Jaarverslag 2019
Stichting Historical Diving Society The Netherlands

1. Verslag van de voorzitter
Op 9 januari 2019 is de Stichting officieel opgericht. De volledige naam is ‘Stichting Historical
Diving Society The Netherlands’. De statuten zijn bij de oprichting bij het notariskantoor in
Helmond in de notariële oprichtingsakte bevestigd.
De Stichting HDS NL is daarmee een jonge stichting in oprichting. Dit jaar hebben we vooral
gebruikt om de stichting van de grond te krijgen en de structuur verder uit te werken.
Daarnaast hebben we onze vertrouwde activiteiten van de DWEG voortgezet.
2. Verslag van de secretaris
De doelstellingen van de stichting zijn vastgelegd in de statuten. De Stichting bestaat nu sinds
9 januari 2019. Het oprichtingsjaar is vooral benut om de noodzakelijke structuur van de
stichting verder uit te werken. In 2019 resulteerde dat in ieder geval in;
- Statuten van de Stichting
- Beleidsplan 2020-2024
- Activiteitenplan van de Stichting 2020-2024
- Start ontwikkeling Website.
De stichting kent in 2019 geen leden en geen donateurs. Ook sponsoren zijn nog niet gezocht
aangezien we dit jaar eerst de stichting verder wilden organiseren.
Aanleiding voor het nu (versneld) oprichten van de stichting HDS is dat de stichting in het
najaar van 2018 in het bezit is gekomen van een Siebe Gorman, 2-cylinder, double action
duikerspomp. Een gift van de Stichting de ‘Bruinvisch’. Door het oprichten van de Stichting
HDS is nu de HDS degene die de pomp in bruikleen van de Bruinvisch heeft. Op deze manier
zouden we graag het materiaal waar de stichting over kan beschikken willen laten toenemen.
3. Verslag van de penningmeester
The HDS heeft 2019 afgesloten met een negatief kassaldo van 1733,34 euro dit is opgelost
door het bestuur die ieder een renteloze lening heeft verstrekt van 577,78 euro. Het
negatieve saldo is voornamelijk ontstaan door de oprichtingskosten en de aanschaf van een
duikpak. Mede door een donatie van een duik pomp door de stichting Bruinvis heeft de

balans een positieve ontwikkeling laten zien. Voor 2020 verwacht de kascommissie ongeveer
kasstroom neutraal te kunnen functioneren . De verwachting is dat 2021 een positieve
kasstroom genereert.
4. Activiteiten 2019
Voor het jaar 2019 zijn de geplande DWEG (Dutch Working Equipment Group) activiteiten
allen doorgegaan;
Duik testdag Veerse Meer 11 mei 2019
Test duiken met de Draeger uitrusting (ter voorbereiding op Stoney Cove), 4 duikers, 3 gasten.
Stoney Cove, UK 7, 8 en 9 juni 2019
Aanwezig met 3 leden, deelgenomen aan de DWEG meeting van de HDS UK in Stoney Cove.
Gedoken met de Draeger 3-bouts helm (compleet met 2-cylinder pomp), Heinke en de Dutch
Diving Helmet.
Zondag 9 juni was gereserveerd voor een bezoek aan het duikmuseum in Gosport.
Maasbrachter havendagen zaterdag 29 juni 2019
Te gast bij de ‘Blue Gill Divers’ die met een duik demonstratie tank aanwezig waren. Doel,
bekendheid voor de HDS genereren. Aanwezig met de Siebe Gorman Pomp + complete
uitrusting voor display. Gedoken met de DDH helm. Ondanks de bijzonder hoge temperaturen
(34 graden) redelijk veel aanloop.
Internationaal duikweekend za + zo 28/29 september
Gasten vanuit de UK (HDS; 3) + 1 Duitsland.
Zaterdag 11 deelnemers + 5 gasten
Zondag 10 deelnemers.
De volgende materialen waren aanwezig / werd mee gedoken;
- SG pomp, Draeger pomp,
- Heinke helm, Draeger 3 bouts, MK V Desco helm, Franz Clouth, Siebe Gorman 6 bouts
helm, Siebe Gorman 12 bouts helm
Duikdemonstratie ‘De Bruinvisch’ tijdens de Furiade, Maassluis 5 oktober
In totaal 10 demonstratie duiken (5 x met de Kirby Morgan 57 moderne uitrusting, 5 x met de
Heinke 6-bouts helm en Kevlar suit).
Vastgesteld door het bestuur dd. 15 november 2020.

