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1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld met een aantal aanvullingen die later in het verslag terecht 

komen. Punt 9 komt tussen 7 en 8 aan de orde. 

 

3. Ingezonden stukken 

Brief Jan Uitenboogaard 

Het gaat over drie punten: Kosten van de leden en de investering van de leden, opleiding 

kan uitbesteed worden. De VZ meldt dat we dan tegen de onze eigen statuten ingaan. De 

VZ vraagt of iemand die elders een opleiding volgt nog lid wil worden van onze vereniging. 

Jan meldt dat de opleiding duurder gemaakt moet worden omdat mensen geen lid 

worden. Ronald draagt diverse voorbeelden van mensen die wel lid worden na hun 

opleiding en derhalve wordt deze bewering weerlegd. Er komen eigenlijk alleen maar 

mensen binnen via de opleidingen. Vervolgens komen de kosten van de materialen die we 

voor de opleiding gebruiken aan de orde en Jan meldt dat dat allemaal teveel en te duur 

is. De materiaalman spreekt dit echter tegen en meldt dat de onkosten vrijwel nihil zijn 

gezien de kosten over 5 jaar. In de begroting hiervoor is dit ongeveer € 500 op jaarbasis. 

De grootste onkosten is de zwembadhuur. Als we 3 nieuwe leden in de opleiding hebben 

zijn de zwembad kosten al betaald. De setjes worden vaak onderhouden door ons zelf en 

dat kost niets. Het bestuur weerlegd de cijfers van Jan. Er zou een evaluatie kunnen 

komen over de opleidingen. Er ontspint zich een discussie over verenigingen en de 

maatschappelijke ontwikkelingen rondom verenigingen. Er is door het bestuur wel 

degelijk nagedacht hoe we nieuwe leden kunnen binnen krijgen. Er is ook nog een 

discussie over het per ongeluk bloot geven van alle mail adressen en de VZ vertelt dat daar 

excuses voor zijn gemaakt en dat de ledenlijst onder de AVG valt. Er is een gevoel onder 

een aantal leden dat Jan de vereniging wil opheffen en dat ontkend hij. Ook komen de 

flessen die in het hok staan ter sprake en over de 5 liter flessen die daar staan en niet 

gekeurd zijn, deze flessen zullen worden verwijderd. Onze flessen moeten 2023 weer 

gekeurd worden. Er zal bekeken worden of we die allemaal in gebruik moeten blijven. We 

hopen binnenkort een introductie te kunnen gaan doen met de mensen die in de pijplijn 

zitten. Er zal later in de vergadering nog gestemd worden of de opleiding moet blijven. Op 

dit moment zijn er nog 64 leden. 

Contributie zal verder worden in de vergadering worden behandeld. 
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Contributie voor ereleden bij de NOB is al stopgezet en dus is het verder geen issue. 

De brief van Jan is verder niet naar de leden gestuurd omdat hij niet als voorstel is 

ingediend maar gewoon als brief is ingestuurd. Verder is er een algemene leden 

vergadering om je eigen inzichten en  standpunten toe te lichten. Jan zegt dat hij in ieder 

geval de rest van de contributie nog zal betalen.  

 

Brief Micha van Gool 

In de ALV van 2012 is al besloten om het huidige logo te gebruiken. De vergadering gaat 

hier niet verder op door. Het bestuur geeft wel aan dat de bovenzijde van het logo op de 

kleding niet helemaal juist is. 

4. Notulen ALV 8 september 2020 

De VZ vraagt of er nog iemand nog aanmerkingen heeft. Jan vraagt om de ruwe notulen 

omdat hij denkt dat er ene verschil in zit”  hij vraagt ze zelf op.  Hij vindt ook dat het veel 

te lang heeft geduurd voordat deze zijn opgestuurd naar de leden. Het bestuur verwijst 

hem naar de oude secretaris. Het is aan Corona en de overdracht van bestuurszaken te 

danken dat het wat langer heeft geduurd. Jan zal het gaan navragen bij de oude secretaris. 

Verzekeringen: de vergadering blijft akkoord dat de niet NOB leden verzekerd blijven via 

ORCA. 

Dennis laat de ORCA polis controleren op dubbel verzekerd. De volgende vergadering zal 

hier op terug gekomen worden. Het is belangrijk dat het bestuur gevrijwaard blijft van 

verantwoordelijkheden omdat er geen verzekeringen zijn afgesloten. Het was ook 1 van de 

voorwaarden om geen NOB lid meer te zijn. Daar is iedereen indertijd mee akkoord 

gegaan. 

De Notulen worden goedgekeurd door de VZ onder vermelding van bovenstaande punten. 

Hier zal op de volgende vergadering op terug gekomen worden. 

 

5. Verslag van de Voorzitter 

Nogmaals van harte welkom. 

De pandemie heeft wel zijn wonden achter gelaten op de vereniging. Zo stokte de opleidingen 

waardoor het leden aantal niet toenam en het zwemmen op woensdag en zaterdag kon een hele 

tijd niet of beperkt doorgang vinden. Gelukkig mag er weer meer en zie ik de persconferentie 

van aankomende 14 september positief tegemoet. Met de nieuwe Orca kleding kunnen we ons 

zeker positief profileren. 
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In het afgelopen jaar zijn er Inventarisatie gesprekken geweest met de gemeente en een 

onderzoeksbureau m.b.t. nieuwbouw of renovatie van het zwembad, dit gaat zeker nog 10 jaar 

duren. Hierbij hebben wij aangegeven dat onze voorkeur is renovatie van het huidige zwembad 

met behoud van het clubhuis dit vanwege de huidige erfpacht overeenkomst. 

Met betrekking op de erfpacht heeft O.S.V. Orca van de gemeente Alkmaar voor een 

proefperiode van 2 jaar dispensatie gekregen op onderverhuur van het clubhuis, dit heeft 

betrekking op punt 10 van de agenda. 

 

Ik vind het jammer dat Petra en Karin hebben besloten om er mee te stoppen, ik wil ze hierbij 

bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Er is nog een presentje voor hun voor de goede 

samenwerking 

 

Verder wil ik mededelen dat het soms moeilijk is om bestuurslid te zijn. Een medebestuurslid 

verwoorde het laatst heel goed in een onderlinge mail wisseling “we zijn maar een sport cluppie, 

kan het niet gewoon normaal”. Ik heb me soms heb laten meeslepen met de destructieve kritieke 

mails die je als bestuur waarschijnlijk moet accepteren, als ik hierdoor iemand heb beledigd 

mijn excuses hiervoor. Wel wil ik aangeven aan de betreffende personen: We zijn een vereniging 

met leden die het voor elkaar en zeker met elkaar moeten doen. 

 

6. Verslag van de Kascommissie 

Het verslag is gestuurd en ondertekend door de kascie. Olaf raadt de vergadering namens 

de kas commissie aan om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële 

beleid. De ALV stemt daar van harte mee in. 

  

7. Verslag van de Penningmeester incl. Begroting 2022 

Petra legt nog eens uit waarom ze opstapt en geen zin heeft in geneuzel en hoopt dat 

iedereen het een beetje leuk houdt. Verder kost het teveel energie die ze thuis hard nodig 

heeft. Het is haar teveel Verder legt ze de cijfers en het systeem uit.  Jaap heeft een mooi 

systeem achtergelaten. De kascommissie is op visite geweest en in eerste instantie waren 

een paar stukken niet aanwezig en vervolgens zijn die opgedoken. 

Er wordt geld overgehouden en het bestuur stelt de vraag of dit gebruikt kan worden voor 

de aflossing van de hypotheek.  Er is ongeveer een bedrag van € 50.-- dat structureel voor 

het clubhuis wordt betaald. 

De begroting en de kruisberekening wordt eerst behandeld en als we de hypotheek 

verlagen kunnen we in de toekomst de contributie gaan verlagen. Het voorstel van het 

bestuur is om € 4000 extra af te lossen zodat we de hypotheek in ongeveer twee jaar 
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kunnen gaan aflossen.  De vergadering denkt er over na terwijl de kruisberekening wordt 

doorgelopen. 

Petra wijst op het jaarverslag en dat iedereen heeft kunnen lezen. Jan wil graag weten wie 

de mensen zijn met een beperking. Bestuur antwoord: ORCA krijgt hiervoor een subsidie 

en dat is al een aantal jaren zo. Het is een andere stichting die de aansprakelijkheid zelf 

heeft afgehandeld. Het staat zelfs in de goedgekeurde notulen. De inkomsten van de 

serviceleden staan well vermeld en de uitgaven zitten in de NOB kosten. Er zijn 49 

betalende NOB leden in de vereniging per 1 januari 2021.   46 volwassenen en 3 

jeugdleden. 

NOB jeugdlid betaald 1 jaar teveel en dat moet recht getrokken worden in de toekomst. 

Een deel van de erfpacht is door de gemeente kwijtgescholden in verband met de Corona. 

Iedereen is akkoord met de begroting. 

 

8. Vaststellen contributie 

Voorstel is om de contributie op het huidige niveau te houden. Jan Uittenboogaard wil de 

contributie opdelen in twee delen opsplitsen. NOB plus gewone contributie. Echter het 

voorstel van Jan is niet ingediend als voorstel aan de leden en mag derhalve NIET in 

stemming gebracht worden. Alleen over het bestuursvoorstel wordt gestemd. 

Het bestuursvoorstel wordt aangenomen met 21 voor en 13 tegen. Er is 1 ongeldige stem 

uitgebracht. 

Er wordt nog wel afgesproken dat het bestuur zal kijken hoeveel leden er de laatste jaren 

lid zijn geworden en gebleven. Hier zal op de volgende jaarvergadering op terug gekomen 

worden. 

 

9. Verslagen:  

o Materiaalcommissie (Ronald Krantz) 

• 30 setjes vinnetjes, 11 maskers, 19 snorkels zijn er aanwezig. 

• De meeste maskers zijn van plastic ze gaan niet snel kapot maar echt 

bruikbaar zijn ze niet. 

• Enkele zijn wel van tempered glass 

• Opmerking: Mochten leden materialen overhebben en willen doneren dan 

staan we daarvoor open. 

• 12 BCD’s  aanwezig, gecontroleerd april 2021 op lekkage en werking. 1 

defect gegaan in 2020 en is afgevoerd (de TUSA EXTREME blauw / 

zwart) vest nr 1) 
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• 8 automatensets aanwezig, gecontroleerd op lekkage en werking april 

2021. 

• Diverse o ringen uit voorzorg vervangen. Klepjes afgesteld en gesmeerd. 

Geen grote problemen. 

• 3 trim lagedruk slangen uit voorzorg vervangen. (donatie uit eigen vv) 

• 1 zuurstoffles vol (oranje koffer en compleet) , 1 leeg. Verbandtrommel ver 

over datum. Vervanging is nodig.  Flessen nog in de keur tot 2023 

• Compressor 

• 18.38 uur gedraaid aug 20 tot sept 21, waarbij 948 liter aan flessen 

is opgetopt. 

• 30 uur gedraaid van aug 19 tot aug 20 waarbij 2251 literflessen 

zijn opgetopt 

o Opleidingen (Gerben van der Meulen) 

Afgelopen jaar zijn er geen opleidingen gegeven. 

 

o Pr/Website (Gerben van der Meulen) 

Website wordt heel goed bezocht namelijk al 465.00 keer  en de specialisaties 

worden ook veel bezocht. Er wordt gevraagd of mensen die zaken op de website 

tegen komen dat ook even willen melden. Jan verteld dat het HHR dat op de 

website staat niet klopt. Jan zal dit sturen naar het bestuur. 

 

o Evenementen (Ronald Krantz) 

Duiken uitgevoerd in 2019-2021 

In het afgelopen jaar is er meerdere malen gedoken op diverse 

duikstekken. Totaal werd er 18 keer een duikstek afgesproken via de ORCA 

duikapp. Als er met zekerheid 2 man gingen gingen haakte er soms nog wel 

10 man bij aan.  Toolenburg en Twiske onderwaterpark waren favoriet. 

Ook is de ouderkerkerplas bezocht. 2 x werd er naar zeeland afgereisd. 1 x 

met 2 man en 1 maal met 5 man. Ook is er een paasduik met een 

eierenzoektocht en soep geweest en een hele vroege pinksterduik. 

 

Door Corona en de (met name 1,5 meter) maatregelen was het soms 

uitkijken op de parkeerplaats. Een enkele keer zijn we gewaarschuwd dat 

de groep te groot was. Gelukkig is de derde golf nu zo een beetje voorbij en 
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kunnen we een normaal seizoen tegemoet zien. In de planning staat nu in 

ieder geval voor 3 oktober een dubbelduik in de zevenhuizerplas met een 

kleine BBQ. Zet hem in je agenda. 

Het hebben van een duikmaat en daarmee zekerheid van de planning blijkt 

nodig. Als we een duik afstemmen dan zijn we er ook. Voor mij zijn dat 

John en Gerben . Soms melden meerdere duikers zich bij de duik aan maar 

ook net zo makkelijk er weer af. Bedje ligt te lekker of iets anders.  

Omdat ook mijn werk en gezin planning vergt is het lastig omver vooruit 

evenementen in te plannen. Assistentie is welkom. 

 

10. Verhuur Clubhuis 

Er is nu toestemming van de gemeente om het clubhuis te kunnen verhuren. Er ontstaat 

een discussie of de vereniging dit wil gaan doen. Het bestuur wil hier graag de vrije hand 

in hebben. De verhuur zal duik-gerelateerd moeten zijn.  

 

11. Statuten wijziging in verband met nieuwe wet 

De wijzigingen zullen worden voorgelegd worden aan de notaris en zal de volgende keer in 

de ALV worden gebracht. Er volgt enige oppositie over het tijdstip van de veranderingen. 

De vergadering gaat akkoord om het voor te leggen aan een notaris. Het is duidelijk dat de 

aansprakelijkheid van het bestuur geregeld dient te worden in het bestuur. Het is 

gemakkelijker om de zaken in 1 keer te regelen. Er is geen continuïteit-commissie nodig. 

Het bestuursvoorstel is om alles voor te leggen aan de notaris en de volgende keer het 

voor te leggen aan de Algemene leden Vergadering. Er is slechts 1 persoon tegen deze 

procedure, de rest van de vergadering is voor. 

 

12. Jubileum viering 

De feest commissie heeft zich terug getrokken. Er is verder niemand die de taak van Jan 

wil overnemen. De vergadering stemt in met het doorschuiven naar een 65 jarig jubileum. 

 

13. (Bestuur) verkiezing 

Aftredend zijn Petra Koot(niet herkiesbaar) en Karin Smit (niet herkiesbaar) 

Het bestuur kiest zijn eigen taken en zoekt dus twee leden voor het bestuur. Olaf stelt zich 

ter beschikking voor het bestuur en ook Jan Uitenboogaard. Er hoeft verder niet over te 

worden gestemd. Niemand is tegen om Olaf en Jan in het bestuur te kiezen. 
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Verkiezing Kascommissie 

Voorzitter Dick Mol (aftredend), commissie lid Ewalt Scholten, Olaf van Nooijen reserve 

lid Jan Uitenboogaard. Omdat Olaf en Jan in het bestuur komen moeten er meer mensen 

in de kas commissie komen. 

De nieuwe commissie bestaat uit Ewalt Scholten, Dennis de Ruiter, Petra Koot en als 

reserve lid is Jan Mazereeuw. 

 

14. Rondvraag 

Rob: Aflossing van de hypotheek om de contributie in de toekomst te kunnen verlagen: De 

vergadering gaat akkoord om € 4.000 extra af te lossen. Dit bedrag moet wel betaald 

kunnen worden. Er blijft dan nog genoeg over voor de vereniging om aan zijn 

verplichtingen te voldoen. Waarschijnlijk zijn we nu in twee jaar van de hypotheek af. 

Petra: Er moet een oplossing komen om de jeugdleden niet langer te discrimineren. Het 

bestuur neemt hiertoe het initiatief. Het gaat dan gelijk lopen met de NOB regeling. Op de 

volgende vergadering moet het HR worden aangepast. 

Gerben: Wordt er nu wel of geen opleidingen gegeven. De vergadering beaamt dat dit 

gewoon door zal gaan. De vergadering gaat unaniem, akkoord met het feit dat de 

vereniging opleidingen verzorgd. 

John: Schoonmaak en taken voor leden. Het bestuur zal dit verder gaan uitwerken. Er 

liggen regelmatig pinda’s op de vloer. Het verzoek is in ieder geval aan de mensen van de 

zaterdag- en woensdagavond om een beetje op te ruimen na het gezellig samen zijn. Het 

bestuur zal mensen gaan benoemen. Dat betekent dat iedereen ongeveer 1 maal per jaar 

aan de beurt is. 

 

15. Sluiting 

De VZ sluit de vergadering. 






