Jaarverslag 2020
Stichting Historical Diving Society The Netherlands

1. Verslag van de voorzitter
Ook in 2020 heeft de Stichting HDS NL het jaar vooral gebruikt om de stichting verder van de
grond te krijgen en de structuur verder uit te werken. Werden we aan het einde van het jaar
2019 verrast door de wereldwijde Covid-19 pandemie, deze heeft voor de Stichting HDS-NL
een streep door alle geplande activiteiten gezet.
De Stichting HDS-NL heeft zich tijdens dit bijzondere jaar aan alle door de overheid
uitgevaardigde maatregelen gehouden. Veiligheid staat voorop en helaas konden
bijeenkomsten niet doorgaan. In 2021 hopen we weer, kleinschalig, onze evenementen en
bijeenkomsten te kunnen gaan houden. Vooralsnog hebben we 2020 benut om verder aan
onze documenten en plannen te werken.
2. Verslag van de secretaris
In 2020 heeft de Stichting HDS-NL zich verder bezig gehouden met het verder ontwikkelen
van de eigen Website. Deze is nu ondergebracht bij WIX.
De stichting kent ook in 2020 geen leden en geen donateurs. Het bestuur in 2020 bestond uit
Kees de Jonge (voorzitter). André Merks (secretaris) en Sandy Rijgersberg (penningmeester).
Ook sponsoren zijn nog niet gezocht aangezien we dit jaar eerst de stichting verder wilden
organiseren.
Er zijn gesprekken met RIjkswaterstaat om (een deel van) de historische duikmaterialen die zij
nog in haar opslag heeft in bruikleen te krijgen van de stichting. Onderdeel hiervan is het
verzekeren van de materialen die in het bezit / bruikleen zijn van de Stichting HDS. Op dit
moment kan de stichting gebruik maken van een opslag gedeelte van een bedrijfspand van
een van de bestuursleden (Sandy Rijgersberg) te Moerkapelle.
De Stichting HDS-NL wil een flyer gaan gebruiken om de bekendheid verder te ondersteunen
/ vergroten. Diverse ontwerpen zijn gemaakt. Het voornemen is om in 2021 een ontwerp te
kiezen en flyers of brochures te drukken.

3. Verslag van de penningmeester
The HDS heeft 2020 afgesloten met € 326,92 verlies.

Debet

Credit

Kantinekosten

€-

Bijdrage bij activiteiten

€-

afschrijving duikpak

€ 200,00

Donaties financieel

€-

Hosting en email

€ 206,72

Sponsering bijdrage

€-

Bankkosten

€ 0,20

Donaties materieel

€ 80,00

totaal

€ 406,92

Saldo winst

€ -326,92

€ 80,00

4. Activiteiten 2020
Voor het jaar 2020 zijn de geplande DWEG (Dutch Working Equipment Group) activiteiten
allen afgezegd. Ook de jaarlijkse Furiade in Maassluis is niet doorgegaan. Voor het eerst in het
bijna 20-jarige bestaan van de DWEG zijn geen activiteiten doorgegaan. Ook de landen om
ons heen kenden vanwege de pandemie dezelfde beperkingen en ook de buitenlandse
duikactiviteiten zijn niet doorgegaan.
Vastgesteld door het bestuur dd. 29-01-2022..

