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Inleiding
De stichting Historical Diving Society The Netherlands is in 2019 opgericht ten behoeve van
het behouden en vergaren van kennis, materialen en documentatie over de geschiedenis
van de menselijke onderwater activiteiten. Dit wordt bereikt door het delen van opgedane
kennis, materialen en documentatie. Verder door het deelnemen aan- en organiseren van
activiteiten waarbij de historische duikactiviteiten levend worden gehouden.

Missie, visie en strategie
De stichting is ontstaan uit een interesse in het duiken met historische duikmaterialen. Nodig
voor de uitvoering zijn: kennis en materialen. Beiden zijn schaars. Kennis is slechts in
handen van gepensioneerde duikers en bedrijven die vroeger of nog steeds actief zijn in de
duikwereld. Materialen zijn vaak verloren gegaan of worden in slechte staat aangetroffen.
Daarnaast is de generatie beroepsduikers die zijn opgeleid in het duiken met de oude
technieken en duikmaterialen door pensionering langzaam aan het verdwijnen. Het is juist
nu zaak om al deze kennis niet verloren te laten gaan.

Onze missie is deze kennis en materialen te vergaren en te behouden voor de toekomst
met het doel deze kennis beschikbaar te stellen aan belanghebbenden en belangstellenden.

Onze visie is dat er een goede organisatie ontstaat die nationaal en internationaal kennis en
materialen vergaart en beschikbaar stelt. Verder willen we interesse en draagvlak creëren
om de duikgeschiedenis levend te houden.

Onze strategie is het gebruik van digitale communicatiemiddelen, net als het geven van
demonstraties, het deelnemen aan meetings en het organiseren van activiteiten waar
geïnteresseerden actief aan deel kunnen nemen.

Organisatie
Naam: Stichting Historical Diving Society the Netherlands
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KvK nr: 73637122
Rsin: 859610408
Status: ANBI
Web: www.thehds.nl
Email: info@thehds.nl
Postadres: Bouvignehof 49, 5709 NT  HELMOND

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de drie personen die de stichting hebben opgericht:
Voorzitter: C.A. (Kees) de Jonge,
Secretaris: A.A. (André) Merks en
Penningmeester: S.A.J. (Sandy) Rijgersberg.

Er worden geen bezoldigingen of vergoedingen beschikbaar gesteld.
De stichting voorziet mogelijkheden om zowel het bestuur uit te breiden als nader te bepalen
commissies aan te stellen.

Werknemers
De stichting heeft geen werknemers in dienst noch voornemens om hiervoor werknemers in
dienst te nemen. De uitvoering van de doelstellingen geschiedt door vrijwilligers.

Financiën
De stichting start met enkele kleine donaties die als doel hebben de noodzakelijke
voorzieningen op te starten. Als de opstartfase compleet is; website, drukwerk, lopende
rekening, zal actief worden gestart met het opbouwen van een sponsor cq donatie netwerk.

Het werven van gelden
De stichting wil inkomsten verwerven uit donateurs, sponsors, inkomsten uit het organiseren
van activiteiten, subsidies en schenkingen. Voor de bedrijfsvoering zal een begroting van
500 euro per jaar toereikend moeten zijn. Voor aanschaf en onderhoud eigendommen in
eigen beheer of in bruikleen gekregen materialen aan de stichting wordt minimaal 500 euro
per jaar begroot.

Beheer en besteding van het vermogen
Op dit moment (2020) beheert de stichting geen eigen vermogen noch onroerend goed. We
voeren wel het beheer uit over in bruikleen gekregen duikmaterialen. Verwachte inkomsten
zullen worden gebruikt voor als uitgave voor administratieve en financiële verplichtingen
(website, flyers, bankrekening), aankoop en onderhoud van historische duikmaterialen en
organisatie van activiteiten zoals meetings, presentaties en demonstraties. De stichting
beschikt over een afgesloten verwarmde opslagplaats welke mechanisch en elektronische
beveiliging met alarm opvolging.

Swot analyse
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De SWOT analyse (juni 2020) laat zien waar de mogelijke ontwikkelkansen voor de stichting
liggen. Maar ook waar we zeker rekening mee moeten houden willen we de HDS Nederland
verder tot een volwaardige stichting laten groeien.

Interne
factoren

Sterkten Zwaktes

- gemotiveerde en gedreven
personen

- kennis
- redelijk goed netwerk
- online herkenbaarheid dmv

website (redelijk)
- goede contacten buitenlandse

HDS-en
- leden met eigen uitrustingen

- duikvoorschriften (nog verkennen)
- ontwikkelen bekendheid in de markt
- economische ontwikkelingen
- tijdsinzet doorontwikkelen
- afnemende belangstelling voor

historisch duikmateriaal
- aanwas jeugd

Externe
factoren

Kansen Bedreigingen

- uitbreiden netwerk
- samenwerking andere stichtingen

(Bruinvisch)
- samenwerking musea
- veel kennis ‘ in hoofden’ van oude

duikers
- veel materiaal en kennis

voorhanden in bezit bedrijven etc.

- onvoldoende liquide middelen
- geen aanwas nieuwe leden, met

name jeugd
- duikvoorschriften beperken de keuze

tot activiteiten
- tijdsinvestering bestuursleden

Samenvattend liggen er veel kansen in het netwerk wat (bestuurs-) leden nu al hebben, het
bezit van de eigen verzamelingen en uitrustingen bieden mooie kansen om in ieder geval de
vergaring van kennis en ervaring met betrekking tot het historische duikmateriaal verder op
te baseren.Bedreigingen van alle ambities van de stichting zit in tijd, geld en mogelijkheden
om alle voorgenomen activiteiten goed te kunnen opzetten en uitvoeren.

Activiteiten
Met betrekking tot de activiteiten verwijzen we naar het activiteitenplan van de Stichting
waarin concreet de activiteiten zijn benoemd voor de korte, middellange en lange termijn
evenals een planning van deze activiteiten.

Afsluiting
Wereldwijd zijn er sinds de jaren 90 talloze Historical Diving Society’s opgericht. Onze
stichting volgt deze ontwikkelingen en werkt nauw samen met de HDS in het Verenigd
Koninkrijk. Onze duikgeschiedenis is de moeite waard om te bewaren: denk aan de bouw
van de afsluitdijk, de stormvloedkering, de bouw van kanalen, havens en sluizen. Allemaal
zaken die voor de BV Nederland van grote waarde zijn gebleken. Hoe geweldig zou het zijn
als we de arbeid die met behulp van duikers is uitgevoerd vast kunnen leggen?
De stichting Historical Diving Society the Netherlands zet deze belangrijke eerste stap, haakt
u aan?
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