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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 17 februari 2014 
Aanvang: 19.30 uur 
 
Agenda 
01. Opening 
02. Mededelingen 
03. Ingekomen stukken 
04. Notulen ALV 18-02-2013 
05. Jaarverslag secretaris over 2013 
06. Commissieverslagen over 2013: 

a. Barcommissie 
b. Onderwaterhockeycommissie 
c. Trainingscommissie 
d. ScubaDoe 
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 2014 
11. Benoeming van de commissies 
12. Beleid 2014 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 
 
 
Toelichting bij agendapunt 08 
De functie van secretaris komt vacant. Richard Berends heeft zich bereid verklaard om zich 
beschikbaar te stellen voor de functie van secretaris en wordt dan ook door het bestuur 
voorgedragen. 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. 
 
Verder zal Karel Wijermars tijdens de ALV een gemotiveerd plan toelichten betreffende het afzinken 
van de zeecontainers in de Leemslagenplas. De ALV kan vervolgens door middel van een stemming 
beslissen over het plan. 
 
 
Dirk-Jan Muller (secretaris). 
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Notulen ALV 18 februari 2013 
 
 
Datum:   18-02-2013 
Tijd:   19:30 uur. 
Locatie:   Clubgebouw OWSV Galathea 
 
Aanwezig bestuur: Joop Kuiper (voorzitter), Gea Westerink (penningmeester),  

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

Aanwezige leden: 26 
Afgemeld: Jan Willem Frikke, Danielle Kienhuis, Marloes Otten, Gert van Maanen, 

Wim Boks, Harry Brummelhuis, Michel Briëne, Robert Oude Nijhuis, Wim 
Boks, Hendrie Karlsson. 

 
1- Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur. 
 
2- Mededelingen 
De secretaris neemt de lijst met afzeggingen en machtigingen door. 
De onderwaterhockey ploeg zou vanavond hun beleid en toekomstvisie motiveren aan de ALV, 
echter blijkt de aanwezige OWH delegatie hier niet van op de hoogte te zijn. Dit gaat dus niet door. 
 
3- Ingekomen stukken 
De begrotingsaanvragen en commissieverslagen van de diverse commissies. 
 
4- Notulen ALV 17-02-2012 
Er zijn geen op- en aanmerkingen op het verslag van de ALV 2012. 
 
5- Jaarverslag secretaris 
Er zijn geen op- en aanmerkingen op het jaarverslag van de secretaris 2012. 
 
6- Commissieverslagen 
a) Barcommissie: Het bestuur heeft geen jaarverslag van de barcommissie ontvangen. De voorzitter 
doet een dringend verzoek aan de barcommissie om volgend jaar (2013) toch een jaarverslag te 
maken tbv de ALV. Karel doet alsnog een korte toelichting over het verloop van het barjaar. 
 
b) Onderwaterhockey: Men heeft de ambities om de introducties uit te breiden, alsmede een tweede 
team met Groningen te vormen. Uit de introducties heeft men 1 vrouwelijk lid geworven. 
Joop geeft een korte uitleg over het gesprek tussen het bestuur en  de OWH betreffende hun 
ambities. Kees verzoekt de OWH om content aan te leveren tbv de website. Bert geeft aan dat 
Marcel Lucassen de PR en websitecontent zal gaan behartigen. 
Helma geeft aan, dat op 18 mei 2013 het Lolee-tournooi gepland staat als zijnde jaarlijks 
terugkerend evenement. 
 
c) Trainingscommissie:  Joop doet een algemene oproep naar de leden, om elkaar te motiveren om 
op vrijdagavond naar de training te komen wegens uitblijvende opkomst. 
Kees heeft de functie van opleidingscoördinator op zich genomen. Hendrie Karlsson heeft zich 
teruggetrokken en toegezegd om alsnog zo snel mogelijk alle documenten en bescheiden aan Kees 
over te dragen, zoals lesmaterialen en brevetregistratiekaarten e.d. 
Karel vraagt naar de mogelijkheden om op vrijdagavond bredere activiteiten te organiseren buiten de 
conditietraining. Mogelijk stimuleert dat de leden om te komen. 
Erik Planting vraagt om een betere bekenstelling van informatie over evenementen. Alle 
evenementen worden op de website geplaatst en daarnaast ook via mail to all verspreid. Het is aan 
de leden om even op de website te kijken. 
Rob vd Berg vraagt naar de mogelijkheden om clubflessen aan het zwembad ter beschikking te 
stellen. Op zich is dat mogelijk, echter zal men zelf de fles dan vanuit het vulhok naar het zwembad 
moeten brengen omdat het niet de bedoeling kan zijn, dat de trainer met andermans spullen moet 
gaan slepen.  
Arjan geeft aan dat leden hun duikfles in het vulhok kunnen stallen, maar wel zelf aansprakelijk 
blijven. 
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Gerrit vraagt de aanwezigen om te brainstormen op welke wijze de leden  
gestimuleerd kunnen worden om naar de training te komen. Ideeën kunnen  
naar voren worden gebracht bij de TC. 
Arjan Koppelman verteld, dat nieuwe leden moeten weten dat ze op  
woensdagavond en vrijdagavond terecht kunnen bij het zwembad en clubhuis.  
Veel informatie is te vinden op de website. 
 
d) Snorkelgroep/jeugdduiken ScubaDoe: Nico Zoetebier oppert het idee om een  
verlengde schooldag  
aan te bieden. Daarbij kunnen jongeren worden gemotiveerd om te proeven aan het 
duiken/snorkelen. 
Stefanie Brink vraagt hoe het zit met Sport op maat. Dit gebeurt al op de woensdagavond met 
duiken en OWH. 
Arjan Brink vraagt of het HR moet worden aangepast vwb het duiken van 14 jarigen ivm 
verzekeringen. Martin geeft aan dat het HR meer een verenigingsdocument is ipv een juridisch 
document. 
 
e) Evenementencommissie: De voorbereidingen van het programma voor 2013 en 2014 zijn in volle 
gang. Gerrit vindt de opkomst bij evenementen aan de lage kant. Martin concludeert dat er mogelijk 
2 soorten leden zijn: 1-betalende en slapende-  2- fanatieke en actieve leden. De laatste groep zie je 
terug aan de waterkant en evenementen. Dat is meer het normbeeld binnen elke vereniging 
Rob vd Berg vraagt naar de mogelijkheid om de evenementenkalender al een jaar vooruit op de site 
te plaatsen. Kees geeft aan dat elk evenement al via een mail to all wordt verspreid en iedereen 
gewoon even op de site kan kijken. 
Joop en Kees geven aan dat het trainingsschema op de site komt te staan. 
 
f) PR-Commissie:  Peter Kruger vraagt om de oude ScubaBubbels door te linken of op te nemen op 
de site en dan de oude op te doeken. 
 
g) Verenigingsvertegenwoordigers NOB: Geen bijzonderheden. 
 
h) Materialencommissie: Er is nog steeds 1 duikfles (10 liter) weg.  
De oude brandweerpakken zijn getest door de mc en blijken allemaal lek te zijn. Arjan stelt voor dat 
de pakken gratis door de leden mogen worden meegenomen en anders worden weggegooid.  
Karel stelt voor om het vulhok/materialenhok op te ruimen en weg te gooien wat niet meer gebruikt 
wordt. Hij wil graag 2 afgeschreven automaten gebruiken als demonstratiemateriaal tbv opleidingen. 
Hendrie Karlsson heeft alle oude, niet verkochte automaten op zijn huisadres. Hij dient deze in te 
leveren ter opslag in het clubhuis. 
 
i) LSP commissie: Karel vraagt naar de interesse om zeecontainers in de LSP af te zinken en 
mogelijke beperkingen vanuit de gemeente. Joop verklaart dat er veel mogelijk is en dat hij daarover 
kan overleggen met de gemeente. Joop heeft contact gehad met de gemeente en de toezegging 
gekregen dat de LSP beschikbaar blijft als duikplas voor Galathea. 
Karel vraagt naar de mogelijkheid om een steiger te maken bij de instap. Joop gaat dit uitzoeken bij 
de gemeente. 
 
j) Commissie introductieduiken:  Er is een goed financieel resultaat behaald. Hopelijk kan deze trend 
worden voortgezet. De aanmeldingen via de website zijn achtergebleven. 
 
 
7- Financiën 
a) Financieel verslag: 
Het financiële overzicht wordt toegelicht door de voorzitter.  
Karel vraagt of we met een overschrijding van een financieel bedrag niet door de belastingdienst 
kunnen worden gepakt. Normaliter is een sportvereniging zonder winstoogmerk niet 
belastingplichtig. Indien de opbrengsten van bar terugvloeien naar de bekostiging van de 
hoofdactiviteit, wordt dat niet gezien als winst. Dit begint pas te spelen bij een bedrag van 68.000 
euro. 
b) Balans der vereniging: 
Er zijn geen vragen vanuit de ALV. 
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c) Kascommissie: 
Richard en Dirk-Jaap geven een schriftelijke verklaring dat de kascontrole  
zonder bijzonderheden is voltooid en okay bevonden. 
d) Decharge penningmeester: 
Er wordt decharge verleend aan de penningmeester, Gea Westerink. 
 
8- Bestuursverkiezing:  
Joop treedt af als voorzitter  en wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet gedurende  
zijn voorzitterschap. Bert Klasing is door het zittende bestuur voorgedragen als kandidaat voorzitter. 
Er zijn vanuit de ALV geen bezwaren en geen nieuwe voorstellen door de leden. 
Bert neemt de functie als voorzitter over van Joop en overhandigt hem een afscheidscadeau waarna 
Bert zichzelf voorstelt aan de aanwezige leden. 
Doordat de verschuiving van Bert als algemeen bestuurslid naar het voorzitterschap een gat 
achterlaat, is Sinie Boelens bereid gevonden om de vakante functie van algemeen bestuurslid te 
gaan vervullen. Er zijn geen bezwaren en/of tegenkandidaten vanuit de ALV kenbaar gemaakt en 
daarmee is Sinie benoemd als algemeen bestuurslid. 
 
PAUZE  
 
9- Begroting 2013:  
Gea licht als penningmeesteres de winst en verliesrekening toe alsmede de begroting. 
Guido vraagt zich af waarom er 18 leden het lidmaatschap hebben opgezegd. Mogelijke logische 
verklaringen zouden kunnen zijn: crisistijd en dus bezuinigingen. Daarnaast is het grootste deel van 
deze groep te scharen onder “slapende leden” die uiteindelijk aan het eind van het jaar de balans 
opmaakt en dus het lidmaatschap opzegt. 
Gea heeft in haar verslag een voorstel gedaan om te bezuinigen. Een optie is om de contributie te 
verhogen met het risico dat er dan nog meer slapende leden afhaken. De ALV besluit om te 
stemmen over een contributieverhoging voor 2014 met 5 euro per jaar. Het voorstel wordt 
aangenomen met 16 voor verhoging en 10 stemmen tegen verhoging van de contributie. 
Bij de ALV van 2013 zal de balans opnieuw worden opgemaakt en eventuele verhoging van 
contributie opnieuw bekeken worden. 
Er wordt een optie voorgesteld om te verkassen naar een ander goedkoper zwembad, bv Wierden. 
Echter blijkt na discussie dat het risico groot is, dat de vereniging uit elkaar valt. 
Andere opties worden besproken zoals fusie met andere verenigingen. Daar wordt weinig heil in 
gezien wegens mogelijke tegenstrijdige belangen tussen 2 groepen. De ene groep zou wel goed 
graaien en dan met tegenzin de andere groep uit het slob moeten trekken. 
Er volgen nog meer ideeën als lucht verkopen aan niet-leden op de vrijdagavond; fondsen werving 
en subsidies e.d. 
Een voorstel om alle consumpties te verhogen naar 1 euro wordt unaniem gesteund en 
aangenomen. 
De reserveringspost voor de compressor wordt besproken. Is de reservering wel reëel?  Wat zijn de 
werkelijke kosten voor vervanging op termijn en groot onderhoud? Volgend jaar kan een concreet 
plaatje worden gemaakt van wat de werkelijke kosten zijn indien de compressor over een aantal 
jaren zal moeten worden vervangen. Arjan gaat contact leggen met Schiphorst betreffende de 
huidige reserveringspost en of die eventueel moet worden aangepast. 
Voor het komende jubileum van Galathea wordt bepaald dat dit zal moeten gebeuren voor een post 
van 1500 euro. Komende 2 jaren volgen geen nieuwe reserveringen hiervoor. 
Karel zegt toe dat hij gaat uitzoeken wat de onderhoudskosten van materialen zullen zijn. 
Helma doet een pleidooi om de leden te motiveren om geld in te zamelen door het plukken van 
appels/peren bij de kwekerij. Jan gaat dit met Helma doornemen om dit via een evenement vorm te 
gaan geven. 
Erik Planting wil oud papier op gaan halen en er worden ideeën besproken om advertenties te 
verkopen om op de site te zetten. 
Rob vd Berg vraagt waarom de clubapparatuur niet verhuurd wordt ná de 1* opleiding. Het verleden 
heeft uitgewezen, dat de materialen daar onder te lijden hebben gehad met grote financiële 
onderhoudskosten als gevolg. Dit leverde geen geld op maar er moest geld bij. 
 
11- Benoeming van de commissies: 
Barcommissie: UIT: Karel Wijermars en Danielle Kienhuis. IN:  Richard Berends en Nico Zoetebier.  
 
Onderwaterhockey: UIT: Koen Fischer IN: Marcel Lucassen 
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Bezetting: Jan Willem Frikke, Bert Klasing, Yuri Derks, Marcel Lucassen. 
 
Trainingscommissie: Ongewijzigd. Bert neemt contact op met Hendrie Karlsson  
en Andries Kalter wegens langdurige inactiviteit. 
Bezetting: Karel Wijermars, Kees Brugman, Martin Teernstra, Arjan Brink,  
Sebastiaan Otten, Danielle Kienhuis, Andries Kalter, Gert van Maanen,  
Joop Kuiper, Hendrie Karlsson. 
 
ScubaDoe commissie. Ongewijzigd. 
Bezetting: Joop Kuiper, Sebastiaan Otten, Peter de Voer. 
 
Evenementen commissie: IN- Nico Zoetebier 
Bezetting: Harry Brummelhuis, Jan Westerink, Kees Brugman, Nico Zoetebier. 
 
PR commissie:  Bezetting: Kees, Guido, Harrie. 
 
Verenigingsvertegenwoordigers NOB: UIT: Joop Kuiper IN: Bert Klasing 
Bezetting: Bert Klasing, Yuri Derks. 
Er volgt een verzoek van Karel om altijd een vervanger te sturen indien één van de commissieleden 
niet zou kunnen gaan. 
 
Materialencommissie: Ongewijzigd 
Bezetting: Arjan Brink, Hendrie Karlsson. 
 
Leemslagenplascommissie: Ongewijzigd. 
Bezetting: Kees Brugman, Jan Westerink, Paul Bouwhuis, Dirk-Jan Muller. 
 
Commissie introduiken: Ongewijzigd. 
Bezetting: Karel Wijermars, Stefanie Brink. 
Helma Teernstra verzoekt om inbreng met ondersteuning van OWH. Helma laat de commissie 
weten wie dat gaat doen. 
 
Kascommissie: UIT: Dirk-Jaap Otten, IN: Gerrit ter Hoek. 
Bezetting: Richard Berends, Gerrit ter Hoek. 
 
12- Beleid 2013-2014. 
‐ Opleiding & nieuwe leden. 
‐ Financieel beleid (o.a. ledental en extra inkomsten). 
‐ LSP ontwikkelingen. 
‐ Samenwerking met andere clubs: geen doel op zich, maar daar waar mogelijk/voordeel.  
 
Rondvraag: 
Helma Teernstra vraagt het bestuur garant te staan voor een kostendekkende begroting voor 
komende LOLEE-toernooi. Het bestuur neemt hierover een beslissing na overlegging van een 
kostendekkend plan. 
Erik Planting vraagt om actieve communicatie naar slapende leden om op deze manier de mensen 
te activeren. 
Gerrit ter Hoek heeft het idee om in de hal van het zwembad een filmpje te laten draaien over 
Galathea / duiksport om op die manier de wachtende mensen te prikkelen en mogelijk nieuwe leden 
daaruit te werven. Verder heeft het idee om pennen met opdruk en flyers uit te delen. Ook zou het 
ophangen van een banner een optie zijn. Nico Zoetebier gaat een kennis met grafisch bedrijf 
benaderen om een banner te sponsoren. 
Gerrit vraagt naar de mogelijkheid om specialisaties vaker te organiseren en te plannen als een 
evenement. De TC zal hier naar kijken. 
Nico Zoetebier vraagt naar de mogelijkheid om de leden in een rooster te plaatsen om de 
materiaalkar van en naar het vulhok richting zwembad te duwen. Dit vindt geen bijval omdat mensen 
niet genegen zijn om andermans spullen te sjouwen. Verder vraagt hij de aanwezigen om ideeën 
mbt fondsenwerving op papier te zetten en in te leveren bij het bestuur. 
Kees Brugman wil graag feedback over de website vwb zaken die niet kloppen of aangepast moeten 
worden. Graag per mail zodat hij dit kan verhelpen. 
Joop Kuiper vraagt om de inschrijfformulieren naar de “open” zijde van de website te brengen, zodat 
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mensen direct zelf het formulier kunnen printen en inleveren. 
 
SLUITING: 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00LT en bedankt de leden voor hun  
aanwezigheid. Er volgt een gelegenheid om een consumptie aan de bar te  
nuttigen. 
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Jaarverslag secretaris over 2013 
 
Bestuurssamenstelling per april 2013 
Dagelijks bestuur:    Algemene bestuursleden: 
Voorzitter: Bert Klasing   Sinie Boelens  
Secretaris: Dirk-Jan Muller  Martin Teernstra  
Penningmeester: Gea Westerink 
 
Financieel 
Vanuit 2014 terugkijkend op 2013 mogen we concluderen dat dit al met al weer een goed jaar is 
geweest voor de vereniging. We hebben het ledental toch goed op peil weten te houden (zelfs licht 
toegenomen) en mede door de inzet van diverse leden is er meer geld binnengekomen dan vooraf 
begroot. Te noemen valt dan natuurlijk de introducties door zowel de duikers als ook de 
onderwaterhockeyers evenals de perenplukdag van deze beide groepen. Daarnaast hebben een 
aantal leden zich ingezet voor het verkrijgen van diverse subsidies. Zie het fin. verslag verderop. 
Iedereen die zich hiervoor ingezet heeft natuurlijk onze hartelijke dank!   
 
Duiken 
In de loop van het seizoen viel op dat de Leemslagenplas bijzonder helder te noemen was en ook de 
visstand zag er geweldig uit. Dit heeft tot een echte boost geleid in het aantal duikers aan de plas 
overigens niet alleen van onze vereniging. Onder deze gastduikers zijn er inmiddels al diverse die de 
overstap naar onze vereniging hebben gemaakt!  
 
(Bijzondere) Activiteiten 
De diverse commissies waren dit waar weer erg actief, zoals de net al genoemde de introducties en 
onderwaterhockey. Deze laatste wist dit jaar ook weer een prima Lolee toernooi te organiseren. Ook 
was er een speciale owh training georganiseerd voor de selectie van Heracles die door de diverse 
pers uitgebreid gevolgd is. Vanouds was ook de evenementen commissie weer druk in de weer en 
de gevulde agenda en goede opkomst bewijst dat zij barsten van de goede initiatieven, dit alles 
direct na te lezen op onze site. Zoals al eens eerder uit de doeken is gedaan is Karel ook nog steeds 
bezig met een plan tot het afzinken van diverse containers in de plas, daar is inmiddels zelfs 
vergunning voor. De barcommissie was ook druk met de reguliere trainingsavonden en de diverse 
activiteiten. Ze hebben inmiddels een goed werkend muntjes systeem ingevoerd waardoor ook de 
barbemanning wat flexibeler georganiseerd kan worden. Extra inzet was er ook vanuit de 
leemslagenplascommissie die de begroeiing aan de waterkant heeft gesnoeid en doorgaand druk is 
met het onderwater parcours. Als laatste is te noemen de trainingscommissie die druk was met de 
‘reguliere’ duikopleidingen maar daarnaast ook diverse specialisaties heeft georganiseerd. Twee 
duikleden zijn zelfs met hun opleiding gestart om de TC te gaan versterken te weten Gerrit ter Hoek 
en Dirk-Jaap Otten, in dat kader hebben 3 leden van de owh com. een NOB opleiding gevolgd tot 
officieel onderwaterhockey trainer, allen: hulde heren en succes! 
 
Bestuur 
Het bestuur kwam dit jaar 6 keer bijeen en sprak separaat nog met Karel Wijermars, Het Sportbedrijf 
Almelo en, samen met Aragosta, een delegatie van de NOB o.a. Riana Wassing. Op aangeven van 
de materialencommissie is het vullen binnen de vereniging ook ‘aangescherpt’; het bleek dat, 
ondanks diverse waarschuwingen, er nog steeds gevuld werd door leden die daarvoor niet zijn 
aangesteld. Inmiddels is het slot van het vulhok vervangen en is er een cijferslot aan het vulpaneel 
bevestigd waardoor alleen nog aangestelde vullers kunnen vullen. Verder zijn alle leden die andere 
leden begeleiden bij training of opleiding gevraagd om verplicht een VOG (Verklaring Omtrent 
Gedrag) aan te leveren. Ter voorbereiding op de IBAN nummers en het gehele SEPA bleek dat ons 
boekhoud programma daarvoor niet geschikt is en het incasseren middels machtiging dan dus ook 
niet. Het bestuur heeft dan ook voor de financiële continuïteit een nieuw programma aangeschaft 
waarin dit wel mogelijk is.  
 
Wim 
Helaas, laat in 2013 ook een zeer vervelend bericht, Wim boks, ons erelid, is getroffen door een 
zeldzame infectie (waterpokken) van zijn ruggenmerg waardoor hij langdurig moet revalideren in het 
Roessingh, onze hoop is dat hij geheel zal herstellen maar of dat überhaupt mogelijk is valt nog te 
bezien. Diverse (bestuurs)leden hebben hem inmiddels bezocht. Beterschap iig Wim! 
 
Dirk-Jan Muller, secretaris 
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Barcommissie 
 
 
 

Jaarverslag 2013 
 
 
Op de jaarvergadering van 2013 werd er een nieuwe barcommissie ( BC )  geïnstalleerd. 
Richard Berends bleef over van de oude BC en Ronald Boelens en Nico Zoetebier kwamen er als 
nieuwe leden bij. Op de vergadering werd tevens besloten dat de consumptieprijzen voor 2013 
aangepast werden.  
De nieuwe BC kwam gelijk met het voorstel om met munten te gaan werken, hiermee is het bestuur 
akkoord gegaan.  
Onderling werden de taken bij de BC verdeeld en het rooster voor de bardienst wordt op de site 
gezet.  
Iedereen die geen bardienst kon/wilde draaien dit aan gaf waardoor leden op de reservelijst alsnog 
een kans kregen. 
De BC probeert zoveel mogelijk leden op de clubavonden in actie te krijgen, hetgeen natuurlijk soms 
tot teleurstellingen leidt van leden die net niet aan bod komen. Tja deze ontroostbare leden maken 
volgend jaar een grotere kans. 
 
Verder kunnen we melden dat: 

‐ 2013 een financieel succesvol jaar was voor de vereniging en boven verwachting van de 
BC. 

‐ het muntsysteem werkt en voor niemand een probleem is (Dirk-Jaap, je hoeft niet elke week 
nieuwe te kopen, de oude blijven geldig hoor!). 

‐ bij evenementen van de vereniging de bar in overleg gedraaid wordt door de BC en deze 
samenwerking in de loop van het jaar gegroeid is. ( tot ieders tevredenheid overigens). 

‐ Ronald met pijn in het hart afscheid neemt van de BC. (Hij krijgt hiervoor een fles uit eigen 
doos). Ronald hartelijk dank voor je inzet en we hopen dat je het bij de andere commissie 
net zo leuk gaat vinden, hoewel dit haast onmogelijk is volgens ons. 

‐ voor Daniëlle Kienhuis nu plaats is om haar hartenwens te vervullen en in 2014 deel mag 
gaan uitmaken van de BC! (moeten we haar nog wel even vragen). 

‐ de BC graag met de leden en het bestuur wil overleggen over de bardienst tijdens de 
zomermaanden (periode van de schoolvakantie) 

‐ we in die periode wel huur voor de kantine betalen en er bijna geen gebruik van wordt 
gemaakt! 

‐ de BC met plezier terug kijkt op het afgelopen jaar, alle leden wil danken voor hun 
gezelligheid aan de bar en voor de inzet achter de bar. 

‐ wij met plezier uitkijken naar het aankomend jaar! 
 
Met Galatheaanse groet, 
 
De BC,  
Richard Berends, Ronald Boelens en Nico Zoetebier. 
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Onderwaterhockey-commissie 
 
 
 

Jaarverslag 2013 
 
 
“Onderwaterhockey? Heh? Wat is dat?” De sport naar een breder publiek brengen. 
 
Dit jaar hebben we ons best gedaan om de Onderwaterhockey naar een breder publiek te brengen. 
Galathea staat in Onderwaterhockey Nederland bekend als een vereniging met een goede sfeer 
waar mooie doelen behaald worden. Het organiseren van het Lolee toernooi, een spectaculaire 
introductie  aan Heracles en het deelnemen met een eigen tweede team in de nationale competitie 
zijn hiervan enkele voorbeelden. Afgelopen jaar is begin gemaakt met het vastleggen van de zaken 
die we doen, om zo in de toekomst verzekerd te kunnen zijn van mooie vereniging met een 
enthousiaste onderwaterhockeytak. 
 
Trainen 
De woensdagavond is ook afgelopen jaar weer goed bezocht. Het eerste halve jaar begon om acht 
uur in overleg met het zwembad met een warming-up op de kant. Na de zomervakantie is het 
buikspier kwartier even in de koelkast gezet. In 2014 zal dit wel weer opgepakt worden. Zoals 
voortgaande jaren trainen we van half negen tot negen in twee groepen; de beginners- en 
gevorderden groep. Afsluitend wordt er het laatste half uur een wedstrijd gespeeld over de breedte 
van het bad. 
Om meer ervaring en conditie op te kunnen bouwen word er met regelmaat gebruik gemaakt van de 
vrijdagavond om 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 geworden. 
 
Introducties, Heracles 
Dit jaar was er veel belangstelling voor de Onderwaterhockey introducties. We hebben wederom 
vele leerlingen van het ROC en het OSG Erasmus mogen ontvangen. Het hoogtepunt van 2013 was 
de intro voor de Eredivisie spelers en begeleiders van voetbalclub Heracles Almelo. Hieraan namen 
30 spelers, trainers en assistenten deel.  
We vragen nog steeds 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. 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 afgelopen jaar besloten om te gaan evalueren wat de ervaringen 
zijn. Door gebruik te maken van een subsidie en in goed overleg met het zwembad is er besloten de 
intro's van 19:00 tot 20:30 te laten zwemmen, er worden twee/drie banen afgezet waar hoofdzakelijk 
Yuri en Bert de intro's zullen begeleiden.  
Op de open dagen en de zwemvierdaagse van het zwembad zijn diverse leden aanwezig geweest 
om de sport te promoten en eventueel een kleine introductie te geven. 
 
Competitie 
Afgelopen jaar heeft het combinatieteam Galathea-Piranha haar positie in de Eerste klasse 
makkelijk kunnen behouden, zij zijn geëindigd op de 2e plaats. Het nieuw seizoen 2013-2014 is door 
de NOB herzien en er is een nieuwe lagere klasse toegevoegd. Alle klassen met uitzondering van de 
3e klasse hebben 6 teams. Er zullen geen promotie degradatie wedstrijden meer plaats vinden. De 
winnaar van de klasse zal promoveren en de verliezer degraderen. Na de samenwerking vorig jaar 
met Calamari, hebben we voor het eerst in Galathea historie twee teams in kunnen schrijven voor de 
competitie. Het eerste team zal zich in iets afgeslankte vorm blijven bewijzen in de eerste klasse, 
met als doelstelling de 4e positie. Het tweede team zal in de derde klasse haar debuut maken. Twee 
spelers uit de eerste klasse nemen deel aan het team. Doelstelling: de eerste plaats in de 
competitie. 
 
Lolee 2013 
Dit jaar is er voor de derde maal het Lolee toernooi georganiseerd. Het was een mooie dag met veel 
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enthousiaste mensen. Met dank aan alle vrijwilligers is het een geslaagde  
dag geworden. Galathea heeft dit jaar wederom de Roze Poedelprijs gewonnen. 
 
Appels Plukken 
Op 21 september was het weer zover...appels plukken voor de club.  
Dit keer gezellig met veel duikers. Alleen werd het deze keer Peren plukken.  
De kunst was het om de steel intact te houden en dat ging ons best goed af.  
Er is die dag boven gemiddeld geplukt en er is een mooi bedrag voor de club verdiend. 
 
Cursus trainers 
Dit jaar was er voor het eerst door de NOB een speciale Onderwaterhockey Trainers Cursus 
opgesteld. Yuri, Bert en Jan Willem hebben dit jaar aan de cursus deelgenomen. Jan Willem heeft 
de cursus reeds afgerond. Bert en Yuri zullen deze in 2014 afronden. 
 
Buitenland toernooi, Dublin 
Een delegatie van spelers is afgelopen juni vertrokken naar Dublin om daar mee te doen aan het 'A 
Pucking Great Gathering' toernooi. Het was een geslaagd toernooi afgezien van de gebroken pink 
van Wouter Jansen. De dagen daarop is Dublin goed verkend en hebben de schaapherders zich 
goed vermaakt. 
 
Bootcamp Aquadelfia 
Door een aantal hockeyers van Galathea is er deelgenomen aan een bootcamp georganiseerd door 
Aqua Delfia. Deze bootcamp startte met ca. 2 uur rennen afgewisseld met diverse leuke oefeningen 
en eindigde in het zwembad waar 1,5 uur gestreden is voor de overwinning. 
 
Nederlandse toernooien 
Naast competitie hebben we uiteraard ook weer aan verschillende leuke toernooien meegedaan. We 
hebben deelgenomen aan het Règâh tâhnaui in Den Haag, het Hairless Joe toernooi in Krimpen aan 
den IJssel, het AD Saté toernooi in Delft en het internationale Mossel toernooi in Dordrecht. 
 
Nieuw materiaal 
In verband met de toename van het aantal intro's is er nieuw materiaal aangeschaft. Brillen, snorkels 
en vinnen. Deze kunnen club breed ingezet worden voor diverse toekomstige duik-, snorkel- en 
OWH introducties. Ook is er een nieuwe puck besteld i.v.m. het wijzigen van de competitie puck.  
 
Opruimen opslagkast, nieuwe wagen 
Het opslaghok bestemd voor Galathea is op een vrijdagavond door Sebastiaan Otten flink 
opgeruimd, het oude materiaal is verwijderd en alle goede spullen zijn netjes in het hok opgeborgen, 
de doelbakken passen er zelfs in. In verband met de toename van al het nieuwe materiaal en 
voorbereidend op de toekomst is het de bedoeling om een materiaal wagen te maken waarin al het 
materiaal opgeborgen kan worden. 
 
Wijziging commissie ledenwerving 
Koen Fischer heeft i.v.m. school/verhuizing de commissie taken overgedragen aan Marcel Lucassen. 
 
 
Onderwaterhockey-commissie  
Jan Willem Frikke, Yuri Derks, Bert Klasing & Marcel Lucassen 
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Trainingscommissie 
 
 
 

Jaarverslag 2013 
 
 
Het afgelopen jaar is er een flink aantal , dat de 1* & 2* duikopleiding hebben afgerond. 
 
En zijn er in het najaar weer een aantal nieuwe aspirant-duikers, aan de opleiding 2* en 3*-Duiker  
begonnen. 
 
Ook zijn er twee Galathea leden aan de 1* instructeurs opleiding begonnen en hebben 3 leden van 
het onderwaterhockey team de NOB trainersopleiding tot OWH-Trainer gevolgd. 
 
Alle actieve 3*-Duikers of hoger zijn in het buitenwaterseizoen enkele malen aan de beurt geweest 
als duikleider, en zijn er ook een aantal duikleiders bijgekomen. 
 
De vrijdagavondtrainingen in het buitenwater werden verzorgd in de Leemslagenplas, er is ook erg 
lang doorgedoken vanwege het goede zicht. 
 
Gelukkig is in 2013 de opkomst van de leden in het zwembad staag gegroeid. 
 
Trainingscommissie: 
Karel Wijermars  Kees Brugman   Martin Teernstra  
Arjan Brink  Sebastiaan Otten Danielle Kienhuis 
Andries Kalter  Gert van Maanen Joop Kuiper 
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Scubadoe commissie 
 
 
 

Jaarverslag 2013 
 
 
Het jaar 2013 was weliswaar een rustig jaar voor de Scubadoe groep, maar het was altijd wel een 
gezellige drukte in het zwembad. 
Op dit moment hebben we nog vier jeugdleden die trouw iedere woensdagavond op de training 
komen. 
Op deze avonden wordt er altijd een gevarieerd programma gegeven, zowel snorkelen als perslucht 
training wordt gegeven.  
En niet alleen voor onze jeugdleden maar ook senior leden trainen regelmatig mee. 
Afgelopen seizoen hebben ook Mathilde en Nico Zoetebier hun snorkelbrevet gehaald en volgens 
mij hebben ze met veel plezier meegedaan.  
In de Scubadoegroep leiden we ook op voor het 1* jeugdbrevet. 
De eisen voor dit brevet is volledig gelijkwaardig aan het gewone 1* brevet, echter mogen de 
jongeren niet dieper duiken dan 10 meter en het moet betrouwbaar water zijn. Ook mag het water 
niet te koud en niet te donker zijn. Deze opleiding kan vanaf 12 jaar gevolgd worden en als de 
kandidaat 14 jaar geworden is kan dit brevet omgeruild worden voor het 1* brevet. 
Hiervoor moet dan nog wel een extra theorieles gevolgd worden en één of twee buitenwater lessen. 
 
Doordat er op de woensdagavonden zowel onderwaterhockey, scubadoe alsook duik- en 
onderwaterhockey- introducties zijn en ook nog “vrij zwemmers” is het altijd wel erg gezellig druk. 
Het lijkt soms wel chaotisch maar iedereen vind toch zijn of haar plekje en de lesprogramma’s lijden 
er niet onder. Ook het afgelopen jaar zijn er weer diverse snorkel diploma’s behaald. 
Hiervoor ook de dank aan Danielle die altijd weer de examens afneemt. 
 
Ook nu weer een oproep om nieuwe deelnemers voor de scubadoe groep aan te melden want met 
een grotere groep kun je de training nog leuker indelen. Ook hiervoor geldt natuurlijk dat 
belangstellenden eerst een aantal weken gratis mee kunnen doen alvorens lid te worden. 
 
 
Scubadoe Commissie: 
Joop Kuiper 
Sebastiaan Otten  
Peter de Voer 
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Evenementencommissie 
 
 
 

Jaarverslag 2013 
 
 
De evenementencommissie heeft weer diverse activiteiten georganiseerd in 2013. Hieronder een 
kort verslag van de evenementen van 2013.  
 
Nieuwjaarswandeling 6 januari. 
Wandelen door de Engbertdijksvenen  o.l.v. Karel Wijermars. Onderweg stond Jan met een hapje en 
een drankje. Daarna eten bij Spalink. Veel eten voor weinig geld. 
 
Palmpaasbrunch zondag 24 maart 
Koud, héél erg koud. 2 graden onder nul en door de harde oostenwind een gevoelstemperatuur van 
-12 graden. Bovendien een vroege Palmpasen. Het water in de Leemslagenplas slechts 2 graden en 
veel duikers verkouden of griep. Dus geen Palmpaasduik. 
Uiteraard ging de traditionele Palmpaasbrunch wel door. Met 20 volwassenen en 10 kinderen was 
de brunch weer erg gezellig. De Paashaas was weer aanwezig om met de kinderen eieren te 
zoeken en broodjes kroket te eten.  
 
Reis naar Egypte 16 -23 april 
Zeven personen gaan er mee. Bestemming Sharm el Sheikh. 
De Thistlegorm en The Blue Hole zijn twee van de duiklocaties, die bezocht zijn. Irma beleefde haar 
maidentrip, maar met hulp van haar buddy's verliep alles vlotjes. 
 
Bootduiken in Vinkeveen  4 mei  
Galathea heeft zich met 12 duikers opgegeven voor deze dag,  bestaande uit 2 bootduiken, lunch en  
afsluitende BBQ. We hebben zandeiland 8 en 9 bezocht. Bij de eerste trip hadden we motorpech, 
maar alles kwam weer goed. Goed zicht en leuke objecten onder water. Ook het nodige aan 
onderwaterleven. 
 
Jubileum duik Galathea 19 mei 
Alweer 33 jaar Galathea! En ook 33 personen die zich hebben opgegeven om dit met elkaar te gaan 
vieren. Na de duik hebben Jan en Bert een woordje tot ons allen gericht. 
Iedereen heeft een stoel of kleed meegenomen om lekker uit te rusten na de duik en te genieten van 
de heerlijke laagjes salade van Gea (graag recept), het speciale recept van Jan’s zoon en de 
verrukkelijke nasi met saus. Het drinken was heerlijk gekoeld in de LSP. 
De zon liet verstek gaan, maar toch was er heel veel warmte op deze prachtige dag. 
 
Weekend duiken in Nordhausen  24-26 mei 
De duikreis naar Nordhausen in de voormalige DDR. Duiken in de Sundhaüsersee, met o.a. de 
onderwaterstad Nordhusia en in de Möwesee met zijn grote edelkreeften. 
Op zaterdag avond de voetbalwedstrijd op een groot scherm in het hotel, samen met de lokale 
bevolking. Een Nederlander in buitenlandse dienst maakte het winnende doelpunt. 
 
Midzomernachtduik 21 juni  (strikt genomen geen EC activiteit) 
Karel, heeft plm. 15 duikende leden zo gek gekregen om ook mee te doen. In plaats van de 
gebruikelijke clubduik in de Leemslagenplas kwamen de duikers nu naar het zwembad. Sommigen 
al om 18.30 uur om kinderen te laten ervaren hoe het is om onder water te kunnen ademen. Op 
vrijdag is er rond die tijd altijd onderwaterdisco. Nu was er dus wat extra's te beleven. Als slotstuk 
van het buitengebeuren hebben we met alle duikers in de schemering een psychedelische sfeer 
geschapen onder water. Met veel luchtbellen uit je octopus en gekleurde plastic vellen kun je leuke 
effecten creëren. 
 
Scapaflow 14-23 juni 
Jan, Kees en D-J zijn met 3 anderen naar Scapaflow geweest. Heel veel immense wrakken. Ofwel in 
de woorden van Jan: "Staal; staal en nog eens staal" . Veel stroming en kelpwouden. De film is 
opgedragen aan 2 vermiste duikers, die door deze duikgroep levenloos terug gevonden zijn. 
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Duiken in de Ardennen  29 juni 
Slechts 3 duikers hebben de lange rit gemaakt. Sprimont en het nabijgelegen  
La Gombe zijn bezocht. Veel karpers en steuren. Ook veel onderwater-attributen. 
 
Bezoek aan marine basis Den Helder 10 juli 
D-J heeft de contacten gelegd voor een bezoek aan Den Helder.  
Karel heeft de verdere organisatie namens de EC verzorgd. Het was een mooie  
dag waarbij het werk en de opleiding van de marine van dichtbij bekeken kon worden. 
 
Pitch & Putt en aansluitend BBQ  8 september 
Om 13.45 waren 10 Galatheanen  aanwezig voor koffie/thee en krentenwegge. Daarna de 
competitie op het veld.Team 1 ( Steven, Lizette, Gerrit en Paul ) kwam als winnaar uit de bus en 
mag zich een jaar lang Pitch en Putt master van Galathea noemen. 
Vanaf 16.30 uur kon men in het clubhuis genieten van de hapjes van Dirk Jaap. Ruim 20 
volwassenen en een aantal kinderen maakten hiervan gebruik. 
 
Ladiesday 14 september 
Zeven dames vertrokken naar Brosbergen bij Zutphen. Vier dames doken onder in de plas. 
Na afloop stonden zeven stukken heerlijke appeltaart klaar. Gecombineerd met koffie, thee en 
goede gespreksonderwerpen bleek dit een ideale combinatie voor een gezellig en geslaagde 
“Ladiesday”.  
 
Appels/perenplukdag  21 september 
Martin Teernstra heeft dit georganiseerd omdat er bij de EC niemand kon in dat weekend. 
Er zijn in totaal, inclusief wat familie en vrienden bijna 30 personen. Er gaan peren geplukt worden. 
Het weer zit vandaag bijzonder mee, de boomgaard is eerst nog wel nat van de nacht maar droogt 
snel op. In de middag is het al gauw 20 graden met zelfs een heerlijk zonnetje. De vrachtwagen 
krijgt uiteindelijk 47 bakken peren mee en met die dagopbrengst is de fruitteler zeer tevreden. 
Ook heeft het flink wat geld opgebracht voor de club. 
 
Zeelandweekend 4-6 oktober 
In totaal 23 personen zijner mee geweest. Ook Lars (begeleid door zijn moeder) heeft enkele duiken 
kunnen maken. Het Koepeltje, Den Osse Kerkweg, De Zeelandbrug en Zoetersbout zijn bezocht. 
Sommigen zijn begonnen in Oostvoorne. 
Joost Verkerke heeft bij 2 duiken als gids gefungeerd voor een aantal duikers. 
Zaterdagavond eten bij de Green Parrot en daarna voor sommigen nog het bruisende nachtleven 
van Renesse. 
 
Schatzkistentauchen 13 oktober 
Op 13 oktober 2013 staan  ’s morgens om 10.00 u meer dan 100 duikers klaar in Lingen. Galathea 
was ook met een aantal duikers aanwezig. 
De bedoeling is om de schatkist te vinden. Er is een beker voor de vereniging, die met de meeste 
duikers aanwezig is. En een Gutschein van € 100 voor degenen die de schatkist gevonden heeft. 
Een goede gelegenheid om duikers uit de regio aan weerszijden van de grens te ontmoeten. 
 
Film en dia avond 23 november 
Diverse filmverslagen van duikreizen , die door leden zijn gemaakt het afgelopen jaar passeren de 
revue. De reis naar Egypte, Nordhausen en Scapaflow zijn vertoond. En het afzinken van de UK269 
(i.v.m. 10 jarig jubileum). Ook een promofilm voor de reis naar Gozo in 2015. 
Om 20.15 uur zijn er plm. 20 personen aanwezig. Jan opent de bijeenkomst en neemt het 
programma door. De hapjes tussendoor waren weer van Dirk Jaap Otten. 
 
Evenementencommissie: 
Kees Brugman  
Harry Brummelhuis  
Jan Westerink 
Nico Zoetebier 
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PR-commissie 
 
 
 

Jaarverslag 2013 
 
 
De Galathea-site wordt goed bezocht ook door andere verenigingen! 
 
 

Maand 
Unieke 

bezoekers 
Aantal 

bezoeken 
Pagina’s Hits 

jan. 2013 221 477 2316 6343 

febr. 2013 164 353 1962 5654 

mrt. 2013 224 479 5019 8856 

april 2013 287 660 10607 27907 

mei 2013 322 1032 18705 54486 

juni 2013 376 880 14339 45601 

juli 2013 668 1320 25151 77457 

aug. 2013 459 1624 16242 50034 

sept. 2013 460 1480 22580 66093 

okt. 2013 383 1610 17711 52079 

nov. 2013 471 1366 12566 36796 

dec. 2013 351 1370 10215 26392 

Totaal 4386 12651 157413 457698 
 
 
Vooral de activiteiten en Scuabubbels pagina worden goed bezocht. Wat resulteert in betere 
contacten en duiken met andere verenigingen en organisaties. 
 
Ook de Scubabubbels pagina is flink gegroeid met diverse verslagen van activiteiten. 
 
In het september nummer van het bondsblad Onderwatersport stond een artikel over de 
midzomernachtduik in het zwembad. En twee maanden eerder een artikel over introductieduiken 
met kinderen. 
 
PR-commissie: 
Kees Brugman,  
Guido Gralike,  
Harry Brummelhuis. 
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Verenigingsvertegenwoordigers NOB 
 
 
 

Jaarverslag 2013 
 
 
Wordt mondeling toegelicht. 
 
 
Verenigingsvertegenwoordigers NOB: 
Bert Klasing, Yuri Derks. 
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Materialencommissie 
 
 
 

Jaarverslag 2013 
 
 
Personalia 
Binnen de MC heeft Hendrie Karlsson al in een vroeg stadium kenbaar gemaakt te willen stoppen 
met de materialencommissie. We hebben Ronald Boelens gevraagd om de materialencommissie 
tijdelijk te versterken tot de ALV goedkeuring geeft om zijn werk te prolongeren.  
 
Duikmateriaal. 
Gezien de leeftijd behoefde de automaten in 2013 niet gekeurd te worden. Wel is al het materiaal 
periodiek door ons bekeken. Door het intensief gebruik met name door de introductie duiken is vaker 
klein onderhoud nodig geweest. Dit klein onderhoud kon over het algemeen door ons zelf gedaan 
worden, zodat de kosten zeer beperkt bleven.  
 
De compressor. 
Het afgelopen jaar waren de kosten van de compressor groter dan geraamd. Dit werd veroorzaakt 
doordat filterpatronen eerder vervangen diende te worden door een groter verbruik van perslucht.  
Om misbruik van de vulinstallatie te voorkomen is er in de loop van het najaar door het bestuur 
besloten om een vergrendeling op het bedieningspaneel aan te brengen. 
 
Zuurstofkoffer. 
Tijdens het duikseizoen was de zuurstofkoffer niet altijd voldoende gevuld met zuurstof. Dit heeft 
gelukkig tot nu toe niet tot problemen geleid maar we vragen een ieder nogmaals tijdens de ALV het 
volgende: Wil een ieder die de koffer gebruikt heeft, bij bijvoorbeeld een oefening, dit aan ons 
doorgeven. Wij zorgen dan voor nieuwe spullen en voldoende druk. 
Tevens is het verzoek om op de vrijdagavond als de koffer door de duikleider word gebruikt, deze 
voor aanvang van het duiken te controleren. Mocht er iets worden gevonden dit melden bij de MC. 
 
Ontwikkelingen: 
We willen in de ruimte van de compressor komend jaar een instructiekaart hangen. Deze is bedoeld 
om vullers handvatten te geven mocht de compressor gereset moeten worden en de daarop 
volgende procedure. Er komt ook een kaart aan de deur van het vulhok te hangen met algemene 
regels voor het vullen die voor iedereen gaan gelden. Deze regels zijn reeds door het bestuur 
goedgekeurd. 
 
Begroting 
 
Duikmateriaal 
Bijna al het duikmateriaal welke de materialencommissie beheerd heeft onderhoudt nodig. Voor het 
komende jaar moeten de automaten en de jackets geserviced worden en de duikflessen moeten 
gekeurd worden. We hebben een offerte ontvangen welke het mogelijk maakt om de automaten 
tegen een gereduceerd tarief te onderhouden voor de duur van 2 jaar. (€ 85,- voor het 1e jaar en € 
35,- voor het 2e jaar)  Hierdoor is nieuwe aanschaf van de automaten veel duurder. Tevens worden 
de automaten dan voorzien van een Arbo certificaat voor duikscholen.  
 
2014  
Jackets 12 stuks a € 30,- p/st:     €   360,- 
Automaten 10 stuks a € 85,- p/st :    €   850,- 
Keuring flessen 15 stuks a € 33,- p/st:    €   495,- 
Kleine onderdelen (mondstukken/retracktors/o-ringen etc): €   300,- 
Reserveren compressor:     € 1.000,- 
Reserveren onderhoud compressor 2015:   €   530,- 
Jaarlijkse kosten compressor:     €  750,- 

_______________ 
Totaal:        €  4.285 
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Compressor 
Hierbij het overzicht van de kosten van de compressor welke samen met  
het bestuur in het verleden is gemaakt. Daarbij is er vanuit het standpunt  
gedacht dat we over tien jaar een groot onderhoud willen uitvoeren en het  
geld voor een nieuwe compressor weer in bezit hebben. 
De bedragen zoals is berekend zijn gebaseerd op een volledige compressor  
installatie. Dus ook vervanging van het leidingwerk en buffers.  
Let wel. De buffers hoeven niet vernieuwd te worden, maar wel gekeurd na 10 jaar!  
Het leidingwerk is universeel gemaakt en kan iedere compressor aan. Verder is er in de berekening 
geen inruilwaarde opgenomen bij eventuele aanschaf van een nieuwe compressor. 
Wij als MC stellen dan ook voor om het eventueel te veel gespaarde bedrag te investeren in een 
nitrox installatie. 
 
 

complete investering € 11.293  

afschrijving per jaar (afschrijving over 10 jaar) € 1.129 

rente kosten bij 5% en 10 jaar  € 56 

per jaar € 1.186 

   

reservering groot onderhoud na 10 jaar  

keuringen + filterhuis € 1.904  

algehele revisie kosten € 2.975  

afblaasveiligheden € 417  

  € 5.296  

reservering per jaar  € 530 

 totale jaarlijkse reservering om na 10 jaar weer 10 jaar 
verder te kunnen draaien  

€ 1.715 

   

jaarlijkse terugkerende onderhoudskosten  

filterverbruik per jaar (100 uur of 1x per jaar) € 250 

onderhoudskosten op na.ca. á € 53,=  
(bij onderhoudscontract) 

 € 500 

totaal per jaar € 750 

   

totale kosten aan afschrijving en onderhoud per jaar  € 2.465 

 
 
Materialencommissie: 
Arjan Brink 
Ronald Boelens 
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Leemslagenplascommissie 
 
 
 

Jaarverslag 2013 
 
 
Het jaar 2013 is een relatief druk jaar geweest. Het weer was over het algemeen zeer gunstig. Het 
aantal (gast)duikers is groot geweest en de waterkwaliteit lijkt in de tweede helft van het jaar een 
zeer gunstige kentering te hebben ondergaan: de helderheid werd perfect. Tot 10 meter zicht werd 
op alle diepten, waar normaal een nevellaag tussen 7 en 13 meter structureel leek. Naar de oorzaak 
blijft het gissen. Een mogelijke verklaring zou de afsluiting van de verbinding naar het kanaal via de 
overloop kunnen zijn. Uiteindelijk konden we tot ver in het najaar genieten van zeer grote scholen vis 
en vele snoeken. 
 
Door de uitblijvende activiteiten van de gemeente op de geplande baggerwerkzaamheden en de 
woningbouw, hebben we besloten om alle objecten die voor de zekerheid door de marine waren 
veiliggesteld, weer terug te plaatsen in het circuit. Door de aanschaf van de hefballonnen (500kg en 
30kg capaciteit) zijn we nu grotendeels onafhankelijk van externe instanties zoals de marine. 
 
Er zijn 2 grote buizen afgezonken die nog gekoppeld en verplaatst gaan worden. Daarnaast is de 
auto teruggehaald, het platform naar 10 meter gebracht en voorzien van een stijglijn met 
trimmarkeringen met oppervlakte markeringsboei, en enkele roeibootjes herplaatst. 
 
Met toestemming van de gemeente hebben we met medewerking van een aantal enthousiaste 
Galatheanen, het instapgedeelte en grasveld hard aangepakt. De wildgroei van bomen en struiken is 
aanzienlijk gereduceerd en een veilig overzicht over ons duikgebied is bereikt. In een tweede fase 
volgt nog de toerit over het pad met de overhangende takken. 
 
Voor het seizoen 2014 gaan we ons richten op het fine-tunen en (her)plaatsen van de objecten in 
het duikcircuit, onderhoud en stabiliteit van de instapplaats en mogelijk werkzaamheden omtrent het 
containerplan indien dat doorgang vindt. Indien mogelijk, dan willen we ook een uitbreiding van het 
circuit richting de canyon realiseren. 
 
Leemslagenplascommissie: 
Kees Brugman  
Paul Bouwhuis  
Dirk-Jan Muller  
Jan Westerink 
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Commissie Introductieduiken 
 
 
 

Jaarverslag 2013 
 
 
Ook dit jaar hebben weer velen een introductie duik gemaakt. Daarnaast zijn er bij de OWH ploeg 
velen geweest die een clinic hebben gevolgd. Merendeel van deze deelnemers zijn scholieren. Een 
deel van het ROC van Twente die via het project ‘Sport op maat’ deel kunnen nemen aan diverse 
sporten, een ander deel is deelnemer via het Erasmus. 
 
In de zomer zijn er introducties geweest op de open dagen van het zwembad. Hierbij zijn vooral 
jeugdigen in het ondiepe buiten water aan de hand meegenomen om eens proeven aan perslucht. 
Èèn jonge deelnemer van 4 heeft daarbij drijvend óp een trimvest met een ademautomaat in, 
kunnen kijken hoe haar moeder en tantes over de bodem scharrelden met perslucht. En zo hebben 
diverse mensen mogen ervaren wat het is om met perslucht te zwemmen. Als introductie ploeg is 
het nooit duidelijk wat er te verwachten is. Soms melden zich groepen die maar deels op komen 
dagen soms staan er spontaan mensen aan de waterkant 
met vragende blikken, en moet je een lid een set proberen 
afhandig te maken. De ene keer zwemt een verdwaalde 
onderwater hockeyer tegen onrustig trappende benen van 
een introducé, de ander keer moeten de onderwater 
hockeyers vlak na de start vol in de remmen om niet een 
verdwaalde introducé omver te zwemmen. Het blijft 
opletten met elkaar, kortom er is altijd wat. 
 
Het enthousiasme van de deelnemers heeft misschien 
niet direct geleid tot meer leden maar is wel duidelijk 
overgedragen aan de begeleiders. Aan begeleiding is dan 
ook dit jaar geen gebrek geweest. En voor wie hier aan 
mee wil doen blijf je vooral melden. Niet onbelangrijk is daarbij dat het wat geld binnen brengt. Dit 
jaar is dat is het totale bedrag dat de OWH en de introductie ploeg gezamenlijk bij elkaar heeft 
gebracht € 835,- Aan hen die mee hebben gedaan in de begeleiding hartelijk dank, zo ook Zeno, 
Lars en Patrick die graag bereid bleken de handen uit de mouwen te steken of een deelnemer in de 
gaten te houden. 
 
Mochten er mensen zijn die een introducé of een groepje mee willen nemen om eens met perslucht 
te duiken of een OWH clinic te volgen neem vooral contact met Bert, Youri, Jan-willem, Jan, 
Dirkjaap, Karel of Stefanie. 
 
Commissie Introductieduiken: 
Stefanie Brink 
Karel Wijermars 
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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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Winst- en verliesrekening 2012/2013  
 
 
 
INKOMSTEN     2012 2013 UITGAVEN   2012 2013
                
Contributie *        7.429,29 7.559,75 Kosten reservering compr.      1.530,00     1.530,00 
Opbrengst cursusgelden           963,24 1.039,33 kosten onderhoud compr.         821,04     1.348,26 
Opbrenst duikintro        1.700,90 835,00 Kosten reservering duikmat.         350,00     1.350,00 
Teamrechten Piranha           150,00 150,00 Kosten Nitrox            9,79          80,56 
Opbrengst Bar        1.486,25 2.473,49 Kosten clubkleding    
Subsidies        1.340,00 311,50 Kosten opleiding         516,50        378,25 
Rente baten           270,80 226,25 Huur gebouw      2.263,96     2.331,88 
Diverse baten       Huur zwembad      2.826,69     3.058,63 
Betalingsverschillen            44,71 Verzekering algemeen         312,78        347,11 
Opbrenst perenpluk      1.005,00 Div.alg.Kosten/Bestuur          559,61        482,88 
        BankKosten          77,94        181,75 
        Kosten website          96,00          96,00 
        Diverse  lasten    
        Kosten MC Klein materiaal             71,32 
        Kosten TC               -                -  
        Kosten EC         200,00        200,00 
        Kosten OWH        (763,50)      (669,38)
        Kosten Prcie         (24,00)
        Kosten Barcommissie          62,96 
        Kosten Leemslagenplas            3,75        100,00 
        Kosten Jubileum          500,00 
        Kosten teamrechten OWH         300,00        300,00 
        Kosten duikmateriaal      2.174,00 
        Kosten boodschappen bar         894,51     1.164,73 
        Kosten flyers           121,00 
     
saldo verlies       saldo winst         673,16     1.127,33 
             
      13.385,19 13.600,32      13.385,19 13.600,32
         
Opbrengst duikintro =   
€ 700,- duiken € 135,- OWH     
Opbrengsten bar € 2.473,49 
boodschappen € 1.164,73     
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Winst- en verliesrekening 2013 + Begroting 
 
 
 

INKOMSTEN begroting werkelijk begroting  UITGAVEN begroting   werkelijk  begroting

  2013 2013 2014    2013 2013 2014

       Kosten Materiaal+opleiding     

Contributie *  7.200,00 7.559,75  8.000,00  Compressor    -  

Teamrecht. Piranha 150,00 150,00  165,00  Reserveren compressor  1.000,00   1.000,00  1.000,00 

cursusgelden 500,00 1.039,33 500,00  Reserv. onderh. compr. 2015 530,00  530,00 530,00 

Opbrenst duikintro 700,00 835,00  700,00  Kosten compressor 750,00  1.348,26 750,00 

Opbrengst Bar  1.000,00 2.473,49  2.000,00  Kosten duikmaterialen 350,00  1.325,00 1.705,00 

Subsidies 100,00 1.286,50 675,00  Reserveren duikmaterialen  1.000,00   1.000,00  1.000,00 

Rente baten 250,00 226,25 250,00  Kosten Nitrox   80,56  

Diverse baten       Kosten clubkleding     

Opbrengst plukken  1.005,00    Kosten opleiding 360,00  378,25 250,00 

       Kosten Huisvesting     

       Huur gebouw  2.350,00  2.331,88  2.450,00 

       Huur zwembad  3.000,00  3.058,63  3.600,00 

       Algemene Kosten     

       Verzekering algemeen 330,00  347,11 350,00 

       Div.alg.Kosten/Bestuur  200,00  482,88 350,00 

       BankKosten 80,00  181,75 200,00 

       Teamrechten OWH 300,00  300,00 330,00 

       Website 70,00  96,00 100,00 

       Diverse lasten    -  

       Kosten Commissies     

       Kosten MC Klein materiaal   71,32 300,00

       Kosten TC    -  

       Kosten EC 200,00  200,00 300,00 

       Kosten OWH 700,00   (669,38) 670,00 
       Kosten Prcie   - 

ten laste/(gunste)      Kosten Bar  -    - 

van EV 2.420,00 (1.127,33)  2.795,00  Kosten Leemslagenplas 100,00  100,00 200,00 

       Kosten Jubileum  500,00  

       Kosten boodschappen bar 500,00  1.164,73 1.000,00 

       Kosten flyers   121,00  

             

  12.320,00 13.447,99 15.085,00    12.320,00  13.447,99 15.085,00 

             

Financiën/Reserve  11.629,15  12.756,48   9.961,48        

 
TOELICHTING 
* deze post bestaat uit contributie snorkelaars, duikers en donateurs 
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Balans der vereniging 
 
 
 

 
 (1) = +1000,00+350,00 
 (2) = +1000,00 
 (3) = +530,00 
 
 

        balans 31-12-2012     balans 31-12-2013  

        debet  credit    debet   credit 

               

Compressor       12.085,81    12.085,81   

Afschrijving compressor         12.085,81      12.085,81 

Duikmaterialen         3.215,71    4.190,71  

Afschrijving duikmaterialen           3.215,71     4.190,71

Inventaris         1.004,26      1.004,26   

Afschrijving inventaris           1.004,26        1.004,26 

Kleding              

Toegekende reserve              

Reserve duikmaterialen           1.050,00     2.400,00(1)

Reserve compressor           3.000,00     4.000,00(2) 

Reserve groot onderh. Compressor            1.060,00     1.590,00(3) 

Voorziening Jubilea           1.500,00        1.500,00 

               

Algemene Reserve         11.629,15      11.629,15

                 1.127,33

Kas              79,35           351,93   

Kas Bar           155,00   

ABN Amro bank         8.294,17      4.589,01   

ABN Amro internetsparen       12.383,63    19.609,88   

ABN Amro internetsparen                3,52             3,52   

Nog te betalen kruisposten              

Kruisposten evenementen              165,83           50,12 

Debiteuren                   

Debiteuren (geen leden)            430,00         514,50   

Vooruit ontvangen NOB gelden           2.685,69        2.724,90 

Vooruit ontvangen contributie               100,00     

Nog te ontvangen gelden derden              

Crediteuren             202,34 

Betalingsverschillen              

Totaal        37.496,45  37.496,45    42.504,62  42.504,62
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Toelichting financieel verslag 2013  
 
 
Reserve 
Ondanks de sombere voorspelling op de begroting van 2013 van een vermindering van de 
algemene reserve met € 2.420,- is er toch een positief resultaat geboekt van € 1.127,33. Dit brengt 
de algemene reserve op € 11.629,15 + € 1.127,33 = € 12.756,48. 
Debet hieraan waren onder meer de meer opbrengsten van de bar van € 1.308,76 en de perenpluk. 
De perenpluk bracht in totaal € 1.432,50 op. € 1.005,- voor de duikers en € 427,50 voor de OWH. 
 
Materiaal 
Toch geeft 2014 opnieuw een somber beeld. Bij de huidige begroting zal er een negatief saldo zijn 
van € 2.795,- De grootste uitgavenpost is het onderhoud voor de duikmaterialen. Hiervoor is een 
bedrag gevraagd van € 2.005,- Voor aanschaf en onderhoud van de duikmaterialen is echter al wel 
een bedrag gereserveerd van € 2.400,- 
 
Kosten 
Uit de verlies- en winstrekening blijkt dat ook de vaste kosten stijgen. De bankkosten zijn fors hoger 
geworden. Door de invoering van het IBAN-nummer waren we genoodzaakt een nieuw 
boekhoudprogramma aan te schaffen. Een eenmalig onderhoudscontract voor een jaar blijkt zinvol, 
waardoor ook de algemene kosten weer stijgen. 
 
In de begroting is geen bedrag voor de appel/perenpluk opgenomen. Indien het mogelijk is in 2014 
weer een plukdag te realiseren, hopen we dat zo veel mogelijk mensen zich in willen zetten om het 
begrotingstekort terug te dringen. 
 
 
Gea Westerink (penningmeester) 
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