
Jaarverslag 2021
Stichting Historical Diving Society The Netherlands

1. Verslag van de voorzitter
Waren we als Stichting HDS-NL in de voorgaande 2 jaren beperkt door alle maatregelen
vanwege de wereldwijde Covid-19 pandemie, in 2021 kon de de Stichting HDS-NL binnen alle
mogelijkheden gelukkig weer voorzichtig op gaan starten met een aantal activiteiten. Helaas
voor ons konden ook in 2021 grote evenementen waar de HDS-NL aan deel zou nemen, niet
doorgaan. Met name het wegvallen van de Duikvaker (februari) en de Furieade in Maassluis
(voor het 2e opeenvolgende jaar) waren een domper omdat daar de naamsbekendheid van
de HDS zeker ook de aandacht zou kunnen krijgen.

Wat we weer wel konden doen was het daadwerkelijk duiken met de historische
duikmaterialen. Er zijn in totaal 4 duikdagen georganiseerd.  Ook nu heeft de Stichting
HDS-NL zich tijdens dit bijzondere jaar aan alle door de overheid uitgevaardigde maatregelen
gehouden. Veiligheid staat voorop en daarom hebben we de duikactiviteiten alleen door
laten gaan in een kleinschalige opzet met een inschrijving vooraf, en het houden aan alle
voorschriften.

Het jaar 2021 is voor ons zeker ook bijzonder omdat we de beschikking kregen over historisch
duikmateriaal wat in eigendom is van Rijkswaterstaat. In december was het sluitstuk van een
lange periode van constructieve gesprekken met Rijkswaterstaat waarin zij de Stichting
HDS-NL vooral ook goed hebben geadviseerd over het beheren van de bruikleen materialen.

Op 10 augustus 2021 heeft het voltallige bestuur een adviesgesprek gehad met de heer Jan
de Groot, eigenaar van Nautiek en al vele jaren specialist in duikmaterialen en in het
bijzonder historische duikmaterialen. Hij heeft zijn kennis en ervaring met het opzetten van
dergelijke organisaties met ons gedeeld en geadviseerd over de toekomstige richting waarin
we als stichting verder kunnen en misschien wel moeten ontwikkelen. Vooralsnog hebben we
2021 benut om verder aan onze documenten en plannen te werken.

Dat de Stichting HDS-NL langzaam aan naamsbekendheid wint blijkt uit een aantal mooie
initiatieven. Zo zijn we blij verrast met de donatie van een duikpak door Dive-Repairs uit



Maasbracht, de samenwerking en bruikleen van oud materiaal door RIjkswaterstaat, de
uitnodiging van het Duikopleidingsbedrijf ‘ Dive-wise’  uit Antwerpen om een publicitaire dag
in het teken van het verhuizen van dit bedrijf op 6 november op te luisteren met duik
demonstraties.

Voor ons is 2022 het jaar waarin we ons verder gaan bezighouden met het ontwikkelen van
de stichting. Het opbouwen van naamsbekendheid, het aantrekken van potentiële sponsoren.
Ook wordt het zaak om zoveel mogelijk geïnteresseerden in de duik historie aan ons te gaan
binden.

2. Verslag van de secretaris
In 2021 heeft de Stichting HDS-NL zich verder bezig gehouden met het verder ontwikkelen
van de eigen Website. Deze is nu ondergebracht bij WIX. Vanwege ontevredenheid (de
domeinnaam van de stichting staat op naam van een van de bestuursleden) is besloten om in
2022 de website bij Wix te stoppen en de nieuwe website onder te brengen bij de zakelijke
Webdesigner van het betreffende bestuurslid.

De stichting kent ook in 2021 geen leden en geen donateurs. Het bestuur in 2021 bestond uit
Kees de Jonge (voorzitter), André Merks (secretaris) en Sandy Rijgersberg (penningmeester).

Sponsoren zijn nog niet actief gezocht aangezien we net als vorig jaar eerst de stichting
verder wilden organiseren.

Echter zijn er wel een aantal partijen die de Stichting HDS-NL actief hebben ondersteund in
2021.

Door Rijkswaterstaat zijn (een deel van) de historische duikmaterialen die zij nog in haar
opslag heeft in bruikleen gegeven 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.

Dit jaar is het duikweekend op 18 en 19 september door kunnen gaan. Helaas waren door
alle maatregelen niet alle belangstellenden, met name de leden vanuit de HDS-UK konden
vanwege alle Covid-19 maatregelen niet aanwezig zijn. Wel waren meerdere gasten uit België
en Duitsland waaronder een aantal leden van de 'Historischer Tauchergeselschaft Deutsland'
aanwezig met hun materialen, kennis over het historische duiken maar vooral hun
enthousiasme. Dit leverde de HDS-NL een mooi artikel in het blad ‘Tauchhistorie - Zeitschrift
der Historischen Tauchergesellschaft’.

Op Facebook is de pagina ‘Historical Diving Society The Netherlands’ van start gegaan.
Aanvankelijk was dit de ‘oude’ pagina ‘DWEG’, maar die is met het oprichten van de stichting
van de nieuwe naam voorzien. Doel van deze pagina is om bekendheid te geven aan de
Stichting HDS-NL maar ook om in contact te komen met geïnteresseerden.

3. Verslag van de penningmeester
The HDS heeft 2021 afgesloten met € 607,76 positief.



Debet Credit
Kantinekosten € 219,03 Bijdrage bij activiteiten € 540,00

afschrijving duikpak € 200,00 Donaties financieel € 642,35

afschrijving kraag € 30,00 Sponsering bijdrage € 32,88

afschrijving bestek € 10,00 Donaties materieel € 400,00

afschrijving servies € 50,00 Rente opbrengsten € 0,13

Bankkosten € 123,07

kosten webste en

internet € 337,75

promotiekosten € 37,75 € 1.615,36

totaal € 1.007,60

Saldo winst € 607,76

4. Activiteiten 2022
Voor de activiteiten in het komende jaar 2022 is een voorlopige jaarplanning opgesteld.
Daarin opgenomen zijn het weekend 17 en 18 september (Internationaal weekend), bezoek
aan de UK, Stoney Cove (juni 2022) en deelname aan de duikvaker die is georganiseerd op
2&3 april 2022.

Vastgesteld door het bestuur dd. 29-01-2022.


