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DUIKTEAM GEJO     
 
Algemene Ledenvergadering 6 maart 2021  

Plaats: Online https://meet.jit.si/Gejo_ALV_2021 , aanvang: 13.30 uur, sluiting 14:00 uur 
 
Aanwezige bestuursleden:  Willem Heijdeman (voorzitter), Natasja Steen 

(secretaris/notulist), Paul Broekema (penningmeester) en 
Marieke Veldman (afgevaardigde activiteitencommissie), Peter 
Fokkinga (afgevaardigde opleidingscommissie) 

  
Aanwezige leden:   Suzan Appel, Elsbeth Braaksma, Rob Doumaid, Dirk Exalto, 

Cyriel de Grijs, Nino van Hooff, Esther Koning, Kees Koot, 
Wilma van Lieshout, Michaël Oosthoek, Rik Polman, Peter van 
Puijenbroek, Wendy Schippenhein, Erik Spelbos, Louise 
Sprenger en Bianca Vlas 

 
Met kennisgeving afwezig:  Frank Blankestein, Ron Draayer, Paul van den Heuvel, Désirée 

van Rooijen, Aline Flemming 
 
Stemmachtiging afgegeven: Geen stemmachtigingen afgegeven. 
 
 
  
AGENDA 
 

1. Opening door voorzitter  
 
2. Vaststellen notulen vorige vergadering: 8 februari 2020 en 18 juli 2020 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken, alleen strikt noodzakelijke punten 
 
4. Financiële verantwoording  
 a. Benoeming leden Kascommissie: Peter van Puijenbroek en Kees Koot 
 b. Verslag en bevindingen Kascommissie 
    c. Verslag penningmeester 2020  
    d. Vaststelling contributie ingaand 2021 en presentatie begroting 2021 
    e. Vaststelling begroting 2021 
 
5. Stemming over financiële verantwoording en decharge Bestuur  
 
6. Verkiezing commissaris: Inez Verwey 
  
7. Verkiezing leden activiteitencommissie:   Esther Koning 
       Frank Blankestein 
       Désirée van Rooijen 
       Wilma van Lieshout 
 
8. Rondvraag, alleen strikt noodzakelijke punten 
 
9. Sluiting 
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Notulen: 
 
1. Opening door voorzitter 

De voorzitter, Willem Heijdeman, opent bijzondere maar eigenlijke normale Algemene 
ledenvergadering en heet de 21 aanwezige leden welkom. Het bestuur is trots dat 
ondanks de coronamaatregelen er toch gedoken kan worden en dat er veel activiteiten 
worden georganiseerd boven water.  
 
Voor een geordend en geregeld verloop van de vergadering vraagt de voorzitter om je 
virtuele hand op te steken als je een vraag hebt of stel je vraag via de chatfunctie. 
Marieke Veldman zal dit in de gaten houden en zorgen dat de vraag wordt behandeld 
tijdens de vergadering.  
  
23 leden hebben hun stem uitgebracht via de mail. De 4 leden die hun stem nog niet 
hebben uitgebracht kunnen hun stem doorgeven in de chatfunctie. De voorzitter vraagt 
of er bezwaren zijn tegen het opnemen van de vergadering. De aanwezige leden 
hebben hier geen bezwaar tegen. 

    
2.   Vaststellen notulen vorige vergadering: 8 februari 2020 en 18 juli 2020 

Er zijn geen vragen binnengekomen over de notulen en ook tijdens de vergadering zijn 
er geen vragen gesteld. Beide verslagen zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 

3.   Mededelingen en ingekomen stukken, alleen strikt noodzakelijke punten 
Erik Spelbos heeft een voorstel ingediend om het gastduikerstarief te verlagen van 7,50 
naar 5 euro. GEJO lijkt in vergelijking aan de dure kant. Wij kunnen het op dit moment 
niet goedkoper maken, omdat wij deze kosten aan het Recreatieschap moeten 
afdragen. Wel zal het bestuur dit aankaarten bij het Pachtersoverleg of een lagere 
bedrag mogelijk is. 
 

4.   Financiële verantwoording 
 

a. Benoeming leden Kascommissie: Peter van Puijenbroek en Kees Koot 
Er zijn geen vragen binnengekomen met betrekking tot de benoeming van de leden van 
de Kascommissie. 
 
Peter van Puijenbroek heeft zich verkiesbaar gesteld als lid van de Kascommissie. Er 
hebben zich geen kandidaten gemeld. Het stemmen per mail en de aanwezigen van de 
Algemene ledenvergadering gaan met 25 stemmen voor, 1 onthouding en 1 stem niet 
uitgebracht akkoord met de benoeming van Peter als lid van de Kascommissie.  
 
Kees Koot heeft zich verkiesbaar gesteld als lid van de Kascommissie. Er hebben zich 
geen kandidaten gemeld. Het stemmen per mail en de aanwezigen van de Algemene 
ledenvergadering gaan met 23 stemmen voor, 2 onthoudingen en 2 stemmen niet 
uitgebracht akkoord met de benoeming van Kees als lid van de Kascommissie.  
 

b. Verslag en bevindingen Kascommissie 
Er zijn geen vragen binnengekomen met betrekking tot het verslag en de bevindingen 
van de Kascommissie. De voorzitter geeft het woord aan de Kascommissie. 
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Peter van Puijenbroek licht het verslag van de Kascommissie toe en benadrukt het 
belang voor het zorgen van een back-up. 
 
De Kascommissie, bestaande uit de leden Bianca Vlas, Kees Koot en Peter van    
Puijenbroek, heeft op 13 februari 2021 de financiële administratie van Duikteam Gejo  
gecontroleerd over de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020. Dit is als gevolg  
van de beperkingen van de lockdown (door Corona) via een online meeting gebeurd.  
Voorafgaand aan de kascontrole hebben de leden de beschikking gekregen over de   
volgende stukken:  
- Boekingsverslag van de betaalrekening  
- (bank)Transacties, per maand van M1 tm M12 2020  
- Winst- en Verliesrekening 31-12-2020, met een resultaat van €230,20  
- Balans 31-12-2020, met een eigen vermogen van €24.012,59  
- Grootboekkaart 03-02-2021 vreemd vermogen, met een saldo van €0,00  
 
De Kascommissie heeft tijdens de controle een uitgebreide toelichting van de 
penningmeester, Paul Broekema, gekregen op de financiële administratie. De 
Kascommissie heeft geconstateerd dat de Winst- en Verliesrekening 2020 overeenkomt 
met de onderliggende administratie.  
 
Vanwege de beperkingen van de online meeting hebben wij de transacties 
steekproefsgewijs kunnen bekijken. De bekeken bonnen bleken geheel in 
overeenstemming met het duidelijk gedocumenteerde verslag van de penningmeester. 
Er zijn geen onjuistheden of onrechtmatigheden geconstateerd.  
 
Aansluitend is tevens de begroting 2021 doorgenomen, ook hierin zijn geen omissies 
geconstateerd.  
Op verzoek van de Kascommissie zal de penningmeester de toegangswijze tot de 
administratie-software (login-gegevens) kenbaar maken bij het bestuur, zodat de 
penningmeester niet de enige is die toegang heeft tot de administratie.  
 
De Kascommissie spreekt hierbij zijn dank uit aan de penningmeester en adviseert de 
algemene ledenvergadering het jaarverslag 2020 goed te keuren en in te stemmen met 
het verlenen van decharge aan de penningmeester en daarmee het gehele bestuur.  
 
Utrecht, februari 2021  
 
Peter van Puijenbroek, Bilthoven 13 februari 2021  
Kees Koot, Nieuwegein 13 februari 2021  
Bianca Vlas, Utrecht 13 februari 2021 
    

c. Verslag penningmeester 2020 
Er zijn geen vragen binnengekomen met betrekking tot het verslag van de penningmeester 
over 2020. De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. 
 
De penningmeester, Paul Broekema, licht de stukken toe en geeft aan dat er minder gebruik 
is gemaakt van het zwembad door de coronamaatregelen en dat daardoor ook sommige 
activiteiten niet door konden gaan. 
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Duikteam GeJo Winst-en-verliesrekening Over de periode 
tussen 01-01- 
2020 en 31-12-2020 
Omzet 
Inkomsten          € 0,00 
Baropbrengsten    € 717,50 
Contributie     € 8.836,00 
contributies, kortingen    € -30,00 
cursusgelden 1 ster     € 3.805,00 
cursusgelden 2 ster / specialisatie   € 0,00 
donaties      € 270,00 
kalender en kleding     € 451,50 
opbrengsten AC activiteiten   € 0,00 
bootduik    € 481,00 
escaperoom met eten   € 0,00 
overig AC   € 0,00 
Todi    € 0,00 
zeelandweekeinde   € 0,00 
overige opbrengsten     € 302,50 
rente       € 2,21 
samenwerking      € 0,00 
nautilus    € 0,00 
wsu     € 0,00 
Totaaltelling omzet       € 14.835,71 
 
Kosten 
Uitgaven          € 0,00 
accommodatie MP    € 3.325,10 
administratie/bankkosten   € 130,33 
afschrijvingen      € 659,65 
barkosten/inkoop bar     € 798,97 
huur den hommel     € 1.863,17 
kalender en kleding     € 385,33 
kosten AC      € 0,00 
activiteiten  € 687,02 
bootduik   € 486,00 
escaperoom met eten  € 0,00 
Todi    € 0,00 
zeelandweekeinde  € 475,00 
kosten opleidingscommissie    € 1.215,78 
NOB contributie     € 3.157,27 
onderhoud materialen     € 502,53 
onderhoud OW gebied    € 110,35 
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onvoorzien      € 237,54 
promotie      € 212,48 
verzekeringen      € 69,10 
website      € 289,89 
Totaaltelling kosten       € 14.605,51 
Netto-opbrengst over de periode     € 230,20 
 

Duikteam GeJo Balans 31-12-2020 
Activa 
Activa          € 0,00 
Materialen     € 1.339,29 
materialen gebouw     € 28,56 
Vlottende activa    € 0,00 
Debiteuren   € 943,50 
Betaalrekening   € 4.448,18 
Spaarrekening   € 22.670,69 
Niet in balans-EUR         € 0,00 
Verweesd-EUR         € 0,00 
Totaaltelling activa       € 29.430,22 
 
Vreemd vermogen 
vreemd vermogen         € 0,00 
crediteuren      € 0,00 
derden    € 0,00 
leden     € 0,00 
nog te ontvangen facturen  € 2.817,63 
vooruit ontvangen bedragen  € 2.600,00 
Totaaltelling vreemd vermogen     € 5.417,63 
 
Eigen vermogen 
Beginsaldi          € 0,00 
Vermogen          € 0,00 
eigen vermogen      € 17.112,59 
reserveringen      € 0,00 
reservering lustrum    € 1.000,00 
reservering materialen    € 1.500,00 
reservering opleiding instructeurs € 1.400,00 
reservering OW huis    € 3.000,00 
Totaaltelling eigen vermogen     € 24.012,59 
 
Totaaltelling passiva       € 29.430,22 
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d. Vaststelling contributie ingaand 2021 en presentatie begroting 2021 
Voorstel éénmalige contributieverlaging 
Als toelichting op het voorstel de contributie éénmalig te verlagen is er maar één woord 
nodig: Corona. 
 
We hebben het afgelopen jaar veel leuke dingen moeten missen, zijn te veel niet open 
geweest voor een gezellig bakje en praatje, gingen niet naar  Zeeland voor een weekeinde, 
etc.. 
 
Dit jaar beginnen we alweer op dezelfde voet en weten we nog niet wat er wel weer kan, 
hoewel we met boven water competitie en virtueel bakkie ons best blijven doen. 
We willen dit gemis duidelijk laten zien in de rekening die we voor GEJO rondsturen en een 
duidelijke reductie toepassen. 
 
Op de vraag hoe we dit betalen (de € 40,- korting per lid kost bijna € 3.000,- aan inkomsten 
en dit wordt merkbaar in de begroting): we nemen de korting mee in de begroting voor 2021 
en met alle kosten en baten begroten per saldo een verlies van ca € 3.300,-, voor zover met 
alle onzekerheden goed te begroten is. Dit tekort zullen we verrekenen met de gezonde 
reserve die we in kas hebben, het is een verlies waar GEJO tegen kan. 
 
Bestuur Duikteam GEJO 
 
Er zijn twee vragen binnengekomen: 

1. Kunnen jullie aangeven hoeveel vrijdagavonden en in welke periode  we gebruik 
kunnen maken van het zwembad? De voorzitter antwoord nee dat kunnen we niet, 
omdat de omstandigheden met corona alles onzeker maakt. Als het zwembad weer 
open mag, zullen wij het zwembad uur weer laten aansluiten bij geplande opleidingen 
en activiteiten. 

2. Het bestuur heeft het voornemen om rekening te houden met de verminderde 
activiteiten in 2020 als gevolg van corona voor de leden in de contributie, maar geldt 
dit dan eigenlijk niet voor in de breedte? De voorzitter antwoord in de ALV is ooit 
besloten dat het minimale bedrag voor donateurs 25 euro is. Dit wil niet zeggen dat 
dit kostendekkend is. Dus voor nu zien wij geen reden om dit te verlagen. 

 
Peter van Puijenbroek geeft aan dat het best al een klein bedrag is om als donateur hiervoor 
te mogen zwemmen en steunt het antwoord van het bestuur bij vraag 2. 
 
Het stemmen per mail en de aanwezigen van de Algemene ledenvergadering gaan met 25 
stemmen voor en 2 onthoudingen akkoord met de contributie voor 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Notulen Algemene Ledenvergadering Duikteam GEJO  d.d. 06-03-2021                       Pagina 7 van 8 
 

 
e. Vaststelling begroting 2021 

Begroting 2021 
 
 

 
 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van …, 
 
De voorzitter,      De secretaris, 
 
 
 
Willem Heijdeman     Natasja Steen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het stemmen per mail en de aanwezigen van de Algemene ledenvergadering gaan met 24 
stemmen voor en 3 onthoudingen akkoord met begroting 2021. 
 
5. Stemming over financiële verantwoording en decharge Bestuur  
De kascontrolecommissie adviseert de aanwezigen van de Algemene Ledenvergadering van 
Duikteam GEJO de jaarstukken goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het 
gevoerde financieel beleid.  
 
Het stemmen per mail en de aanwezigen van de Algemene ledenvergadering gaan met 24 
stemmen voor en 3 onthoudingen akkoord met het verlenen van decharge voor het gevoerde 
financieel beleid van het bestuursjaar 2020. 
 
6. Verkiezing commissaris 
Er zijn geen vragen binnengekomen met betrekking tot verkiezing van commissaris. Inez 
Verwey kon vanwege familieomstandigheden niet aanwezig zijn.  
 
Inez Verwey heeft zich verkiesbaar gesteld als commissaris. Er hebben zich geen 
kandidaten gemeld. Het stemmen per mail en de aanwezigen van de Algemene 
ledenvergadering gaan met 25 stemmen voor en 2 onthoudingen akkoord met de benoeming 
van Inez als commissaris.  
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7. Verkiezing leden activiteitencommissie 
Er zijn geen vragen binnengekomen met betrekking tot de verkiezing van de leden van de 
activiteitencommissie.  
 
Esther Koning heeft zich verkiesbaar gesteld als lid van de activiteitencommissie. Er hebben 
zich geen kandidaten gemeld. Het stemmen per mail en de aanwezigen van de Algemene 
ledenvergadering gaan unaniem akkoord met de benoeming van Esther als lid van de 
activiteitencommissie. 
 
Frank Blankestein heeft zich verkiesbaar gesteld als lid van de activiteitencommissie. Er 
hebben zich geen kandidaten gemeld. Het stemmen per mail en de aanwezigen van de 
Algemene ledenvergadering gaan met 26 stemmen voor en 1 onthouding akkoord met de 
benoeming van Frank als lid van de activiteitencommissie. 
 
Désirée van Rooijen heeft zich verkiesbaar gesteld als lid van de activiteitencommissie. Er 
hebben zich geen kandidaten gemeld. Het stemmen per mail en de aanwezigen van de 
Algemene ledenvergadering gaan met 26 stemmen voor en 1 onthouding akkoord met de 
benoeming van Désirée als lid van de activiteitencommissie. 
 
Wilma van Lieshout heeft zich verkiesbaar gesteld als lid van de activiteitencommissie. Er 
hebben zich geen kandidaten gemeld. Het stemmen per mail en de aanwezigen van de 
Algemene ledenvergadering gaan unaniem akkoord met de benoeming van Wilma als lid van 
de activiteitencommissie. 
 
8. Rondvraag, alleen strikt noodzakelijke punten 
Dirk Exalto vraagt hoe er om gegaan wordt met gastduikers. De voorzitter geeft aan dat hier 
terughoudend mee omgegaan wordt omdat hier afspraken over zijn gemaakt met Lake. De 
secretaris vult aan dat in coronatijd er 1 buddypaar buiten de vereniging toegelaten wordt. 
 
Peter van Puijenbroek geeft aan dat er in het najaar een duikvakantie naar Egypte is. Leden 
die mee willen kunnen zich bij hem aanmelden. 
 
Kees Koot geeft aan moeite te hebben dat er drank gerelateerde activiteiten georganiseerd 
worden door activiteitencommissie GEJO. Hij vindt dat een verkeerd signaal. 
 
9. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 14:00 uur de 
vergadering. 

 
 

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van …., 
 

De voorzitter,      De secretaris, 
 
 
 

Willem Heijdeman     Natasja Steen 
 

 


