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Onderwatersportvereniging Galathea 
Namens het bestuur van OWSV Galathea nodig ik je hierbij uit voor het  
bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). 
 
Locatie:  Clubgebouw, Sluiskade ZZ 195 te Almelo 
Datum:  Maandag 18 februari 2013 
Aanvang: 19.30 uur 
 
Agenda 
01. Opening 
02. Mededelingen 
03. Ingekomen stukken 
04. Notulen ALV 27-02-2012 
05. Jaarverslag secretaris 
06. Commissieverslagen: 

a. Barcommissie 
b. Onderwaterhockeycommissie  
c. Trainingscommissie 
d. Snorkelen/jeugdduiken Scuba Doe 
e. Evenementencommissie  
f. PR-commissie 
g. Verenigingsvertegenwoordigers (NOB) 
h. Materialencommissie 
i. Leemslagenplascommissie 
j. Commissie Introductieduiken 

07. Financiën: 
a. Financieel verslag 
b. Balans der vereniging  
c. Verslag kascommissie 
d. Decharge penningmeester 

08. Bestuursverkiezing (zie toelichting) 
09. Stemronde 
10. Begroting 2013 
11. Benoeming van de commissies 
12. Beleid 2013-2014  
13. Rondvraag 
14. Sluiting 
 
 
Toelichting bij agendapunt 08 
Conform de Statuten* en het Huishoudelijk Reglement (HR)* treedt Gea Westerink af als 
penningmeesteres. Tevens heeft Joop Kuiper te kennen gegeven zijn functie als voorzitter 
beschikbaar te stellen. Gea Westerink heeft aangegeven dat ze zich herkiesbaar stelt voor een 
nieuw termijn als penningmeesteres. Bert Klasing heeft zich bereid verklaard om zich beschikbaar te 
stellen voor de functie van voorzitter. Hierdoor komt zijn huidige functie als algemeen bestuurslid 
vacant. Het bestuur draagt Sinie Boelens voor als algemeen bestuurslid. 
Tegenkandidaten kunnen worden aangemeld met inachtneming van wat hierover is opgenomen in 
artikel 13 van het HR*. 
 
* Het HR en de Statuten zijn terug te lezen op de inlogpagina voor leden van de Galathea website. 
 
Dirk-Jan Muller (secretaris). 
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Notulen ALV 27 februari 2012 
 
 
Datum:   27-02-2012 
Tijd:   19:30 uur. 
Locatie:   Clubgebouw OWSV Galathea 
 
Aanwezig bestuur: Joop Kuiper (voorzitter), Gea Westerink (penningmeester),  

Martin Teernstra  (algemeen bestuurslid),  
Bert Klasing (algemeen bestuurslid), Dirk-Jan Muller (secretaris). 

Aanwezige leden: 29 
Afgemeld:  Peter de Voer, Robert Oude Nijhuis, Marloes Otten, Yvonne van Maanen,  

Wim Boks. 
 
1- Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur. 
Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen op de agenda. 
 
2- Mededelingen 
Iedereen wordt verzocht zijn telefoon op trillen of uit te zetten. 
Martin Teernstra  deelt een uitreikstuk rond met achtergrondinformatie betreffende de 
kandidaatstelling van Wim Boks als erelid. 
In de rondgestuurde aankondiging van deze ALV wordt in de toelichting bij agendapunt 08 
gesproken  
over het rooster van aftreden van bestuur volgens voorschrift in HR. Dit moet zijn: voorschriften in  
de statuten. 
 
3- Ingekomen stukken 
De begrotingsaanvragen van de diverse commissies 
 
4- Notulen ALV 14-02-2011 
Andries Kalter merkt op, dat er tijdens de bestuurswisseling van de ALV van 2011 geen rekening is  
gehouden met het voorgeschreven rooster van aftreden van bestuursleden. De voorzitter licht toe,  
dat dit vorige ALV onderkend is tijdens de bestuurswisseling en dat dit feit tijdens deze ALV  
rechtgetrokken gaat worden zoals aangekondigd in de agenda bij punt 8. 
Verder meldt Andries Kalter dat de samenstelling van de TC geen onderverdeling in subcategorieën  
kent. Alle instructeurs vallen in één groep. Dit is besproken in de TC vergadering en vastgesteld in  
een verslag. 
 
5- Jaarverslag secretaris 
De voorzitter voorziet tijdens de vergadering de meest recente informatie over de LSP die afwijkt van  
het secretarisverslag.  De gemeente Almelo gaat begin april 2012 tot het najaar de werkzaamheden  
uitvoeren rondom de LSP. Daarbij worden de randen met zand ondieper gemaakt. Daaronder valt  
ook de locatie bij onze instaplocatie. Begin maart volgt het B&W besluit. Galathea behoudt  
toestemming om in de LSP te blijven duiken  mits men niet in de weg loopt en de werkzaamheden  
hindert. Tevens heeft Galathea toestemming om op andere plaatsen in de LSP te water te gaan mits  
men daarbij niet de beschoeiing beschadigd. 
 
6- Commissieverslagen 
a) Barcommissie: Yvonne Davina merkt op dat Helma Teernstra en Danielle Kienhuis zijn gestopt 
met  
de barcommissie. Yvonne treedt op als coördinator zonder deel uit te maken van de commissie.  
Daarbij is zij genegen om de inkoop te verzorgen en de financiële registratie te verzorgen, waarbij de  
consumerende leden 1x per kwartaal een afschrijving krijgen van de genuttigde zaken. De bar blijft  
de verantwoordelijkheid van de vereniging. 
Danielle Kienhuis pleit voor instandhouding in vorm van een barcommissie. 
b) Onderwaterhockey: Geen bijzonderheden. 
c) Trainingscommissie: Joop doet oproep voor actievere deelname aan buitenwatertraining.  
Daarnaast uit hij zijn zorgen betreffende de geringe opkomst tijdens de zwembadtrainingen. 
Erik Planting vraagt of er mogelijkheden zijn om de aanvangstijd voor de buitenwatertrainingen wat  
later kunnen in verband met zijn werk. De voorzitter legt uit, dat dit vooral in het begin van het  
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buitenwaterseizoen moeilijk zal zijn in verband met het benodigde  
daglicht voor de éénsters duikers  
in opleiding. 
d) Snorkelgroep/jeugdduiken: De voorzitter deelt mee, dat SCUBADOE  
zal plaatsvinden op de woensdagavond met zowel het snorkel- als  
persluchtprogramma.  
e) Evenementencommissie: Geen bijzonderheden. 
f) PR-Commissie:  Geen bijzonderheden. 
g) Verenigingsvertegenwoordigers NOB: Geen bijzonderheden. 
h) Materialencommissie: Karel Wijermars vraagt de MC of de zuurstofbuffers ook onder de MC 
vallen.  
Arjan Brink legt uit, dat die zijn gehuurd. Hendrie Karlsson legt uit, dat alle kosten betreffende deze 
buffers en het blenden van de zuurstof worden gedekt door de verbruikers zodat er geen kosten ten 
laste van de vereniging zijn. Dat houdt in, dat de gemaakte kosten voor het vullen van de 
zuurstofkoffers dus wel door de vereniging worden gedragen. 
Karel Wijermars vraagt expliciet hiervan notitie te maken tijdens dit verslag. Bij deze. 
i) LSP commissie: Update ontwikkelingen rondom LSP zie punt 5. 
j) Commissie introductieduiken: Geen bijzonderheden. 
 
7- Financiën 
a) Financieel verslag: 
De opbrengsten van de intro-duiken zijn aanzienlijk hoger dan men had verwacht. Dit is echter geen 
reden om dit hogere bedrag te gaan begroten voor 2012 om daarmee geen verwachtingen en druk 
te scheppen op Karel Wijermars. 
Evenals 2011 is er voor een bedrag van 1000 euro dmv sponsoring onderhoud gepleegd door 
Addus  
Pijffers. Omdat door het gratis servicen van de automaten en vesten geen rekeningen zijn 
uitgeschreven, worden deze bedragen ook niet opgevoerd. 
Addus Pijffers heeft aangekondigd te stoppen met het gratis servicen van duikapparatuur. 
Ondanks de grote uitgaven voor zwembadhuur, heeft de gedwongen sluiting van het bad wegens 
onderhoud in het begin van het seizoen, positief uitgepakt in financieel oogpunt. Er is uiteindelijk 
minder huur betaald , dan aanvankelijk begroot. 
De opbrengst van de appelplukdag door de onderwaterhockeyers is een groot succes gebleken, 
waardoor de kosten van de gewenste rvs doelbakken en licenties vrijwel compleet bekostigd konden 
worden. 
b) Balans der vereniging: 
Het verschil in voorraad cursusboeken wordt weg geboekt omdat er geen boeken op voorraad zijn. 
c) Kascommissie: 
Karel en Dirk-Jaap Otten hebben dit jaar de kascontrole verricht. Daarbij zijn geen afwijkingen 
geconstateerd en alles is tot op de cent verantwoord. 
d) Decharge penningmeester: 
Er wordt decharge verleend aan de penningmeester, waarbij Karel Wijermars als blijk van 
waardering een speciaal gemaakte oorkonde aan Gea Westerink overhandigt. 
 
PAUZE 20:15 uur  /  Hervatting ALV 20:30 uur. 
 
8- Bestuursverkiezing:  
Martin Teernstra treedt af als algemeen bestuurslid en stelt zich per direct weer beschikbaar. Er zijn 
geen tegenkandidaten en de ALV neemt unaniem de beslissing, dat Martin zonder noodzaak van 
schriftelijke stemming weer aangenomen is als algemeen bestuurslid. Volgens het rooster van 
aftreden, zal hij in 2016 aftredend zijn. 
 
9- Voorstel erelidmaatschap Wim Boks:  
Het bestuur stelt de ALV voor, om Wim Boks te benoemen als erelid. Samen met Andries Kalter 
heeft Martin Teernstra een opsomming van feiten samengesteld, waaruit de bijzondere bijdragen 
aan de geschiedenis van Galathea worden belicht. Wim heeft te kennen gegeven, dat hij het een 
hele eer vindt en het erelidmaatschap met trots zal aanvaarden. 
Het voorstel wordt door alle aanwezige leden aangenomen en een schriftelijke stemming wordt niet 
noodzakelijk geacht door de leden. Inkleding van dit moment, zal tijdens een nader te bepalen 
evenement met alle bijbehorende egards plaats vinden. 
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10- Begroting 2012:  
De voorzitter licht toe, waarom de ingediende budgetaanvragen slechts  
deels zijn opgenomen in de Financiële Begroting van 2012. Grondslag  
hieraan ligt de mening, dat men er dan waarschijnlijk van uit zou gaan,  
dat de aanvraag dan ook gehonoreerd zou zijn. Dit zou een vertekend  
beeld geven met een uiteindelijk begrotingstekort in de totaalstaat. 
Andries Kalter benadrukt de wenselijkheid om voor transparantie alle  
begrotingsaanvragen in een lijst te vermelden. Martin Teerstra bevestigt  
dat het niet moeilijk is om een Excel tabel te maken die aan alle wensen voldoet. Voorstel volgt om 
een inzichtelijke lijst te maken met de aanvragen van de commissies en een lijst met bedragen 
volgens bestuur. De voorzitter zegt toe, om volgend jaar alles door middel van tabellen duidelijker te 
presenteren om meningsverschillen te voorkomen. Tijdens de ALV zullen dan, net als nu het geval 
is, de budgetaanvragen worden doorgesproken en (deels) door de leden worden gehonoreerd / 
afgewezen om zo een sluitende begroting te krijgen. 
Arjan Brink vraagt naar de mogelijkheid om de huurtijd van het zwembad op de vrijdagavond met 
een kwartier te verkorten. Dat kwartier is er in het verleden extra ingehuurd. De voorzitter stelt voor 
om de nu nog onbekende mate van huurverhoging af te wachten en een eventuele beslissing aan de 
ALV volgend jaar voor te leggen. 
In de budgetaanvraag van 250 euro door de OWH ploeg is rekening gehouden met de komst van 
een tweede combinatieteam. De OWH ploeg heeft enige malen te kennen gegeven dat het bad 
regelmatig te klein is omdat het water gedeeld moet worden met andere gebruikers. Men heeft 
dringend behoefte aan extra water. De voorzitter vraagt de OWH ploeg om een beleidsstuk te 
schrijven met daarin hun visie voor een x-aantal jaren, met daarin een voorstel op het 
zwembadgebruik, een financiële prognose en zaken als reserveringen voor afschrijving van 
materialen en vervanging hiervan. Gerrit Ter Hoek vraagt of Yvonne Davina bereid is om de OWH 
ploeg hiermee op weg te helpen. 
De budgetaanvragen worden door de ALV besproken: 
- MC vraagt 300 euro / 100 euro begroot / 300 euro wordt toegekend. 
- TC vraagt 100 euro / 0 euro begroot / 0 euro wordt toegekend. 
- EC vraagt 200 euro / 200 euro begroot / 200 euro wordt toegekend. 
- OWH vraagt financiële garantstelling voor organisatie van kostendekkend Lolee toernooi.  
De rest van budget zal komen uit appelpluk-evenement 2012. 
- PR vraagt 1100 euro / 0 euro begroot / 100 euro wordt toegekend. 
- LSP vraagt 150 euro / 0 euro begroot / 0 euro toegekend. (LSP wordt in 2012 verbouwd). 
- Bar vraagt 0 euro / 0 euro wordt toegekend. 
- Jubileumreservering vraagt 500 euro / 500 euro wordt toegekend. 
Arjan Brink vraagt of het nog wel te verantwoorden is, om een bedrag van 500 euro per jaar te  
begroten voor een jubileum. Karel Wijermars stelt dat het bedrag van 500 euro flexibel is en altijd  
aan het eind van de rit kan worden bijgesteld. 
Martin Teernstra pleit voor de organisatie van een verenigingsbreed ‘appelpluk’-evenement omdat  
het een erg lucratieve business is wat erg veel geld opbrengt. Daarnaast is het een erg gezellig  
gebeuren en goed voor de onderlinge band.  
 
11- Benoeming van de commissies: 
Barcommissie: Yvonne Davina treedt op als ondersteunend persoon om de inkopen te doen en de 
financiële turflijsten aan de penningmeester aan te leveren. Zij gaat verder geen verplichtingen 
jegens de barcommissie aan. Danielle Kienhuis geeft samen met Karel Wijermars en Richard 
Beerens aan, dat zij de barcommissie willen gaan voortzetten. 
 
Onderwaterhockey: Ongewijzigd.  
Bezetting: Jan Willem Frikke, Koen Fischer, Bert Klasing, Yuri Derks. 
 
Trainingscommissie: Ongewijzigd. 
Bezetting: Karel Wijermars, Kees Brugman, Martin Teernstra, Arjan Brink, Sebastiaan Otten,  
Danielle Kienhuis, Andries Kalter, Gert van Maanen, Joop Kuiper, Hendrie Karlsson . 
 
Snorkelgroep/ Jeugdduiken:  Heet vanaf nu: ScubaDoe commissie. Toegevoegd Peter de Voer. 
Bezetting: Joop Kuiper, Sebastiaan Otten, Peter de Voer. 
 
Evenementen commissie: Uit- Gea Westerink  / In- Ronald Boelens neemt deelname in overweging. 
Bezetting: Harry Brummelhuis, Jan Westerink, Kees Brugman, (Ronald Boelens?). 
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PR commissie: Ongewijzigd 
Bezetting: Andries Kalter, Hendrie Karlsson. 
 
Verenigingsvertegenwoordigers NOB: Ongewijzigd 
Bezetting: Joop Kuiper, Yuri Derks. 
 
Materialencommissie: Ongewijzigd 
Bezetting: Arjan Brink, Hendrie Karlsson. 
 
Leemslagenplascommissie: Uit- Gert van Maanen , In- Paul Bouwhuis. 
Bezetting: Kees Brugman, Jan Westerink, Paul Bouwhuis, Dirk-Jan Muller. 
 
Commissie introduiken: Ongewijzigd. 
Bezetting: Karel Wijermars, Stefanie Brink. 
 
Kascommissie: Uit- Karel Wijermars, In- Richard Beerens. 
Bezetting: Dirk Jaap Otten, Richard Beerens. 
 
12- Beleid 2012-2013. 
‐ Opleiding nieuwe leden. 
‐ Financieel beleid. 
‐ LSP ontwikkelingen. 
‐ Samenwerking met andere clubs: geen doel op zich, maar daar waar mogelijk. 
Erik Planting stelt voor om 1 keer per maand een duikdag op een andere locatie als de LSP te 
organiseren.  Algemene mening van de aanwezige leden is, dat het iedereen vrij staat om elders 
onafhankelijk te gaan duiken. Kees Brugman waarschuwt voor het mogelijk scheppen van 
verwachtingen met het risico van 1* duikers zonder aanwezigheid van een instructeur. 
 
Rondvraag: 
Danielle Kienhuis geeft aan dat ze in de barcommissie wil blijven. 
Gerrit ter Hoek vraagt of er een alternatief is voor de LSP. Dit wordt onderzocht. Tevens worden de 
leden opgeroepen om ideeën kenbaar te maken bij de TC. 
Andries Kalter vraagt of er nog interesse bestaat om een nieuwe bestelronde te organiseren voor 
clubkleding. Het antwoord is positief. 
Karel Wijermars doet een oproep aan de leden om hem te ondersteunen tijdens een introductieduik 
op 11 mei 2012 in het zwembad. 
Verder verteld Karel dat er op 8 september in Nijmegen een NOB duik wordt georganiseerd. Hier 
zullen zoveel mogelijk NOB verenigingen vertegenwoordigd zijn. Hij zoekt hier een kartrekker voor. 
Indien niemand zich geroepen voelt, zal Karel dit zelf doen. Aanmelden kan bij Karel. Erik Planting 
geeft zich tijdens deze ALV op bij Karel. 
Gea Westerink vraagt aandacht voor de invulling van de lijst met duikleiders tijdens het voor- en 
naseizoen. Ze vraagt om de vrouwen tijdens deze perioden te ontzien vanwege de veiligheid, omdat 
het gedurende die perioden snel donker is en het niet veilig is voor vrouwen op zo’n afgelegen 
plaats. 
 
SLUITING: 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur en bedankt de leden voor hun aanwezigheid. 
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Jaarverslag secretaris over 2012 
 
Bestuurssamenstelling per april 2012 
Dagelijks bestuur:    Algemene bestuursleden: 
Voorzitter: Joop Kuiper   Bert Klasing  
Secretaris: Dirk-Jan Muller  Martin Teernstra  
Penningmeester: Gea Westerink 
 
 
Erelid 
Het jaar 2012 ligt alweer ruim achter ons, voor Galathea wederom een bewogen jaar. Tijdens de 
vorige ALV hebben de leden besloten om Wim Boks het erelidmaatschap toe te kennen. Wim kreeg 
tijdens de jaarlijkse barbecue zijn officiële huldiging en een bijzonder handgemaakt glazen sculptuur 
aangeboden namens een dankbare vereniging. Trieste keerzijde hiervan was het overlijden van ons 
eerste erelid Annie Kalter. In haar verliezen we een genereuze vrouw die, met name in de begin 
periode van OWSV Galathea, heel veel voor de vereniging heeft betekent. Veel (oud) leden hebben 
haar de laatste eer bewezen. 
 
Door leden voor leden 
2012 stond verder wederom bol van de activiteiten van vooral de evenementen commissie die 
gezien het wisselend aantal actieve Galatheanen doorgaans goed bezocht zijn. Ook nam de 
(interim) PR commissie de mooie nieuwe website in gebruik en hebben ze verder hard gewerkt om 
alle overige taken vorm te geven. 
Ook hard gewerkt werd er door de commissie introductieduiken, zoals er in het jaarverslag te lezen 
valt een record jaar, zeker qua opbrengst. Belangrijk blijft dus de inzet van de leden al of niet binnen 
een commissie, dan is het soms jammer om te moeten constateren dat de opkomst op de reguliere 
clubavonden en trainingen toch vaak te wensen overlaat. De club staat of valt met de inzet en 
motivatie van jullie als (commissie)leden, we kunnen het als bestuur niet vaak genoeg benadrukken. 
 
Crisis 
De voordurende (woningbouw)crisis blijft voorlopig een voordeel voor ons gebruikt van de 
Leemslagenplas. De concrete plannen voor zelfs de oeverversteviging zijn wederom vooruit 
geschoven. Toch heeft de Leemslagenplas commissie eea niet afgewacht en de bezoekende marine 
gevraagd een aantal grote objecten uit het ow-pacours op diepte veilig te stellen. 
Door dezelfde (financiële)crisis bij met name de gemeente Almelo worden we ook opgezadeld met 
snel oplopende kosten voor het gebruik van ons zwembad. Dat, samen met de stevig afgebouwde 
subsidies, is wel een directe zorg voor de financiële toekomst. Terugkijkend over 2012 zouden we 
afstevenen op een tekort maar door hogere (incidentele)inkomsten is er toch afgesloten met een 
kleine plus (zie het financiële verslag verderop).  
Het ledental is daarin ook een belangrijke factor en over geheel 2012 hebben er 18 leden opgezegd 
en zijn er 10 mensen lid geworden. 
 
Bestuur 
Het bestuur kwam dit jaar 8 keer bijeen en had ook nog een aparte vergadering met de 
onderwaterhockey commissie over de ontwikkelingen op termijn. Doorlopend aandachtspunt is de 
RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) deze volgt de ‘template’ die gefaseerd beschikbaar komt 
via de NOB. Enkele hoofdstukken ontbreken nog maar volgen dus de ontwikkelingen van de NOB 
op dat gebied. 
 
Al met al hebben we toch een redelijk goed jaar achter de rug en hopen dit in 2013 te kunnen 
voortzetten ‘tegen de crisis in’ al blijven de financiën en het ledenaantal voorlopig punt van grote 
aandacht. 
 
Dirk-Jan Muller, secretaris 
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Barcommissie 
 
 
 

Jaarverslag 2012 
 
 
Geen verslag ontvangen! 
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Onderwaterhockey-commissie 
 
 
 

Jaarverslag 2012 
 
 
Vasthouden waar we goed in zijn en verder met het uitwerken van de plannen die we hebben. 
Galathea staat in onderwaterhockey Nederland bekend als een vereniging waar in een goede sfeer 
mooie doelen behaald worden. Het organiseren van een eigen toernooi en het deelnemen met een 
tweede team in de nationale competitie zijn hiervan enkele voorbeelden.  
 
Trainen 
De woensdagavond is ook afgelopen jaar 
weer goed bezocht. We beginnen i.o.m. 
het zwembad om acht uur met een 
warming-up op de kant. Net als 
voortgaande jaren trainen we van half 
negen tot negen in twee groepen; de 
beginners- en gevorderdengroep. 
Afsluitend wordt er het laatste half uur een 
wedstrijd gespeeld over de breedte van het 
bad.  
Om meer ervaring en conditie te kunnen 
opbouwen is met regelmaat gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om op de 
vrijdagavond te trainen. In de 
trainingscommissie is in goed overleg 
afgestemd dat er periodiek ook een wedstrijd gespeeld kan worden over de breedte van het bad. 
Tijdens deze oefenwedstrijden op de vrijdag is veel aandacht besteed aan het doornemen van 
belangrijke tactische spelmomenten. Iets waarvoor op de woensdag de trainingstijd helaas tekort is 
en de vrijdag dus een mooie aanvulling is. 
 
Introducties 
 In 2011 zijn we begonnen met het verzorgen van een introductie onderwaterhockey voor leerlingen 
van het ROC. Een jaar later verzorgen we dit ook voor het OSG Erasmus. We vragen 5 euro per 
leerling per avond om de benodigde materialen te bekostigen. Doel van de introducties is het 
verkrijgen van meer bekendheid van sport en vereniging. Bijkomend nadeel van het verzorgen van 
introducties op de woensdagavond is dat het ten koste gaat van de training van onze eigen leden. 
Om deze reden is afgelopen jaar besloten om te gaan evalueren wat de ervaringen zijn. 
 
Competitie 
In het seizoen 2011-2012 maakte het combinatieteam Galathea-Piranha haar debuut in de eerste 
klasse van de Nederlandse competitie. Doelstelling was middenmoot, oftewel een 4e plek. Het team 
presteerde zo goed dat het boven verwachtingen eindigde op een geweldige 3e plaats. 
Het competitieseizoen 2012-2013 doen spelers van Galathea mee in twee teams. In het eerste 
klasse Galathea-Piranha team en daarnaast wordt het Calamari-team uit Groningen in de tweede 
klasse aangevuld met kwaliteiten uit Almelo. Dat onze spelers aansluiten bij Groningen en niet een 
tweede combinatie vormen met Enschede heeft te maken met een tegenvallende ledenwerving bij 
Piranha. Om toch iedereen een kans te bieden om in competitieverband te kunnen spelen is een 
samenwerking met Groningen gestart. Onze wens om samen met Piranha uit Enschede twee 
competitieteams te vormen blijft staan.  
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Toernooien 
Afgelopen jaar hebben we weer aan vele toernooien deelgenomen,  
maar het echte hoogtepunt was toch écht ons eigen geslaagde Lolee toernooi.  
Dankzij de inzet van toernooiorganisator Helma Teernstra en met haar vele  
vrijwilligers is het een groot succes geworden! De reacties van de teams zijn  
positief en vormen een aanmoediging om het toernooi in de toekomst vaker  
te organiseren. 
 
Naast nationale toernooien is het bij Galathea ondertussen ook een traditie geworden om jaarlijks 
aan een internationaal toernooi mee te doen. Het afgelopen jaar heeft Galathea zelfs op twee 
plaatsen in het buitenland toernooien gespeeld, in Madrid en München. Deze toernooien zijn naast 
een goede ervaring op het sportieve vlak ook altijd een mooie gelegenheid om aan teambuilding te 
werken door een stad te verkennen en gezamenlijk een feestje te bouwen. 
 
Al met al weer een bijzonder geslaagd jaar! 
 
OWH-commissie: 
Yuri Derks 
Koen Fischer 
Jan Willem Frikke 
Bert Klasing 
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Trainingscommissie 
 
 
 

Jaarverslag 2012 
 
 
Verslag op hoofdpunten: 

 Het afgelopen jaar heeft een groot aantal leden de 1* duikopleiding kunnen afronden. 
 En zijn er in het najaar weer een aantal nieuwe aspirant-duikers, aan de opleiding 1*-Duiker 

begonnen. 
 Op de Galathea Site is sinds eind 2012 het theorierooster voor de opleiding 1* & 2* 

geplaatst. 
 In principe zijn alle actieve 3*-D of hoger enkele malen aan de beurt geweest als DL. 
 De vrijdagavondtrainingen in het buitenwater werden merendeels verzorgd in de 

Leemslagenplas. 
 Helaas was ook in 2012 de opkomst van de leden in het zwembad en ook aan de waterkant 

van de Leemslagenplas matig. 
 Kees Brugman is inmiddels de opleidingscoördinator. 

 
Trainingscommissie: 
Karel Wijermars  Kees Brugman   Martin Teernstra  
Arjan Brink  Sebastiaan Otten Danielle Kienhuis 
Andries Kalter  Gert van Maanen Joop Kuiper 
Hendrie Karlsson . 
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Scubadoe commissie 
 
 
 

Jaarverslag 2012 
 
 
Het jaar 2012 was een rustig jaar voor de Scubadoe groep. 
Enkele jeugdleden hebben de vereniging verlaten na een aantal jaren lid te zijn geweest. Zij vonden 
geen uitdaging meer in het snorkelen en voelden er niet voor om over te stappen naar de duikgroep 
of naar het onderwater hockey. 
Tom Wijers, een nieuw lid dit jaar, kampt al lange tijd met rugklachten. Hoewel hij heel enthousiast 
is, en het snorkelen en duiken erg leuk vindt, moest hij vaak de training afzeggen. Ik hoop voor hem 
dat hij toch de training binnenkort weer op kan pakken. 
Daarnaast was er ook weinig instroom van nieuwe leden. Dat betekende dat we met een kleine 
groep iedere week het Scubadoe programma draaiden. Maar de groep was er niet minder 
enthousiast om. 
Ook senior leden zijn van harte welkom op de woensdag avond, Patrick Perik is bijna alle woensdag 
avonden een actieve deelnemer. 
Misschien dat we via het snorkelen nieuwe leden kunnen aantrekken die later misschien 
overstappen naar het duikprogramma of de onderwater hockey. Dat is natuurlijk geen verplichting, 
we zijn een onderwatersport vereniging en bieden een breed programma aan. 
Gezien het kleine aantal leden op woensdag heb ik weinig beroep hoeven doen op Peter de Voer of 
Sebastiaan Otten maar ik wil ze toch bedanken dat ze beschikbaar waren en hoop in 2013 vaker 
een beroep op hen te moeten doen als we meer leden erbij krijgen. 
Als je nog belangstellenden weet voor het Scubadoe programma, zowel jeugd als volwassenen, dan 
kunnen zij altijd kennis komen maken en enkele keren mee trainen voordat ze besluiten om lid te 
worden.  
 
Scubadoe Commissie: 
Joop Kuiper 
Sebastiaan Otten  
Peter de Voer 
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Evenementencommissie 
 
 
 

Jaarverslag 2012 
 
 
De evenementencommissie heeft weer diverse activiteiten georganiseerd in 2012. Hieronder een 
korte bloemlezing.  
 
8 januari: Nieuwjaarswandeling in en rond de Gravenallee. 
Onder leiding van een IVN gids een wandeling gemaakt door de Gravenallee en langs het 
mausoleum van de Fam. Van Rechteren Limpurg. Onderweg hapjes en drankjes. Daarna een 
gezellig samen zijn in het clubhuis. 
 
1 april: Palmpaasduiken en brunch 
Eieren zoeken in de Leemslagenplas. Daarna konden de kinderen met de paashaas eieren zoeken 
bij het clubgebouw. Vervolgens een brunch voor iedereen. 
 
12 mei: Bezoek aan Nemo 33 te Brussel en Zilvermeer in Mol. 
Een groep van plm. 10 mensen waaronder diverse nieuwe leden (toen nog nulsters-duikers) zijn 
mee geweest. De 0–sters uit onze groep mochten maar tot 5 meter.. Dat is dan wel zonde van het 
geld. Jan overlegde met de caissière en mits onder begeleiding en verantwoording van een 
instructeur (Kees dus), mochten ze toch dieper. Er zijn diverse 4-* mee, dus aan begeleiding ontbrak 
het niet. Wat was het water warm. 31 graden. Op 5 m. lag een auto, op 10 m. zijn grotjes en dan 
gaapt de afgrond. Op de bodem kregen een paar mensen een hand. Zij hadden hun diepterecord 
verbroken. De computer gaf op de bodem 34,5 m. aan. Op naar Mol. Het is nog 80 minuten rijden 
naar Mol, maar gelukkig wel de goede kant op. Daar hebben we eerst wat gegeten. Een hotdog 
bleek daar een frikadel te zijn. De grote Vlaamse frieten smaakten ook goed. Jan had geregeld dat 
een medewerker uit het restaurant een korte briefing gaf. Kees deelde de buddyparen in en we 
konden opzoek naar de verzonken stad Atlantis, naar de Yorin, een scheepswrak en zo hier en daar 
een klein visje. 
 
19 mei: Jubileumduik in de LSP 
In totaal waren er 22 mensen, waaronder 6 kinderen. Zes buddyparen gingen het water in. Nogal 
wat “nul-sters “wilden het water in, maar er waren, na wat telefoontjes, voldoende begeleiders 
aanwezig. Jan heeft alle boodschappen gedaan en Gea heeft de maaltijd gemaakt. Haar 
“laagjessalade “ is onovertroffen en daarnaast stond dit jaar “sukayaki” op het menu. Iedereen doet 
zich te goed aan de salade en de Australische lekkernij. Gea had ook een toetje gemaakt, maar wat 
daar nu precies mee was……..? 
 
1-3 juni: Lang weekend in Hemmoor 
Vrijdagmorgen om 11.00 uur stonden 4 duikers aan de waterkant. Vier andere wachtten tot na de 
middag. Karel kwam ’s avonds. De Rüttler was het doel. ’s Middags met zijn allen naar Pommi-Paul 
voor een “Riesen currywurst und Pommes”.Dan de tweede duik (voor Martin, Danielle en Steven de 
eerste duik). Weer naar de Ruttler en dan linksom naar Einstieg 1. Super goed zicht en zeer veel vis. 
Gerrit filmde onderwater, Harry maakt OW- foto’s. Martin /Danielle hebben ook (bovenwater-)foto’s 
aangeleverd. ’s Avonds eten bij De Griek. Om 23.00 uur gingen Karel en Harry nog voor een 
nachtduik. De volgende ochtend ontbijten met gebakken eieren. Dan weer een duik. Nu vanaf 
Einstieg 4. De volgende duik naar het vliegtuig. ’s Avonds naar het Schnitselrestaurant.  Goed eten 
en heel veel voor betrekkelijk weinig geld. Zondags nog een duik en dan weer naar Almelo 
 
8 september: GPS wandeling en BBQ 
Om 13.00 uur verzamelden 10 mensen zich bij “de Wilgenweard” in Nijverdal. M.b.v. een PDA 
gingen  ze een GPS tocht maken over de Sallandse Heuvelrug. Tussen door werden steeds vragen 
gesteld over het gebied. Mede dankzij Paul vonden we steeds de juiste route weer terug. 
Na afloop een BBQ in het clubhuis van de Scouting. Wim Boks is toen erelid geworden en kreeg een 
sculptuur aangeboden. 
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15 september: Wrapduik Lingen: 
De jaarlijkse duik in Lingen werd ook dit jaar weer bezocht door een  
groep Galatheanen. Een koffie vooraf en de Turkse wrap na afloop  
van de duik waren de ingrediënten van deze leuke duik.  
Weer veel paling gezien. 
 
12-14 oktober: Zeelandweekend (samen met de TC georganiseerd) 
Een recordaantal Galatheanen was van de partij. Er waren 5 huisjes nodig om ze te huisvesten. Het 
was voor menige éénsters ook het praktijkdeel van de getijdewater module. Naast de nodige duiken 
was er op zaterdagavond een gezamenlijke maaltijd in een restaurant. Op vrijdagavond konden de 
liefhebbers genieten van verse Zeeuwse mosselen, dankzij Martin en Danielle. 
 
5 november: Gasometer 
Vorig jaar naar Nullzeit. Dit jaar weer naar Duisburg in het Ruhrgebied, maar nu naar Gasometer. Dit 
is een grote met water gevulde opslagtank. Het heeft een diameter van 45 meter en een hoogte van 
16 meter. De waterdiepte is 13 meter. Eerst melden bij de receptie in een barak. Logboek, medische 
verklaring en duikbrevet moesten worden getoond. Omkleden kon ter plekke. Met bolderkarren 
brachten we onze duikspullen naar het bedrijfsterrein aan de overkant van de weg. Er lagen 2 
auto’s, een vliegtuig en een set pijpen waar je doorheen kunt. Ook een gemetselde constructie met 
een nauwe doorgang. Verder een toren met een luchtbel, waar je even je hoofd boven water kon 
steken Tussen de duiken door een Currywurst. 
 
15 december: Film- en dia avond 
Er zijn weer diverse films vertoond. Ondermeer over Egypte en de Thistlegorm, over Noorwegen en 
over de duik bij Gasometer. Een film over Le Lavandou en een film van Dick Speelman over een 
octopus. Tot slot nog beelden van Gerrit over wrakduiken op Aruba. 
 
31 december: Oudejaarsduik 
Op oudejaarsmorgen hadden 9 Galatheanen een mooie duik in de plas bij Bussloo. Ook waren er 
een aantal niet duikers. Na afloop oliebollen en warme chocolademelk, verzorgd door Gea. 
 
Evenementencommissie: 
Kees Brugman  
Harry Brummelhuis  
Gea Westerink 
Jan Westerink 
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PR-commissie (interim) 
 
 
 

Jaarverslag 2012 
 
 
Na de ALV van begin 2012 is er een interim PR cie ingesteld, bestaande uit Kees Brugman, Guido 
Gralike, Hendrie Karlsson en Harry Brummelhuis. 
Naast de contacten met de pers hadden ze de taak een vernieuwde Galathea site op te zetten. Ook 
Scubabubbels is daarin opgenomen. 
De Galathea-site is operationeel. Het technische werk hiervoor is vooral door Kees uitgevoerd. 
Ook Scubabubbels is inmiddels gevuld met diverse verslagen van activiteiten. Jammer dat niet meer 
mensen gebruik maken van de mogelijkheid om verslagen te plaatsen. 
Een aantal keren is er perspubliciteit gezocht. Er zijn diverse artikelen geplaatst in de regionale en 
lokale pers over het Galathea Loleetoernooi  op 16 juni. 
Het erelidmaatschap van Wim Boks is ook in de (lokale) pers geweest en in de “Onderwatersport”. 
Op de introductie avond op 8 september is omroep Almelo geweest voor een reportage. Ook zijn er 
persberichten geweest in de lokale en regionale media. Dit geldt ook voor de duik op 15 september 
in de Leemslagenplas. In de loop van 2012 is Hendrie Karlsson uit de commissie gestapt.  
 
 
Interim PR-commissie: . 
Kees Brugman,  
Guido Gralike,  
Harry Brummelhuis. 
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Verenigingsvertegenwoordigers NOB 
 
 
 

Jaarverslag 2012 
 
 
De NOB is in 2012 teruggegaan van 2 vergaderingen naar 1 vergadering. De NOB 
vertegenwoordigers zijn helaas niet in de gelegenheid geweest om deze vergadering bij te wonen.  
Alle informatie wordt dmv openbare NOB nieuwsbrieven via regelmatige verspreiding onder de 
leden en verenigingen gedeeld. 
 
Verenigingsvertegenwoordigers NOB: 
Yuri Derks 
Joop Kuiper 
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Materialencommissie 
 
 
 

Jaarverslag 2012 
 
 
In 2012 is veelvuldig gebruik gemaakt van ons clubmateriaal, met name door de introductieduikers, 
maar ook door de grote groep enthousiaste 1* duikers in opleiding. Dit leidde tot een paar kleine 
reparaties welke door de MC konden worden opgelost. 
 
Compressor: 
Buiten het reguliere onderhoud zijn er geen grote storingen geweest met de compressor dit jaar. Het 
onderhoud is binnen het door de MC gevraagde budget gedaan. 
 
Duikmateriaal: 
Onze jackets zijn afgelopen jaar weer onderhouden en goed gekeurd. 
Van 1 jacket is het afgelopen jaar een deflator touwtje kapot gegaan, omdat die niet op gewone 
wijze te openen was is deze door de firma Lucas hersteld.  
 
Dankzij de subsidie van de Rabobank, hebben we € 1000,- ontvangen die we hebben gebruikt voor 
de aanschaf van 3 nieuwe jackets in kleine maten die we nu kunnen gebruiken voor intro duiken en 
het scuba-doe programma. (NOB jeugdduiken)  
Vanwege de hoge kosten hebben we vorig jaar besloten om onze oude Cressi automaten niet te 
laten reviseren maar te vervangen voor nieuwe. 
Dit jaar hebben we dus 10 nieuwe sets gekocht zoals afgesproken is op de ALV van 2011. 
Na het omzetten van de consoles bleek er hier en daar lekkage te zijn, maar na het vervangen door 
de MC van de o-ringen in de consoles is dit opgelost. 
 
Flessen: 
In de loop van het jaar is de Vereniging 2 duikflessen van 10 liter kwijt geraakt. 
Na 2 m-t-a’s van de MC en herhaaldelijk rondvragen bleek er 1 bij een lid thuis te staan die is na een 
paar telefoontjes opgehaald, de 2e blijkt tot op heden niet te vinden!! 
Om dit verlies aan te vullen wil de MC graag een nieuwe fles kopen om weer op 10 complete 
duiksets te komen. 
 
Materialencommissie: 
Arjan Brink 
Hendrie Karlsson 
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Leemslagenplascommissie 
 
 
 

Jaarverslag 2012 
 
 
Dit jaar stond de geplande gemeente werkzaamheden rondom de Leemslagenplas centraal. 
De gemeente heeft plannen om het opgeslagen zand langs de toegangsweg in de plas te spuiten 
om daarmee de kanten ondieper te maken. Aanvankelijk zou de gemeente in april beginnen met het 
spuiten van het zand waarbij de ondieper gelegen objecten van het onderwaterparcours in gevaar 
zouden kunnen komen om te worden bedolven. Echter is er tot op heden geen enkele activiteit door 
de gemeente bij de Leemslagenplas ontplooid. 
 
Ook dit jaar is de Marine enkele keren te gast geweest en hebben ze de ondieper gelegen objecten 
verplaatst naar het dieper gelegen gedeelte naast het wrak van de UK. We hopen dat ze op deze 
manier veilig zijn opgeslagen. Na afronding van de werkzaamheden zullen ze terug worden 
geplaatst in het onderwaterparcours. 
 
We hebben ook twee grote metalen buizen met een diameter van 1,80 meter gekregen. Die worden 
in de toekomst opgenomen in het nieuwe parcours en zijn groot genoeg om veilig doorheen te 
kunnen zwemmen. 
Verder zijn er regelmatig losliggende lijnen aangespannen en zwerflijnen verwijderd. 
 
Leemslagenplascommissie: 
Kees Brugman  
Paul Bouwhuis  
Dirk-Jan Muller  
Jan Westerink 
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Commissie Introductieduiken 
 
 
 

Jaarverslag 2012 
 
 
Het jaar is al weer het afsluiten waard. Een jaar met vele records. De diepste duik ooit. De langste 
duik ooit. De mooiste duik ooit, enzovoort enzovoort. Zo ook binnen de introductie commissie.  
Nog nooit waren zoveel instructeurs bezig met het introduceren van de duiksport. Zowel binnen de 
duikploeg als binnen de onderwaterhockey ploeg. Met familieleden, collega’s en/of scholieren. 
Weinig woensdagen waren alleen voor de vrije zwemmers.  
Ook voor de doelstelling van de introductie commissie was het daarom een record jaar. Meer dan € 
1600 euro is er bijeengehaald!! Dank aan allen. Alle deelnemers zijn zeer benieuwd wat het bestuur 
hiermee gaat doen. Aan iedereen de vraag bij de ALV hierover zijn stem te laten horen.  
 
Voor het komende seizoen zullen ongetwijfeld weer vele introducés worden meegenomen 
onderwater. Iedereen wordt dan ook weer van harte uitgenodigd daarvoor mensen mee te nemen. 
 
 
Commissie Introductieduiken: 
Stefanie Brink 
Karel Wijermars 
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Financiën 
 
 
 

Overzicht budgetaanvragen commissies 
 
 
 
Overzicht budget aanvragen commissies      Bedrag 
LSP     € 100,00
EC     € 200,00
TC     -
PR     -
BAR     -
SNORKEL     -
OWH     zie hieronder
MC     zie hieronder
NOB     -
Introduiken     -
Totaal:       € 300,00
   
Begroting materialen commissie 2013:      Bedrag 
Regulier onderhoud compressor 2012 (ex. Filters etc)     € 500,00
Filters en evt. kleine onderdelen compressor     € 250,00
Kleine onderdelen.     € 300,00
Fles 10 liter, 230 bar.     € 180,00
Onderhoud Jackets, 13 stuks a € 30,-     € 390,00
Totaal:       € 1.620,00
       
Reserveringen:      Bedrag 
Groot onderhoud 2020 of 1000 uur     € 200,00
Keuring drukvaten en beveiligingen 2020 of 1000 uur     € 200,00
Afschrijving compressor     € 500,00
Keuring flessen (10 x 10l en 5 x zwembadset 5l)      € 90,00
       
Grootonderhoud in 2020 of na 1000 uur:      
1 - Grootonderhoud van de compressor ( ongeveer € 1800,-)      
2 - Keuring buffers, drukvaten en beveiligingen ( ongeveer € 1800)      
   
Budgetaanvraag onderwaterhockey commissie 2013:      
  Aantal  Per stuk   Bedrag 
Teamrechten competitie 1ste klas 1 € 150,00  € 150,00
Teamrechten competitie 2de klas 1 € 150,00  € 150,00
Snorkels 5 € 10,00  € 50,00
Maskers 5 € 40,00  € 200,00
Mouthguards voor snorkels (bescherming) 5 € 5,00  € 25,00
Puck (volgens nieuw competitie regelement) 2 € 50,00  € 100,00
Totaal:       € 675,00
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Financiën 
 
 
 

Winst- en verliesrekening 2011/2012  
 
 
 

INKOMSTEN     2011 2012 UITGAVEN   2011 2012
                
Contributie *     7.500,93    7.429,29 Kosten reservering compr.   1.530,00    1.530,00 
Opbrengst cursusgelden     939,70       963,24 kosten onderhoud compr.   647,07       821,04 
Opbrenst duikintro     1.184,05    1.700,90 Kosten reservering duikmat.   350,00       350,00 
Teamrechten Piranha            150,00 Kosten Nitrox   56,89          9,79 
Opbrengst Bar     946,55    1.486,25 Kosten clubkleding      
Subsidies     63,50    1.340,00 Kosten opleiding   201,00       516,50 
Rente baten     210,94       270,80 Huur gebouw   2.198,00    2.263,96 
Diverse baten      22,13  Huur zwembad   2.252,13    2.826,69 
Betalingsverschillen             44,71 Verzekering algemeen   306,07       312,78 
        Div.alg.Kosten/Bestuur    102,84       559,61 
        BankKosten   75,61        77,94 
        kosten website   67,00        96,00 
        Diverse  lasten      
        Kosten MC Klein materiaal   277,28  
        Kosten TC                 -  
        Kosten EC   200,00       200,00 
        Kosten OWH   300,00      (763,50)
        Kosten Prcie           (24,00)
        Kosten Barcommissie   397,08        62,96 
        Kosten Leemslagenplas   92,15          3,75 
        Kosten Jubileum    500,00       500,00 
        Kosten teamrechten OWH           300,00 
        Kosten duikmateriaal        2.174,00 
        Kosten boodschappen bar           894,51 
               
saldo verlies       saldo winst   1.314,68       673,16 
               
      10.867,80  13.385,19     10.867,80  13.385,19 
                  -     
Opbrengst duikintro =  
1337,90 duiken 363,-  OWH     
Opbrengsten bar 1486,25 - 
boodschappen 894,51     
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Financiën 
 
 
 

Winst- en verliesrekening 2012 + Begroting 
 
 
 

INKOMSTEN begroting werkelijk begroting  UITGAVEN begroting   werkelijk  begroting

  2012 2012 2013    2012 2012 2013

       Kosten Materiaal+opleiding     

Contributie *  7.500,00  7.429,29   7.200,00  Compressor  -   -  

Teamrecht. Piranha  150,00  150,00  Reserveren compressor  1.000,00   1.000,00  1.000,00 

cursusgelden  963,24  500,00  Reserv. onderh. compr. 2015 530,00  530,00 530,00 

Opbrenst duikintro 700,00  1.700,90  700,00  Kosten compressor 750,00  821,04 750,00 

Opbrengst Bar 500,00  1.486,25   1.000,00  Kosten duikmaterialen 350,00  350,00 350,00 

Subsidies 540,00 340,00  100,00  Reserveren duikmaterialen  1.000,00   2.174,00  1.000,00 

Rente baten 200,00 270,80  250,00  Kosten Nitrox    9,79  

Diverse baten       Kosten clubkleding     

Sponsoring  1.000,00  1.000,00    Kosten opleiding 360,00  516,50 360,00 

       Kosten Huisvesting     

       Huur gebouw  2.250,00   2.263,96  2.350,00 

       Huur zwembad  2.750,00   2.826,69  3.000,00 

       Algemene Kosten     

       Verzekering algemeen 330,00  312,78 330,00 

       Div.alg.Kosten/Bestuur  200,00  559,61 200,00 

       BankKosten 75,00  77,94 80,00 

       Teamrechten OWH 250,00  300,00 300,00 

       Website 70,00  96,00 70,00 

       Diverselasten    -  

       Kosten Commissies     

       Kosten MC Klein materiaal 100,00    

       Kosten TC    -  

       Kosten EC 200,00  200,00 200,00 

       Kosten OWH    (763,50) 700,00 
       Kosten Prcie    (24,00)  - 

ten laste/(gunste)      Kosten Bar  -  62,96  - 

van EV 275,00  (673,16)  2.420,00  Kosten Leemslagenplas    3,75 100,00 

       Kosten Jubileum  500,00  500,00 500,00 

       Kosten boodschappen bar   894,51 500,00 

       Betalingsverschillen    (44,71)  

             

  10.715,00 12.667,32 12.320,00    10.715,00   12.667,32 12.320,00 

             

Financiën/Reserve  10.955,99  11.629,15   9.209,15        

 
TOELICHTING 
* deze post bestaat uit contributie snorkelaars, duikers en donateurs 
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Balans der vereniging 
 
 
 
        balans 31-12-2011     balans 31-12-2012  

          credit    debet   credit  

                

Compressor       12.085,81    12.085,81    

afschrijving compressor         12.085,81      12.085,81  

Duikmaterialen         3.215,71      3.215,71    

Afschrijving duikmaterialen           3.215,71        3.215,71  

Inventaris         1.004,26      1.004,26    

Afschrijving inventaris           1.004,26        1.004,26  

Kleding               

Toegekende reserve               

reserve duikmaterialen           1.700,00        1.050,00  

Reserve compressor           2.000,00        3.000,00  

reserve groot onderh. Compressor               530,00        1.060,00  

Voorziening Jubilea           1.000,00        1.500,00  

                

Algemene Reserve         10.955,99      10.955,99  

                    673,16  

Kas              44,65           79,35    

Kas Bar              80,39        

ABN Amro bank         5.859,32      8.294,17    

ABN Amro internetsparen       12.112,83    12.383,63    

ABN Amro internetsparen                3,52             3,52    

Nog te betalen kruisposten              118,78       

Kruisposten evenementen              195,39           165,83  

Debiteuren                 271,66        

Debiteuren (geen leden)               430,00    

Vooruitontvangen NOB gelden           2.722,45        2.685,69  

Vooruitontvangen contributie                    100,00  

Nog te ontvangen gelden derden         1.000,00        

Crediteuren              117,81       

Betalingsverschillen               31,95       

Totaal        35.678,15  35.678,15   
 

37.496,45   37.496,45  
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Toelichting financieel verslag 2012  
 
 
Reserve 
De algemene reserve is in 2012 verhoogd met € 673,26 (Begroot was € 275,- ten laste van de 
algemene reserve. (11.629,15) 
 
2013 
2013 zal, bij de huidige begroting, een negatief saldo geven van € 2420,-.  
De grootste inkomstenpost, de contributie van de duikers, jeugdleden en donateurs, krimpt echter in. 
In 2012 hebben 18 leden hun contributie opgezegd, terwijl 10 nieuwe leden zijn ingeschreven. De 
contributieverhoging van 2013 zal dit tekort niet opheffen. 
 
Overwegingen  
De duik- en OWH-intro’s hebben een bedrag opgeleverd van € 1700,90. Dit blijft natuurlijk 
incidenteel.  
De opbrengsten van de bar waren € 1486,25. Voor boodschappen is een bedrag uitgegeven van € 
894,51. Inkomsten zijn sterk afhankelijk van de baromzet. 
 
Om het tekort van € 2420,- terug te dringen kunnen de volgende overwegingen gemaakt worden: 

 Opnieuw een contributieverhoging vaststellen voor 2014. 
 De barprijzen verhogen 
 De reserveringen voor de compressor en de duikmaterialen aan te passen. Momenteel is dit 

een bedrag van € 3630,- 
 De budgetten van de commissies te beperken 
 De reservering jubileum (momenteel al gereserveerd € 1500,-) te verlagen. 
 Nieuwe (structurele)inkomsten genereren. 
 Snijden in overige kostenposten bijv. bezit van clubmateriaal. 

Deze overwegingen kunnen aan de ALV voorgelegd worden. 
 
Gea Westerink (penningmeester) 
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