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DUIKTEAM GEJO     
 
Algemene Ledenvergadering 18 juli 2020  
Plaats: “Ons Honk”, aanvang: 17.17 uur, sluiting 17:37 uur, aansluitend een BBQ  
 
Aanwezige bestuursleden:  Elsbeth Braaksma (voorzitter), Paul Broekema 

(penningmeester), Natasja Steen (afgevaardigde 
activiteitencommissie/notulist) 

 
Na benoemingen:    
Willem Heijdeman (voorzitter), Natasja Steen 
(secretaris/notulist), Paul Broekema (penningmeester) en 
Marieke Veldman (afgevaardigde activiteitencommissie) 

  
Aanwezige leden:   Cyriel de Grijs, Frank Blankestein, Esther Koning, Erik Spelbos, 

Rik Polman, Peter van Pijenbroek, Thomas Haag, Ronald 
Draaijer, Suzan Appel, Michael Oostbroek, Marco Meinders, 
Rob Doumaid, Miranda van de Weerd, IJdo Dijkstra, Cor 
Hoogendijk, Donald Schalker en Bas Vergunst 

 
Met kennisgeving afwezig:  Ton van Eck, Wendy Schipperhein, Wilma van Lieshout, Bianca 

Vlas, Louise Sprenger, Peter Fokkinga, Anjo van den Deijssel 
en Marieke van Dinter 

 
Stemmachtiging afgegeven: Wendy Schipperhein aan Frank Blankestein, Wilma van 

Lieshout aan Esther Koning, Bianca Vlas aan Suzan Appel,  
Louise Sprenger aan Willem Heijdeman, Anjo van den Deijssel 
aan Paul Broekema en Marieke van Dinter aan Elsbeth 
Braaksma. 

 
 
 
AGENDA 
 

1. Opening door voorzitter 
 
2. Aftreden secretaris en afgevaardigde activiteitencommissie 

 
3. Aftreden voorzitter en benoeming voorzitter 

 
4. Benoeming secretaris, afgevaardigde opleidingscommissie en afgevaardigde 

activiteitencommissie 
 

5. Rondvraag 
 

6. Sluiting 
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Notulen: 
 
1. Opening door voorzitter 

De voorzitter, Elsbeth Braaksma, opent de Algemene ledenvergadering en heet de 22 
aanwezige leden welkom voor deze bijzondere vergadering die in het teken staat van 
bestuurswisselingen. De afwezigen en de afgegeven stemverklaringen worden 
medegedeeld. Er zijn 6 stemmachtigingen afgegeven.  
 
De voorzitter geeft aan dat het fijn is dat er drie kandidaten zijn die zich bereid hebben 
gevonden om nieuwe energie te brengen en dat er met twee zittende bestuursleden, 
één wel in een andere rol, de continuïteit gewaarborgd blijft. 

    
2. Aftreden secretaris en afgevaardigde activiteitencommissie 

Ton van Eck (secretaris) heeft aangegeven te willen stoppen. Ton was al een tijd niet 
meer actief als duiker maar is wel één van de oudste leden. In het bestuur had hij een 
nuchtere kijk en durfde tegengeluid te geven. Ook was hij een zorgvuldige secretaris. 
Ton is gedechargeerd als secretaris. Ton wordt bedankt voor zijn inzet. Ton zal op een 
later tijdstip hiervoor een fles wijn namens de vereniging ontvangen. Natasja Steen zal, 
als de leden dit goedkeuren, hem opvolgen. 
 
Natasja Steen (afgevaardigde activiteitencommissie) legt haar functie als afgevaardigde 
activiteitencommissie neer. Natasja kwam als nieuweling al gauw in de 
activiteitencommissie toen er veel ervaren leden gingen stoppen. Er werden allerlei 
activiteiten georganiseerd. De laatste twee jaar meer in de rol van coördinator met leden 
die haar bij stonden om de activiteiten te organiseren. Natasja is gedechargeerd als 
afgevaardigde activiteitencommissie. Natasja wordt bedankt voor haar inzet. Marieke 
Veldman zal, als de leden dit goedkeuren, haar opvolgen. 
 

3.   Aftreden voorzitter en benoeming voorzitter 
Elsbeth Braaksma (voorzitter) heeft ook aangegeven te willen stoppen. Elsbeth is 
gedechargeerd als voorzitter. Willem Heijdeman zal, als de leden dit goedkeuren, haar 
opvolgen. 
 
Willem Heijdeman heeft zich verkiesbaar gesteld als voorzitter. Er hebben zich geen 
kandidaten gemeld. De aanwezigen van de Algemene ledenvergadering gaan unaniem 
akkoord met de benoeming van Willem als voorzitter voor een bestuursperiode van 3 
jaar.  
 
Willem neemt als voorzitter de vergadering over. De voorzitter dankt Ton en Elsbeth 
voor hun inzet voor de vereniging met name de overstap van de overkant naar ons 
honk. Dat was geen makkelijke periode maar werd mede door hun inzet in goede banen 
geleid.  
 

4.   Benoeming secretaris, afgevaardigde opleidingscommissie en afgevaardigde 
activiteitencommissie 
Door het aftreden van de secretaris en de afgevaardigde activiteitencommissie zijn deze 
functies vacant geworden. De functie van afgevaardigde opleidingscommissie was nog 
vacant door het aftreden van Cyriel de Grijs in het begin van dit jaar.   
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Natasja Steen heeft zich verkiesbaar gesteld als secretaris. Er hebben zich geen 
kandidaten gemeld. De aanwezigen van de Algemene ledenvergadering gaan unaniem 
akkoord met de benoeming van Natasja als secretaris voor een bestuursperiode van 3 
jaar.  
 
Peter Fokkinga heeft zich verkiesbaar gesteld als afgevaardigde opleidingscommissie. 
Er hebben zich geen kandidaten gemeld. De aanwezigen van de Algemene 
ledenvergadering gaan unaniem akkoord met de benoeming van Peter als 
afgevaardigde opleidingscommissie voor een bestuursperiode van 3 jaar.  
 
Marieke Veldman heeft zich verkiesbaar gesteld als afgevaardigde 
activiteitencommissie. Er hebben zich geen kandidaten gemeld. De aanwezigen van de 
Algemene ledenvergadering gaan unaniem akkoord met de benoeming van Marieke als 
afgevaardigde activiteitencommissie voor een bestuursperiode van 3 jaar.  
  
Marieke neemt plaats achter de bestuurstafel. 
 
De voorzitter geeft aan dat er al nagedacht wordt over activiteiten, maar dat de hulp van 
leden hard nodig is. Je kan altijd ideeën aandragen. Na de vakantieperiode zal het 
bestuur met de leden hierover van gedachten wisselen.  
 
Ook kan je het bestuur altijd aanspreken of kan je bij de commissarissen terecht. De 
voorzitter legt zijn functie als commissaris neer omdat het niet verenigbaar is met de 
functie voorzitter. De ontstane vacature zal worden gecommuniceerd om deze functie 
weer vacant te krijgen. 
 
Marieke legt haar functie in de kascommissie ook neer omdat het niet verenigbaar is met 
haar bestuursfunctie. Hierdoor ontstaat er ook in de kascommissie een vacature. Peter 
van Pijenbroek meldt zich tijdens de vergadering aan. Om ook de afwezigen leden een 
kans te geven wordt de vacature eerst gepubliceerd.  
 

5. Rondvraag 
 
Paul Broekema dankt de leden voor het vertrouwen. Daarnaast overhandigt Paul een 
fles wijn namens de vereniging aan Elsbeth als bedankje voor haar inzet in het bestuur. 
Daarnaast zal het oude en nieuwe bestuur nog een afscheidsetentje houden voor Ton, 
Elsbeth en Cyriel. 
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6. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
De Algemene Ledenvergadering wordt afgesloten met een gezellige BBQ. 
 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van ………………, 
 
De voorzitter,      De secretaris, 
 
 
 
Willem Heijdeman     Natasja Steen 
 
 
 
 
 


