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1. De vergadering wordt om 19.25u geopend. Welkom door de voorzitter en verwelkoming ereleden Hugo Kolstee en Lucas 

Viruly. 
 

2. Er volgen twee voordrachten door leden: 
 
Tineke van Heuveln en Gert Siemons laten een spectaculair gefilmde helikopter evacuatie vanaf de Eendracht zien. In 

de voordracht wordt het dilemma van de besluitvorming rond evacuatie besproken. Een helikopterevacuatie is risicovol. 
Weegt de noodzaak van dit risico op tegen het risico van een latere evacuatie door naar een dichtstbijzijnde haven te 
varen? Risico voor schip, helikopter en alle bemanning en opvarende  t.o.v. mogelijk levensbedreigende situatie voor één 
iemand. 
 
Jan van Aken geeft een overzicht van de medische incidenten die gedurende 7 jaar hebben plaatsgevonden op de 

Eendracht. Het werd duidelijk dat de rapportage onvolledig is, het is een tijdrovend zoekwerk geweest. 
 Jan doet een aantal voorstellen ter discussie binnen het Genootschap. Zowel medisch inhoudelijk als betreffende de 
 registratie. Het bestuur zal de voorstellen in de agendering van onderwerpen voor de vergaderingen en onderwijs laten 
 terugkomen. De suggesties zijn ook een goede impuls voor de commissie competenties. 
 

3. Lucas Viruly wordt hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet om sprekers en locaties te vinden voor de 

ledenbijeenkomsten. Hij zet daar nu definitief een punt achter maar zal, als hij van een spreker of locatie weet, dit aan het 

bestuur doorgeven. Aan de overige aanwezigen wordt gevraagd eveneens tips door te geven. 

 

4. Notulen ledenvergadering  d.d. 2019-01-17 a/b Kapitein Anna te Amsterdam worden goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag secretaris 2018 goedgekeurd zonder wijzigingen. 

 

6. Financieel jaarverslag 2018: nog geen goedkeuring door kascommissie omdat er geen inzicht in de inkomsten verkregen 

kon worden door nog geen toegang tot de bankgegevens na overname van het penningmeesterschap. De uitgaven zijn 

gecontroleerd en akkoord bevonden. De decharge van de penningmeester over 2018 wordt op de volgende vergadering 

geagendeerd als de kascommissie alsnog inzicht in de inkomsten heeft gekregen. De kascommissie blijft nog in functie 

voor 2019 en doet suggesties voor bv een automatische incasso, en zal dit nader met het bestuur bespreken.  

 

7. Benoeming kascommissie 2019: Joost Paardenkooper wordt benoemd als reserve lid. Leen Braber en Jan van Aken zijn 

bereid nog een jaar als kascommissie door te gaan. 

 

8. De begroting 2019 wordt goedgekeurd. Geen contributie verhoging gezien voldoende reserve.  

 

9. Jeannete von Lindern draagt het voorzitterschap over aan Tineke Mulder. Tineke bedankt Jeannette voor haar jarenlange 

inzet voor het NMNG in o.a. de nascholingscommissie en in het bijzonder in het bestuur. Het bedankje gaat gepaard met 

een grote bos bloemen en een fles wijn. Jeannette wenst het bestuur en het Genootschap een goede en nog lange 

toekomst. 

 

10. Onder de nieuwe voorzitter: 
Tegen de kandidatuur voor het bestuur van Heleen van der Peijl (SEH arts Koninklijke Marine) is geen bezwaar.  Zij zal in 
het bestuur de functie vice -voorzitter gaan bekleden. Op de eerst volgende bijeenkomst waar zij aanwezig is, zal zij 
geïnstalleerd worden. 
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11. Voorstel wijziging in huishoudelijk reglement m.b.t. contributie heffing voor nieuwe leden wordt goedgekeurd. 
 

12. Er zijn op de vergadering geen gegadigden voor overname van Toon Wever van het beheer van de website (o.a. plaatsen 
van stukken en aanpassen ledenlijst). Het onderhoud van de website is uitbesteed. 

 
13. De commissie competenties o.l.v. Mechelien Rovekamp is nog niet bij elkaar geweest. Er zijn wel een aantal leden die 

willen participeren. De voordracht van Jan van Aken en verdere discussie tijdens de vergadering geeft een nieuwe impuls. 
Verwachting is in het komende halfjaar een start te maken. 

 Ludwine Lambalk organiseert de nascholing. De volgende bijeenkomst is woensdag 19 juni 2019.  
 Onderwerp: Gevaren van de Zee 
 

14. Aankondiging van het 12
e
 lustrum, 60 jarig bestaan in 2021. Op de oproep voor 3 leden voor de lustrumcommissie  komen 

helaas geen enthousiast reacties. Robert Dupuis zal  als penningmeester van het bestuur toegevoegd lid zijn van  de 
lustrumcommissie.  

 
15. Rondvraag 

 Partner-dag 14 september 2019 

 Robert Dupuis merkt op dat 4 leden al een aantal jaren niet hebben betaald. De term royeren als lid vinden een 
aantal aanwezigen te sterk. Mogelijk zijn er omstandigheden waardoor de betreffende leden niet reageren. Het 
voorstel is om een laatste bericht per brief te sturen met de mededeling dat ervan uitgegaan wordt dat op het 
lidmaatschap geen prijs meer wordt gesteld en diegene dus uitgeschreven wordt uit de ledenlijst.  
Mocht er nog wel prijs worden gesteld op het lidmaatschap dan het verzoek tot betaling van de contributie. 

 Wouter Jetten informeert ons over een zeer interessante cursus Dive & Marine Medicine 2-9 november 2019 

op de Kaapverdische eilanden op het Portugese Tall ship Santa Marina Manuela georganiseerd door Outdoor 
Medicine. Het accent ligt op de Marine Medicine, maar voor duikers zijn er ook zeker interessante onderdelen. 
(https://outdoormedicine.org/events/?event=58) 

 Jan Beiboer attendeert op een lezing zaterdag 9-03-2019 “Van Pool tot Pool” in het Museum van Volkenkunde. 

 Pleidooi om te gaan stemmen voor de waterschap verkiezingen. Gert Siemons staat op lijst Water Natuurlijk in  
Regio Nijmegen, Robert Dupuis staat op lijst in regio Delft. 

 
Afsluiting vergadering om 21.20u door de nieuwe voorzitter, aansluitend een drankje aan de bar. 

 
Volgende vergaderingen: 
 

 Woensdag 19 juni nascholing “Gevaren van de Zee”, door Ludwine Lambalk 

 Zaterdag 14 september partner dag 
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