
 

KMS Duikteam 
 
Jaarvergadering 2019 
25 april 2019 19.00uur 
Generaal Majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne te Oirschot 
Gebouw 251 lokaal 10 
 
VERSLAG 
 
Voorzitter opent de vergadering 19.00 uur. 

 
1. Opening door voorzitter 

 
2. Vaststellen (concept) verslag ALV 2018 

 
3. Mededelingen vanuit het bestuur 

 Jaarverslag 2018 

 Financiële verantwoording 2018 

 Toekomst KMS opleidingen 
 
4. Verslag kascontrolecommissie over boekjaar 2018 

 
5. Samenstelling kascontrolecommissie boekjaar 2019 

 
6. Verkiezing bestuursleden  

 
7. Programma 2019/2020  

 
8. Begroting 2019 

 
9. Mededeling materiaalcommissie en hoofd opleidingen  

 
10. Ingebrachte agendapunten 

 
11. Rondvraag 

 
12. Erelid 
 
  



Aanwezig: Pieter van Heeswijck, John Joosten, Raymond Smit, Rolf van Gent, Bert Kusters, Tjip 
Prins, Mark de Wit, Johan Gillis, Maurice Mordang, Louis van Lith, Danny Reijnen, Fiona de Jong.  
 
Afgemeld: Chantal van Gent, Johan Langendonk, Annelieke van Heeswijck, Erik Hendriks 
 
1. 
De voorzitter opent de vergadering met een welkom voor alle aanwezigen.  
 
De voorzitter geeft aan dat elk lid kennis heeft kunnen nemen van de agenda en de stukken. 
De voorzitter geeft in het kort het verloop van de vergadering aan en vraagt of er nog aanvullingen zijn 
vanuit de zaal op de agenda. 
 
2. 
Vaststellen (concept) verslag ALV 2018 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt besproken. Er zijn 2 wijzigingen. Pagina 2 punt 3, 2de  
alinea staat het woord kopen en dit moet hopen zijn en lui is veranderd in leerlingen. Verder zijn er 
geen wijzigingen en aanvullingen. 
 
Hierbij bedankt de voorzitter de secretaris voor het schrijven van de notulen.  
Het verslag wordt gearresteerd en zal op de website www. kms-duikteam.nl geplaatst worden. 
 
3. 
Jaarverslag 2018 
 
We hebben op zich, een goed verenigingsjaar achter de rug. De reizen naar Spanje hebben vanaf 
maart 2018 weer doorgang gevonden en we hebben in de winter maanden de opleidingen verzorgd bij 
het vertrouwde TRITON in Llafranc. Hierdoor hebben een groot aantal aspirant onderofficieren een 
duikbrevet kunnen laten behalen en nog beter is dat ze lid zijn geworden en daarnaast ook nog eens 
actief terug komen naar de weekenden. Dit jaar zijn er al weer 13 nieuwe aanmeldingen van 
enthousiaste leden. Hiermee groeit de vereniging en dat stemt tot tevredenheid.  
 
Ook zijn de doelstellingen om meer nieuwe instructeurs op te leiden behaald. We hebben nu twee 
man die onderleiding van Mark en Rolf dit jaar opgeleid worden. Daarnaast hebben we 3 mensen die 
nu bezig zijn met hun 3* rescue-opleiding en daar komen er nog twee bij. De bedoeling is dat we deze 
kunnen afronden ergens medio dit jaar zo net na de zomervakantie. Daarna kunnen zij de vervolgstap 
maken naar Divemaster en vervolgens het instructeurs traject gaan doorlopen. 
 
Op dit moment hebben we 11 aspiranten in opleiding en 3 inhalers. Voor de weekenden in juli en 
augustus is de voorlichting geweest echter de aanmeldingen lopen niet storm. In het weekend in juli 
zeker 5 leerlingen en daar moet nog SIVO 10 bij komen, in augustus maar 3 leerlingen en dat is 
bedroevend weinig. De para is schijnbaar de grote concurrent alleen hebben zij de ruimte binnen het 
KMS programma en wij zitten er buiten. Dit is een groot nadeel waar we dan ook van af willen.  
 
De structuur van de vereniging is gewijzigd, we hebben jullie daar in de ingelaste ALV van vorig jaar 
over geïnformeerd. Met onze nieuwe statuten hebben we ons zelf losgeweekt van de KMS, de C-KMS 
is geen commissaris meer en dat biedt voor beide partijen meer handelingsvrijheid. Dat houdt wel in 
dat wij als vereniging ons meer commercieel moeten gaan opstellen tegenover de KMS. Dat geeft in 
de toekomst ook voor C-KMS meer duidelijkheid als hij moet aanbesteden waarbij dan het belang van 
de Pakket Van Eisen (PVE) een grote rol gaat spelen. Wij hebben daar invloed op en hebben naar we 
aannemen veruit de beste papieren. 
 
De uitdaging op korte termijn is het zwembad. Het huidige zwembad gaat per 1 september 2019 
gesloten worden. Daarom hebben we op 6 mei een afspraak bij camping de Paalberg om te bekijken 
wat daar de mogelijkheden zijn, voor onze vereniging. 
 
  

http://www.kms-duikteam.nl/


Financiële verantwoording 2018  
 
We zijn het afgelopen jaar overgestapt op een geautomatiseerd programma voor de hele 
administratie. Het programma heet Conscribo en biedt zowel voor de secretaris als de 
penningmeester grote voordelen. Ook voor wat betreft het leerling beheer en leerlingvolgsystemen 
biedt het programma goede mogelijkheden. 
 
Op financieel gebied was het een bevlogen jaar. 2018 kenmerkte zich door bijzondere transacties. 
Echter zijn deze hoofdzakelijk te wijten aan sectie Ost van de KMS. Wel DIDO++ of, na uitkeren van 
een voorschot, toch weer niet. DIDO++, storten op de privé rekening van penningmeester en 
vervolgens dit weer overmaken op de rekening van de vereniging. Als vereniging zagen wij af en toe 
door de bomen het bos niet meer. We hebben de werkwijze van sectie Ost opgevolgd met alle 
veranderingen die zij ter plekke verzonnen. Door deze ongein hebben we afgelopen jaar weinig 
kunnen investeren in nieuw materiaal.  Echter hebben we dit jaar toch weer enigszins met positieve 
cijfers ten opzichte van het jaar daar voor kunnen afsluiten.  
 
Het bovengenoemde is door C-KMS ook opgevallen. Hij wil op korte termijn tot een transparante en 
overzichtelijke financiële afhandeling komen waarbij privé en vereniging duidelijk gescheiden worden. 
Op dit moment is onze financiële positie stabiel. Echter als wij de KMS willen blijven bedienen moet er 
echt een oplossing komen op financieel gebied. 
 
Toekomstverwachting KMS opleidingen 
 
Nog steeds geen duidelijkheid, alleen dat het door gaat maar hoe is onduidelijk. Hoewel de huidige C-
KMS aangeeft dat hij het belangrijk genoeg vindt dat we door gaan maar dat er binnen zijn staf en de 
SIVO weinig committent blijkt, blijft het onduidelijk waar naar toe de toekomst zal leiden. Om financiële 
zekerheden in te bouwen hebben we 30 april een afspraak om de tafel te gaan zitten met de KMS en 
zullen we de uitkomsten schriftelijk vastleggen. Voor nu blijft het speculeren over hoe we de 
verenigingsactiviteiten moeten zien. Blijft het in het kader van behoud van mensen een vrijwillige 
activiteit, of wordt het een verplichte activiteit behorende bij de opleiding, of blijven we op dezelfde 
manier de lessen verzorgen of wordt het een apart blok waarbij houden we er goede hoop op dat we 
kunnen bestendigen. Alle opties zijn nog open. 
 
30 april proberen we bindende afspraken te maken op financieel gebied, daarvoor zet het bestuur op 
drie stappen. 
 

1. Financiën uit het verleden rechttrekken 
2. De lopende afspraken invullen (dat wil zeggen t/m september dit jaar de aangegane 

verplichtingen uitwerken en invullen) 
3. Beprijzen toekomstige opleidingen. 
 

Van belang is hier,  hoe we de instructeurs capaciteit moeten gaan inzetten. Hierover wil het bestuur 
apart in gesprek met de instructeurs om te zien wat haalbaar is en hoe we het bekostigen. We zijn een 
Vereniging zonder winst oogmerk echter DIDO valt weg voor iedereen (hooguit nog vrije tijd van de 
baas) en dus moeten we een modus vinden dat er geen geld bij moet voor de instructeur. Rijk zal je er 
dus niet van worden. Uitgaande van 10 opleidingen per jaar heb je al gauw 50 zwembad avonden in 
te vullen. Slimme modus voor vinden echter daarvoor moet de KMS eerst met een plan komen.  
 
4. 
Verslag kascontrolecommissie over boekjaar 2018 
 
Paul kan helaas niet aanwezig zijn, Maurice Mordang is wel aanwezig. 
 
Er is geen kascontrole geweest, dit door privé omstandigheden. We vinden het van belang dat dit nog 
wel gebeurt. Raymond gaat hiervoor een nieuwe afspraak voor met Maurice en Paul. De kascontrole 
zal plaats vinden voor het komende weekend in Zeeland. 
 
  



5. 
Samenstelling kascontrolecommissie boekjaar 2019 
 
De nieuwe kascontrole commissie bestaat uit de leden; Maurice Mordang en Louis Lith. 
 
6. 
Verkiezing bestuursleden  
 
Voorzitter 
Zoals vorig jaar al was aangekondigd is dat de voorzitter het voorzitterschap gaat neerleggen. We 
hebben een uitstekende nieuwe kandidaat voorzitter en aangezien er geen andere kandidaten hebben 
willen we  Tjip Prins benoemen tot onze nieuwe voorzitter. 
 
De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. 
 
Materiaalcommissie 
John Joosten heeft aangegeven zich terug te willen trekken uit het bestuur. Dit was al voorzien maar 
gelukkig heeft John dit moment nog lang voor zich uitgeschoven zodat we tot de dag van vandaag 
gebruik hebben mogen maken van zijn grote inzet en betrokkenheid bij onze vereniging. Er rest ons 
alleen om ongelooflijk veel dank uit te spreken voor de bijna ontelbare jaren die John de vereniging 
heeft gediend. John dank je wel voor je betrokkenheid, je altijd scherpe adviezen, de vele plezierige 
momenten die we gedeeld hebben, je oplettendheid en ja John, bijna altijd had je gelijk! Je blijft lid en 
ik hoop je nog vele malen te kunnen treffen bij toekomstige activiteiten. Dat je altijd welkom bent weet 
je alleen vanaf nu is het van niks meer moeten en als je dat wel wil kun je altijd mee aanpakken. Het is 
aan jou. 
 
Mark zat al in de materiaal commissie en gaat dat nu alleen doen. Het nieuwe bestuur zal dus bestaan 
uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, een hoofd opleidingen en een materiaal man. Pieter zal 
de planningen blijven doen en voorlichtingen et cetera blijven doen. Daarnaast zal hij met Johan Gillis 
kijken hoe we het leerlingbeheer verder gaan opzetten. Het al eerder genoemde CONSCRIBO 
programma biedt daarvoor vele mogelijkheden. 
 
7. 
Programma 2019/2020 
 

- 21 juni t/m 24 juni in Zeeland Duikweekend SIVO 9  
- 15 juli t/m 15 juli in Zeeland Duikweekend SIVO 2 en SIVO 10 
- 29 augustus t/m 2 september in Zeeland Duikweekend SIVO 6 
- 13 September t/m 17 september in Zeeland   

 
Voor toekomstige weekenden en activiteiten het verzoek om de nieuwsbrief en de website 
www.kms-duikteam.nl in de gaten te houden. Krijg je geen nieuwsbrief meld dat via secretaris@kms-
duikteam.nl  
 
8. 
Begroting 2019  
  
De financiële positie van het KMS Duikteam is gezond en vormt een stabiele basis voor het komende 
jaar.  
 
9. 
Mededeling materiaalcommissie en hoofdopleidingen 
 
Materiaalcommissie 
Er zijn geen mededelingen 
 
Hoofdopleidingen uitleg IADS vernieuwingen  
IADS heeft het sterrensysteem aangepast,  het sterren systeem gaat vervallen en instructeurs krijgen 
meer bevoegdheden.  Zoals bij de opleiding open water komen wat zaken bij en Dive Master gaat 
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helemaal veranderen.  De reden van deze verandering is dat men bij iedere duikorganisatie een 
brevet anders heet, men wil meer eenheid.  
 
Een tip van Johan is dat je de website van IADS in de gaten houdt. Zie je iets vreemds dan meld dit bij 
IADS zodat ze dit kunnen aanpassen.  
 
10 
Ingebrachte punten. 
 
Geen ingebrachte punten. 
 
11 
Rondvraag 
 
Geen vragen. 
 
12 
Erelid 
 
Aan het einde van de vergadering is John Joosten unaniem door het bestuur en door de aanwezige 
leden, voor zijn altijd grote inzet en betrokkenheid bij onze vereniging benoemd tot erelid! 
 
 


