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Van de voorzitter 

De laatste nieuwsbrief van 2022, met in deze editie: 

 Ontwikkelingen in de contributie 

 Uitleg over onze financiën 

 Datum voor de Algemene Ledenvergadering 
 
En nog veel meer! 
(Onder)watersport veilig! 
Peter 
 

**** UITNODIGING ALV 2023 ***** 

 
Datum: zaterdag 14 januari 2023 

Plaats: Stormvogel, Oostvoornse Meer 
 
Agendapunten: 

 Korte terugblik afgelopen jaren 

 Décharge bestuur 

 Aftreden en benoemen 

 Plannen voor 2023 

 WVTTK 
 
Mochten er kandidaten zijn voor bestuursfuncties dan nodigen we die van harte uit om 
dat kenbaar te maken! En als we onvoldoende tijd hebben om alle punten te 
bespreken, dan plannen we een vervolg op een vrijdagavond.  
Bestuur DOV Botlek 
 
Contributie en zwembadhuur 
Dit jaar werden we zeer onaangenaam verrast door nieuwe tarieven: de badhuur zal 
van €90,- per uur stijgen naar €136. Uiteraard wordt alles duurder en zullen ook wij 
onze contributie moeten aanpassen. Daarover verderop meer. Als we terug kijken zien 
we dat in ieder geval sinds 2015 al €17,- per maand rekenen. Dat heeft jarenlang een 
evenwichtige begroting gegeven, waarbij de kosten redelijk gelijk waren aan de 
inkomsten. Dat kunnen we nu niet meer volhouden en daarom zal het bestuur 
voorstellen om de contributie te verhogen naar €20,- per maand. 
 
Trainingen 

Het rooster staat (binnenkort) weer op de website. Let op: er zijn een paar avonden 
met afwijkende (begin)tijden. De waterpolo is dan namelijk met vakantie en dus kunnen 
we eerder beginnen. 
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Onze financiën 

De penningmeester heeft uiteraard het meest gedetailleerde inzicht en de Kas 
Controle Commissie kijkt al jaren namens alle leden mee. Maar in hoofdlijnen hebben 
we ongeveer €1.000,- nodig voor de jaarlijkse kosten van verzekeringen, onderhoud, 
evenementen en website. Daarnaast huren we ongeveer 40 keer het zwembad. 
Aan de inkomstenkant is het vooral de contributie en een enkele donatie of bijdrage 
vanuit de opleidingen dat geld opbrengt. 
 
Per 1 januari 2023 hebben we 25 leden en één erelid. Een erelid betaalt geen 
contributie. Bestuursleden waren tot 2023 (deels) vrijgesteld van contributie. Iedereen 
betaalt zelf de NOB bijdrage (via DOV Botlek), die voor 2023 €53,80 bedraagt. 
Als een opzegging na 1 januari van het lopende jaar binnenkomt, is helaas de gehele 
NOB jaarbijdrage verschuldigd.   
 
In cijfers: 

# leden: 25   

# uren bad per jaar 40   

Badhuur 2022 €  90,-/uur Contributie 2022 € 17,- /maand 

Badhuur 2023 
(pessimistisch) 

€136,-/uur Contributie 2023 
(voorstel) 

€ 20,- /maand 

 
Als bestuur hebben we dan ook gekeken naar mogelijke scenario’s om onze financiële 
balans op orde te houden. Naast dat we vooral met elkaar moeten zorgen dat we een 
leuke en gezellige vereniging blijven, stelt het bestuur voor: 

 We verhogen de contributie met €3,- per maand; 

 Alle leden betalen volledig de contributie, dus de vrijstelling voor het bestuur 
vervalt; 

 Er wordt nog gepraat over de hoogte van de badhuur 2023. 
 
Uitgaande van het pessimistische scenario levert dit voor 2023 op: 
Inkomsten: 25 (leden) * € 240,- = € 6.000,- 
Uitgaven:    40 (uur) * € 136,-  = € 5.440,- 
 
Met de € 1.000,- kosten en mogelijke extra inkomsten verwachten we verantwoord in 
te teren op onze reserve en de contributieverhoging redelijk te houden. We hebben 
een ruime reserve aan financiële middelen. 
 

Opleidingen 

Als er wensen zijn vanuit de leden voor een opleiding of activiteit, kijken we altijd of 
daar mogelijkheden voor zijn. Zo zullen Maarten en Henk in 2023 de specialisatie 
Zoeken & Bergen aanbieden. Verder loopt de 2* opleiding waarschijnlijk nog een stukje 
door in 2023. En willen we kijken of we op vrijdagavond een (jeugd)snorkelopleiding 
kunnen verzorgen voorafgaand aan de zwembadtraining. 
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Evenementen 

Het jaar 2023 willen we weer traditioneel starten met een duikje bij Stormvogel. Nieuw 
is echter dat we de nieuwjaarsduik willen combineren met de Algemene 
Ledenvergadering en een BBQ. 
 
Datum: 14 januari 2023 
Plaats: Stormvogel, Oostvoornse Meer 
Tijden: op te vragen bij het bestuur, aangezien dit op internet komt. 
 
Het eerste drankje en de BBQ is voor rekening DOV Botlek, alle andere drank en 
versnaperingen zijn voor eigen rekening. Partners zijn uiteraard welkom!  

**** Graag vooraf aanmelden **** 
 
Het zeelandweekend zal komend jaar plaats vinden tussen 2 en 5 juni 2023. Heb je je 
nog niet aangemeld of wil je lekker meeduiken? Geef het door aan Michael of Martin 
Ruisch of Henk van Gijzen om de mogelijkheden te verkennen! 
 
DOV Botlek Onderwatersport kalender 

 
  

Datum Plaats Wat Opmerkingen 

Vrijdag 13 januari 2023 Rivièrabad Eerste training  

Zaterdag 14 januari 2023 Stormvogel Nieuwsjaarsduik, ALV, BBQ Graag aanmelden! 

…    

2 tot en met 5 juni 2023  Zeelandweekend Opgeven bij Henk, 
Michael of Martin 

Vrijdag 30 juni 2023 Rivièrabad Introductie / familieavond Laatste training voor de 
zomerstop 

Juli & augustus 2023 Zeeland en ander 
duikwater 

zomerduikjes let op de mail en 
WhatsApp 

Vrijdag 1 september 2023 Rivièrabad training “welkom terug!” 1e training na zomerstop 
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Foto hoekje 

 
 
 
 

 

 


