
 

 

Concept Verslag  

Extra Ledenraad  
d.d. maandag 11 juli 2022 

Van der Valk hotel, Veenendaal 
 

Aanwezig bestuur: 

L. de Haan - voorzitter 

D. van Bakel - bestuurslid 

L. Maring – bestuurslid 

C. Knopper – bestuurslid  

 

Aanwezig bureau: 

J. Dellebeke – verenigingsondersteuning 

B. van Grootheest – communicatie / bestuursondersteuning 

C. Lam – financiën 

W. Verdonk – opleidingen  

A. de Vries - directie 

 

Afmeldingen:  

P. van Rodijnen – bestuurslid 

J. Schox 

Njord Zwemvereniging  

MDV Blauwe Vinvis – R. Sprokkereef 

Baracuda – A. Huijsing 

 

Afgevaardigden:  

OWSV Amphibius – H. van den Beukel 

Aquaholic – F. Goossens 

DOV Botlek – P. Blanker 

Duikteam de Kaaiman – M. Elbers 

Duikteam Manta – P. Blanker 

Duikteam H20 Westland – H. Langelaan 

Duikteam H20 Westland – R. Freijer 

Duikvereniging Get Wet – W. Pennings 

Hengelose Sportduikers – H. Belde 

Gemertse Watervrienden duikteam – G. Gielen 

Gemertse Watervrienden duikteam – H.A.G. Janssen  
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La Spiro – C.L.H. Vandewalle 

La Spiro – R.C. van der Kroft 

Narwal Almere – H. Piet 

OSV De Albatros – W. van der Krans 

OSV De Kikvors – R. Smink 

OSV De Kikvors – W. Hijman 

OSV Deurne – C. Vink 

OSV Orca – D. Mol 

OSV Tyros – H. Belde 

OSV Veenendaal – W. van Emmerik 

Sub Marine Stars – S. Oudenbroek 

OWSV Sub 70 – H. Belde 

TOV Gagnan – W. Boere 

TOV Gagnan – M. van Munster 

 

Overig: 

J. Geurts – Continuïteitscommissie  

F. van der Veer - Continuïteitscommissie 

J. Dankloff - Continuïteitscommissie 

D. van Dam – Magazine Onderwatersport  

  

Notulen:     

B. van Grootheest 

 

De agenda luidt als volgt: 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda en mededelingen 

3. Verslag van de Ledenraadsvergadering van 21 mei 2022 

4. Wijziging Statuten en Huishoudelijk reglement 

 A. Voorstel wijziging Statuten 

 B. Voorstel wijziging Huishoudelijk reglement 

5. Benoeming Continuïteitscommissie  

6.  Sluiting 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Opening 

Interim-voorzitter Louis de Haan opent om 19.00 uur de vergadering en heet alle 

aanwezigen van harte welkom. Kort na de Ledenraad van 21 mei jl. heeft voorzitter Hennie 

Elshof om voor hem moverende redenen zijn functie neergelegd. Louis de Haan spreekt, 

namens het voltallige bestuur, zijn waardering uit voor Hennie Elshof voor zijn jarenlange 

inzet voor de NOB. Louis de Haan neemt het voorlopige interim-voorzitterschap op zich, 

totdat er een nieuwe kandidaat interim-voorzitter is gevonden.  
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2. Vaststellen agenda en mededelingen 

De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen mededelingen. 

 

 

3. Verslag van de Ledenraadsvergadering van 21 mei 2022 

Opmerkingen uit de Ledenraad naar aanleiding van het verslag van 21 mei 2022:  

- Hans Belde meent dat op pag. 9 ontbreekt dat het voorstel van de opleidingscommissie in 

het bestuur wordt besloten en terugkomt via een voorstel in de Ledenraad. Louis de Haan 

geeft aan dat dit inderdaad op band terugkomt en dat Hennie Elshof inderdaad toezegt dat 

dit terugkomt via de Ledenraad. Louis de Haan bevestigt: het bestuur neemt een besluit en 

dat komt terug via de Ledenraad.   

- Hans Belde meent dat op pag. 17 ontbreekt dat het voorstel van de plannen van het 

overschot over 2021 ook terug dient te komen in de Ledenraad. Daniël van Bakel geeft aan 

dat we met een extra onderbouwing m.b.t. de bestemming van de reserves komen. Er volgt 

een korte discussie over de wijze waarop dit zou moeten gebeuren. Aanwezigen gaan 

akkoord met een behandeling van de extra onderbouwing in een eerstvolgende reguliere 

bijeenkomst van de Financiële commissie, juist omdat dit een commissie is van de 

Ledenraad.  

- In het verslag staat beschreven dat het bestuur het Huishoudelijk Reglement vaststelt en 

gewijzigd kan worden. Hans Belde meent dat dit onjuist is en dat nergens in de statuten 

staat beschreven dat het bestuur het Huishoudelijk Reglement vaststelt. Louis de Haan meldt 

dat via het verenigingsrecht geldt dat wat niet via de statuten is geregeld in principe door 

het bestuur kan worden vastgesteld. Louis de Haan stelt voor dat we dit bij agendapunt 4 

verder oppakken en hier soepel mee om kunnen gaan. Louis de Haan is akkoord om deze 

opmerking toe te voegen aan het verslag van 21 mei 2022.  

Verder geen opmerkingen vanuit de zaal.  

 

 

4. Wijziging Statuten en Huishoudelijk reglement 

A.  Voorstel wijziging Statuten 

Waarom zijn de wijzigingen van de statuten nodig? Arjan de Vries legt dit uit: 

- Conformeren aan de huidige wetgeving 

- Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

o Benoeming continuïteitscommissie 

o Tegenstrijdig persoonlijk belang bij aansluiten 

o Elektronisch stemmen    

- Privacywetgeving AVG  

o Verwerking van ledengegevens 

- Instituut Sport Rechtspraak 

o Tuchtreglement 

- Van ALV naar Ledenraad 
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Er is een aantal amendementen ontvangen van OSV Tyros. Deze zijn beoordeeld door een 

jurist die is gespecialiseerd in verenigingsrecht. Op basis van de juridische beoordeling 

brengt het bestuur per amendement een advies uit.   

Louis de Haan geeft een toelichting op de stemprocedure. 

Alle amendementen worden 1-voor-1 doorgenomen en is er een gelegenheid om 

toelichtende vragen te stellen. Vervolgens volgt per amendement een stemming: 

1 – ‘Structuur statuten aanpassen’ - Stemming: amendement verworpen 

2 – ‘Variabele elementen in statuten’ – Stemming : amendement verworpen 

3 – ‘Reglementen beschikbaar website’- Geen stemming: akkoord om dit aan te passen 

4 – ‘Ledenadministratie, artikel 10, lid 6’ – Stemming: amendement aangenomen 

5 – ‘NOB privacy statement’- Geen stemming: akkoord om dit aan te passen 

6 – ‘Samenvoegen artikelen’ – Stemming: amendement verworpen 

7 – ‘Organen / continuïteitscommissie’ – Stemming: amendement verworpen 

8 – ‘Termijn 3 maanden’- Geen stemming: akkoord om dit aan te passen 

9 – ‘Verklaring vertegenwoordiging’ - Stemming: amendement aangenomen 

10 – ‘In functie benoemen’ - Stemming: amendement verworpen 

11 – ‘Begrippen’ – Stemming: amendement verworpen 

12 – ‘Natuurlijk personen’ - Stemming: amendement aangenomen 

13 – ‘Tuchtrechtspraak’ - Stemming: amendement verworpen 

14 – ‘Eindigen lidmaatschap’ – Geen stemming: akkoord. 

 

Er vindt vervolgens een stemming via hand opsteken plaats over de statuten in zijn geheel. 

De wijziging van de statuten, inclusief de door de amendementen aangebrachte wijzigingen, 

zijn met een meerderheid aangenomen. Louis de Haan dankt de aanwezigen voor deze 

manier van werken.  

 

 

B.   Voorstel wijziging Huishoudelijk reglement 

Waarom zijn de wijzigingen van het Huishoudelijk reglement nodig? 

- Medische keuring Duikbegeleiders 

- Het entreegeld wordt uit het HR gehaald 

- Van ALV naar Ledenraad  

Er is na de discussie in de vorige Ledenraad advies ingewonnen van een expertgroep. 

Louis de Haan licht het advies van deze expertgroep toe. Voorstel is om geen verplichte 

herkeuring van Duikbegeleiders te handhaven, maar wel een verplichte jaarlijkse online 

zelftest. 

 

Op aangeven van John Geurts wordt de passage (artikel 7) ‘keuring door een gecertificeerde 

(sport) duikarts’ aangepast. Zijn voorstel is om dit te veranderen in een keuring door een 

arts. Voor gezonde duikers is dit in zijn ogen voldoende. Indien nodig en gewenst kan door 
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een arts doorverwezen worden naar een sport- c.q. duikerarts. 

 

Peter Blanker geeft een toelichting en stipt de bewustwording bij duikers van de medische 

gezondheid aan. Louis de Haan dankt Peter Blanker voor zijn aanbeveling.  Louis de Haan 

bevestigt dat de wijzigingen ook op de website worden aangepast.  

 

Er vindt geen formele stemming t.a.v. de wijziging van het Huishoudelijk reglement plaats, 

maar Louis de Haan stelt een informele peiling voor. Alle aanwezigen zijn akkoord met de 

wijzigingen van het Huishoudelijk reglement, inclusief de bovengenoemde wijziging van 

artikel 7. 

 

Hans Belde herhaalt nogmaals dat hij meent dat het Huishoudelijk reglement niet ter 

informatie is, maar ter goedkeurig door de Ledenraad. Louis de Haan noteert deze 

opmerking en zegt dat hij dit toetst bij de jurist. 

 

 

5. Benoeming Continuïteitscommissie  

Ter afsluiting zijn Jacqueline Dankloff, John Geurts en Frans van der Veer door de Ledenraad 

onder applaus benoemd in de continuïteitscommissie. Deze commissie heeft geen taak, 

maar is in het leven geroepen om in actie te komen zodra het bestuur haar taken niet meer 

kan uitoefenen. 

 

 

6.  Sluiting 

Louis de Haan sluit om 19.45 uur de vergadering. Hij geeft een pluim aan de medewerkers 

van het bondsbureau en dankt hen voor de goede voorbereiding in de korte tijd. De 

Ledenraad stemt hiermee in met een applaus. Louis de Haan sluit af door alle aanwezigen 

een mooie vakantie te wensen.  

 

 

 

 


