

ontstaan dat het bestuur het komende jaar niet verder kan en geen beslissingen kan nemen 

terwijl er een groot eigen vermogen is. Het bestuur kan gewoon doorgaan. 

 

Gertjan Eg benoemt de situatie die twee jaar geleden aan de orde was. De NOB stevende af 

op een bankroet vanwege de terugloop van leden. Er is toen gevraagd om extra geld aan de 

leden, maar wel met het verzoek aan het bestuur om de plannen goed uit te werken en 

financieel te onderbouwen en dat is nog steeds aan de orde. 

 

De voorzitter zegt nogmaals toe dat de plannen per 1 november 2022 gereed zijn en rondt 

het punt hiermee af. 

 

9.        Wijziging statuten 

De voorzitter ziet dat er te weinig aanwezigen zijn om de statuten te kunnen wijzigen. De 

statuten worden daarom tijdens deze vergadering niet in stemming gebracht. In juli wordt er 

een extra ledenvergadering gepland, waarbij de statuten in stemming worden gebracht. De 

leden gaan hiermee akkoord. 

 

10. Wijziging huishoudelijk reglement 

Deze wijziging wordt ter kennisgeving gedeeld. Het bestuur heeft zelf de mogelijkheid om 

het huishoudelijk reglement te wijzigen. 

 

Hans van den Hul, duikvereniging Rotterdam, meldt dat de medische keuring is besproken 

en daar is uitdrukkelijk gevraagd of de duikbegeleiders hierin ook meegenomen moesten 

worden. Het antwoord was toen nee. Er is alleen een wettelijke verplichting voor de 

instructeurs. Nu staat er in het huishoudelijk reglement dat er toch een geadviseerde 

herkeuring moet plaatsvinden. 

De voorzitter antwoordt dat de duikbegeleider in plaats komt van de 1*-instructeur. Als zij 

met mensen onder water gaan, moet dit wel op een veilige en gezonde manier gebeuren. 
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Hans reageert dat dit juist de discussie was, er is geen enkele reden om aan te nemen dat de 

andere rol andere risico’s met zich mee brengt dus er hoeft niet gekeurd te worden. Alleen 

bij de instructeur kan dat niet voorkomen worden omdat dat in de Arbowetgeving staat. 

Daarom de instructeur wel en de begeleider niet, maar nu worden de argumenten andersom 

gebruikt. 

 

Louis de Haan meldt vanuit de opleidingscommissie dat dit niet aan de orde is geweest. Het 

is waarschijnlijk bij de medische commissie terecht gekomen. Vanuit persoonlijk oogpunt 

vindt Louis het prettig dat, als hij onder water gaat, een begeleider ook gekeurd is.  

Hans benadrukt dat er is gezegd dat er geen extra risico’s zijn. Om die reden is de 

vergadering ook akkoord gegaan met het feit dat de medische keuring niet meer verplicht 

was voor de NOB-leden. De argumentatie van Thijs Wingelaar was dat de Arbo nu eenmaal 

stelt dat er medisch gekeurd moet zijn, daarom moet dit nog zo gebeuren. 

 

Desmond van Santen meldt dat de duikbegeleider een grotere verantwoordelijkheid heeft ten 

opzichte van een normale duiker. En juist om die reden wordt nu voorgesteld om de keuring 

ook voor de duikbegeleider in te voeren. 

 

De voorzitter stelt voor dat dit verder wordt besproken in de extra ledenraad in juli.  

  

Peter Blanker, DOV Botlek, heeft de beleving dat de instructeur mogelijk niet gekeurd hoeft 

te worden en dat de discussie in 2021 is gevoerd. Er staat: ‘de algemene regel is dat 

instructeurs niet vallen onder wetgeving of beroepsduikers. Omdat die wetgeving niet 

voldoende duidelijk is houdt de NOB het vooralsnog even zoals het nu is’. Daaruit kan 

worden geconcludeerd dat de NOB zelf besluit om in het reglement op te nemen dat zij van 

mening is dat wij vinden dat de instructeur gekeurd moet worden, ondanks het negatieve 

advies van het Duikmedisch Centrum. 

 

Volgens de voorzitter haalt Peter Blanker twee dingen door elkaar. Volgens de Arbo moet de 

instructeur in ieder geval gekeurd zijn. 

 

Peter Blanker maakt zijn verhaal af. Hij leest voor uit het verslag van 2021 en daar staat dat 

de voorzitter de discussie afrondt met de toezegging dat de ALV bij deze besluitvorming 

zeker een rol zal spelen. In zijn beleving is de discussie over het punt of de instructeur wel 

of niet jaarlijks gekeurd moet worden nog niet afgerond. De argumenten zijn nog niet 

gezien. En het gaat nu over een duikbegeleider die ook jaarlijks gekeurd wordt. Dit is ook 

nog een stukje huiswerk voor het bestuur of commissies om hier duidelijke zaken in te 

zetten. Peter leest in het reglement dat, als een instructeur een duik gaat maken er gekeurd 

moet zijn. Als dit als sportduiker wordt gedaan, hoeft er niet gekeurd te zijn. Daar moet 

duidelijkheid over komen. De enige motivatie is dat de NOB vindt dat een instructeur 

gekeurd moet worden en blijkbaar ook de begeleider. 
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Desmond van Santen voegt toe dat de duiker wel gekeurd moet zijn maar er is geen 

verplichte herkeuring meer nodig. 

 

11. Benoemen Continuïteitscommissie 

Daniël van Bake; geeft aan dat deze commissie momenteel niet bestaat en dit punt wordt in 

de volgende vergadering verder besproken. 

 

Hans Belde meldt dat in het voorstel staat dat er een commissie moet zijn van één tot drie 

personen. Hij zou graag een toelichting zien op het exacte aantal en de argumentatie 

daarbij. Deze commissie moet de hele NOB draaiende houden als het bestuur niet 

beschikbaar of aanwezig is. 

Linda Maring corrigeert, de continuïteitscommissie kan ook verantwoordelijk zijn om 

mensen aan te wijzen om de vereniging draaiende te houden. Het zijn niet per definitie de 

leden in de continuïteitscommissie zelf. 

 

12. Samenstellen Financiële commissie 

Hans Belde doet het voorstel aan de Ledenraad om de twee kandidaat-leden formeel te 

benoemen als lid van de Financiële commissie. De leden gaan hiermee akkoord. Hans blijft 

zelf ook in de commissie. 

 

12a. WVTTK 

Andre Frietman, Amicus Aqua Vlijmen, krijgt van zijn instructeurs te horen dat er nog geen 

definitief opleidingskader is voor de PvB’s en vraagt zich af wanneer de definitieve PvB komt.  

Louis de Haan antwoordt dat de IT’ers nog steeds als PvB-beoordelaar op kunnen treden. 

 

Liana Bazelmans, Njord Veldhovense Duikvereniging, wil graag toevoegen dat 

onderwaterhockey slechts één keer is benoemd in deze vergadering en dat stelt haar teleur. 

Het is jammer dat dit geen onderdeel van de NOB lijkt te zijn. Ze zijn op tv geweest bij 

Z@ppsport, er is een podcast opgenomen. Het mag meer erkend worden als sport bij de 

NOB. 

 

Gert Eggink, duikteam Woerden, komt terug op diversiteit en inclusie. Op dit moment is het 

nog niet mogelijk om leden aan te melden bij de NOB wanneer zij zich niet geïdentificeerd 

voelen met een m of v achter hun naam, maar een x. Dit moet zo snel mogelijk worden 

aangepakt. Thea Visser, NOB Ledenadministratie, geeft aan dat dit wel mogelijk is.  

Hans van den Hul, in zijn rol als docent, komt terug op de PvB’s. Er wordt gewerkt aan het 

herzien van de kaderstructuur. De PvB’s staan regulier in de e-documents. In de evaluatie 

kan er een tekstuele aanpassing nodig zijn. Dit geldt ook voor de nieuwe 

instructeursopleiding, daar blijven de PvB’s ook staan. De rol van de IT’er wordt opgeknipt in 

drie delen; de eerste twee delen zijn al gegeven. Het derde deel, de toetser, is er nog niet 

maar de reguliere IT’ers mogen nog toetsen. Er is geen reden tot bezorgdheid.  
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John Geurts meldt dat de NOB nog steeds onderdeel is van de CMAS. Dit zijn 3*-

instructeurs. Gevraagd wordt wat het beleid is rondom de 3*-instructeur internationaal. De 

laatste instructeur heeft vijftien jaar geleden zijn aantekening gekregen. 

Louis de Haan meldt dat er geen beleid is op dit vlak. 

John vraagt of dit beleid er nog komt. Louis geeft aan dat dit gebeurt zodra er aanleiding 

voor is en de aanleiding is er nu. John praat Louis hierover bij. 

 

Jan Jacobs, OWSV Quintus Horst, hoort de term PvB voorbijkomen en daar zitten veel eisen 

aan, vooral op het gebied van IT en schrijven. Houd het simpel, ook voor de mensen die 

tekstueel minder goed zijn. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. 

 

 

 

 

 

 

 


