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Geachte voorzitter, secretaris, 
 
Wij hebben het genoegen alle belanghebbende leden van uw club, uit te nodigen op de Algemene 
Vergadering van de Commissie Duikers met een Handicap welke gehouden wordt op: 
 

Vrijdag 26 januari 2007 om 20.00u 
 
De Algemene Vergadering zal doorgaan in het NELOS DUIKERSHUIS, Brusselsesteenweg 313-
315 te 2800 Mechelen. 
 
Agenda: 

• Verwelkoming door de voorzitter – TIELEN Ann. 
• Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 13 januari 2006 (ontwerpverslag in bijlage). 
• Verslag secretariaat – PUTTENEERS Frank. 
• Verslag penningmeester – KINDS Damien. 
• Verslag public relations – REEKMANS Eric. 
• Verkiezing van twee bestuursleden in vervanging van Inneke Van de Vijver 

(ontslagnemend) en Frank Putteneers (einde mandaat en herverkiesbaar). 
• Allerlei. 

 
Houders van een Wet Wheels duikbrevet en begeleiders DmH dienen hun brevet ter staving voor te 
leggen vóór de aanvang van de vergadering. 
 
De kandidaturen voor de bestuursfunctie worden verwacht ten laatste maandag 15 januari 2007. 
Deze mogen per e-mail (frank.putteneers@pandora.be) of per post naar de secretaris Frank 
Putteneers (adres in voetnoot) verzonden worden. 
 
Wij hopen ten stelligste op jullie aanwezigheid te mogen rekenen. 
In afwachting van uw komst, bieden wij u onze vriendschappelijke groeten aan. 
 
Namens het bestuur van de NELOS Commissie Duikers met een Handicap, 
 
 
Frank Putteneers 
Secretaris Commissie DmH 
 



Ontwerpverslag Algemene Vergadering Commissie Duikers met een Handicap 13/01/2006: 
 
De Algemene Vergadering had plaats in het NELOS DUIKERSHUIS, Brusselsesteenweg 313-
315 te 2800 Mechelen. 
 
Opening vergadering om 20.10u, na controle aanwezigheden en volmachten (zie bijlage). 
 
1) Verwelkoming door de voorzitter – TIELEN Ann: 
Beste vrienden, 
In naam van de Commissie Duikers met een Handicap zou ik iedereen hier aanwezig en jullie 
familie een gezond en vreugdevol 2006 willen toewensen! Ik ben zeer blij hier zoveel 
aanwezigen te zien en zou vooral John Remue, voorzitter van het Duikonderricht met zijn 
echtgenote Monique en Wim van Doeselaer. Willy Van der Plas, voorzitter van NELOS heeft 
zich laten verontschuldigen. Na de A.V. krijgen we hopelijk nog even de tijd om wat na te praten 
tijdens een nieuwjaarsdrink die u aangeboden wordt door de Commissie.  
 
Iedereen weet ondertussen wel dat Ellen een andere baan gevonden heeft en dat zij NELOS als 
“werknemer” verlaat. Wij hadden Ellen vandaag uitgenodigd om haar toch even in de bloemetjes 
te zetten. Zij kon echter niet aanwezig zijn wegens andere verplichtingen. Zij laat haar dan ook 
verontschuldigen. Ik wil echter niet nalaten van haar toch te bedanken. Zij heeft als 
sporttechnisch coördinator voor de recreatieve sportbeoefening deel uit gemaakt van de 
Commissie Duikers met een Handicap. Zij was als afgevaardigde van het NELOS-secretariaat 
steeds aanwezig op onze maandelijkse vergaderingen, zij was onze grootste en rechtstreekse link 
naar NELOS. Wij konden steeds gedurende de week bij haar terecht voor allerhande vragen, 
lijsten of opgeslagen documenten. Wij zijn ervan overtuigd dat haar nieuwe werkgever een 
goede kracht heeft aangeworven en wij wensen haar dan ook veel succes in haar verdere 
carrière! Ellen, bedankt en hopelijk kunnen wij in de toekomst als Commissie opnieuw rekenen 
op zo een goede afgevaardigde als jij! Wij zullen ervoor zorgen dat ons geschenkje haar bereikt.  
 
Wij hebben het voorbije jaar weer een aantal activiteiten en projecten verwezenlijkt: 

1. Zo krijgt de start van een nieuw WWO centrum in Oost Vlaanderen vorm. Er zijn actieve 
onderhandelingen bezig met een aantal kandidaat – geïnteresseerde Begeleiders en de 
Provinciale Sportdienst van Oost Vlaanderen. Indien zij effectief in de startblokken staan 
kunnen zij uiteraard steeds rekenen op advies en medewerking van de Commissie. De 
verantwoordelijke voor dit project is Isabelle Leus. Zij is momenteel actief bij WEVOS 
Wet Wheels maar wenst in Oost-Vlaanderen (Gent) te starten. Haar e-mail adres: 
i.leus@skynet.be 
Hier kan je terecht voor informatie of vragen. 

2. Er zijn opnieuw toelagen uitgedeeld aan de WWO centra. Wij hebben echter een andere 
verdeelsleutel gehanteerd dan afgelopen jaren: ieder WW Opleidingscentrum met 
minstens 1 lid duiker met handicap op 1 april 2005 kwam in aanmerking voor toelagen. 
Anderen, die hun duikers met handicap laattijdig hebben ingeschreven bij NELOS of die 
in hun ledenbestand geen duikers met handicap nog hadden maar wel nog als een Wet 
Wheels Opleidingscentrum erkend zijn, trokken deze bijlage niet!  

3. Ook het brevettensysteem voor duikers met een handicap is veranderd en er is in 
september een infoavond doorgegaan. Hier werden de meeste vragen beantwoord. Wij 
kunnen ons echter voorstellen dat er nog vragen circuleren of dat er nog onduidelijkheden 
zijn. Wij zijn steeds bereid om een extra infoavond te geven in de loop van 2006. Wij 
hebben een “evaluatiejaar” voorzien voor de nieuwe brevettering en tegen eind 2006 
zullen er eventueel aanpassingen doorgevoerd worden. De enige aanpassing die we nog 
doorgevoerd hebben na de info – avond is het vervangen van het woord “proef” in 
“controlepunten” en de specifieke voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de cursus 
begeleider zijn beter omschreven. Dit hebben jullie ook kunnen lezen in het RIO. Ook in 
het Vademecum is de nieuwe reglementering verschenen, echter nog niet met de 
aangepaste “controlepunten”. Inhoudelijk verandert hierdoor de reglementering echter 
niet en in de volgende uitgave zal dit zeker kunnen aangepast worden. 



4. Wij hebben de vraag gesteld aan Technisch Duiken of er een mogelijkheid is om duikers 
met een handicap binnen NELOS te laten duiken met Nitrox. Dit wordt momenteel 
onderzocht door beide partijen en Technische duiken staat hier zeker voor open. 

5. Ook de NELOS website is up-to-date, dankzij onze PR, Eric Reekmans. Indien je 
veranderingen wil doorgeven, liefst dan aan zijn adres. Hij bundelt alle gegevens die dan 
doorgezonden worden naar de webmasters van NELOS. 

 
Ook voor dit jaar staan er een aantal projecten op het programma: 

1. Het uiteindelijk verwezenlijkt zien van een WWO centrum in Oost-Vlaanderen. 
2. Het afronden van de werkbezoeken aan de verschillende WWO centra. 
3. Wij werken mee, geven vooral advies en maken deel uit van de werkgroep Zeeland. Zij 

trachten een aantal duikplaatsen in Zeeland meer toegankelijk te maken voor duikers met 
een handicap. Het pilootproject is “De kabbelaar”waar men bezig is met ofwel een 
geasfalteerde weg rond de dijk met directe bereikbaarheid van steiger 2 en het strandje of 
dwars door de dijk met onmiddellijke bereikbaarheid van steiger 1 en de reefballs en een 
vaste lift naar voorbeeld van het Zilvermeer in Mol. Voor deze verwezenlijkingen zijn 
echter heel wat toelatingen vereist en daar zijn ze momenteel mee bezig. De eigenaar van 
de Kabbelaar zelf wenst zijn accommodatie volledig aan te passen aan duikers met een 
handicap d.m.v. een omkleedruimte, douches en aangepast toilet. 

4. Onze theoretische cursus staat gepland voor zondag 5 maart. Hier willen we vooral de 
nadruk leggen op de nieuwe reglementering en we hebben bovendien het zwembad van 
Hofstade gehuurd gedurende 2 uren. Wij zouden graag een gedeelte “praktijk” willen 
inbouwen waar dan de strikt theoretische delen in praktijk zouden toegepast kunnen 
worden. Een uitnodiging volgt uiteraard nog. 

5. Wij gaan niet nalaten van het duiken met personen met een handicap te promoten, vooral 
in België. 

6. In samenwerking met Inge van het secretariaat hebben wij een project ingediend in het 
kader van het “Prioriteitenbeleid” van Bloso. De details hier rond moeten nog uitgewerkt 
worden. 

 
In deze tijd van Nieuwjaarswensen en goede voornemens zou ik willen afsluiten door 
enkele punten te formuleren: 

- Ik zou graag meer verdraagzaamheid willen zien in sommige clubs! Het feit dat je lid 
bent van en je inzet in een Wet Wheels Opleidingscentrum moet toch duiden op één of 
ander sociaal engagement. Tracht meer verdraagzaamheid te tonen om conflicten te 
vermijden! Wij zijn allemaal bezig met een hobby en als ruzie maken primeert op duiken, 
dan denk ik dat je beter een andere hobby zoekt! 

- Ook binnen NELOS zou ik liever een betere integratie en appreciatie zien van het duiken 
met personen met een handicap. Wij wensen niet dat onze leden vertrekken of 
overstappen naar andere organisaties en federaties want duiken in Vlaanderen doe je bij 
NELOS, ook al heb je een handicap!  

 
Zijn er vragen? 
 
2) Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 31 januari 2005: 
Het verslag 2005 (zie bijlage) wordt zonder opmerkingen eenparig goedgekeurd. 
 
3) Verslag secretariaat – PUTTENEERS Frank: 
Het voornaamste werk van een secretariaat is het opmaken van dagordes voor de vergaderingen, 
het maken van de verslagen daarvan en zorgen voor verzending. Dat is dan ook gedaan voor de 
vergaderingen van het werkjaar 2005. 
Daarbovenop komt de opvolging van briefwisseling (vooral e-mail) met andere commissies, het 
NELOS-secretariaat of andere instanties. Ook het voorbije jaar was dit zo. 
Een grote verandering naar het volgende werkjaar toe is het wegvallen van de back-up die Ellen 
voor ons als Commissie DmH was. 
 



Ik kon als secretaris altijd terugvallen op haar helpende hand en jaren ervaring in verband met 
onze commissie, daarvoor wil ik hier publiek nogmaals dank zeggen aan haar. Spijtig genoeg 
kon Ellen wegens een familiefeest echt niet aanwezig zijn vandaag, toch stel ik voor om een 
applaus ter ere van haar te geven. 
 
Applaus…  
 
Uiteraard ben ik er ook van overtuigd dat de drie overblijvende dames van ons NELOS-
secretariaat (Luce, Inge of Miriam) ons in de toekomst zullen blijven helpen daar waar zij dat 
kunnen, zo kennen we hen! 
Toch moeten we vragen om alle zaken die onze commissie aanbelangen (nieuwe en te 
vernieuwen brevetten, inlichtingen over het DmH-gebeuren) via ons secretariaat van de 
commissie te regelen en niet rechtstreeks via het NELOS-secretariaat. 
 
Voor 2006 willen wij graag als commissiebestuur een duidelijker inzicht krijgen in uitgereikte 
brevetten voor duikers met een handicap, maar dat staat eigenlijk op punt, maar zeker ook een in 
kaart brengen van uitgereikte brevetten van begeleider duiker met een handicap en/of 
toekomstgericht gespecialiseerd begeleider duiker met handicap. 
 
Graag zouden we ook een duidelijk inzicht krijgen van het aantal duiken dat gedaan werd en 
wordt per duikseizoen als DmH en ook van het aantal begeleidingsduiken. 
Dit is nieuw, we hebben daar op dit moment geen relevante gegevens van, en we zullen daar 
uiteraard de medewerking van onze verschillende WW Opleidingscentra voor nodig hebben. 
 
Er werd ook de vraag gesteld aan ons als bestuur of het niet mogelijk is een bestand samen te 
stellen van begeleiders, die bereid zijn om hulp te bieden bij openwaterduiken van WW clubs die 
zelf een tekort hebben aan de nodige eigen begeleiding op een clubduik. De uitwerking hiervan 
zullen we bekijken op onze volgende maandelijkse bestuursvergaderingen, medewerking zal 
vanuit de verschillende clubs vermoedelijk ook hiervoor gevraagd worden. 
 
Op zondag 5 maart eerstkomende zal er een theoriecursus ingericht worden voor begeleiders 
DmH. In de namiddag zal een deel praktijk gegeven worden in een zwembad. Verdere 
informatie volgt nog. 
 
Dit was een overzicht van de secretariaatswerking, indien er nog vragen zijn zal ik trachten deze 
te beantwoorden. 
 
4) Verslag penningmeester – KINDS Damien: 
Damien overloopt de rekening van 2005 (zie bijlage) en geeft hierbij uitleg. 
 
Hij bespreekt eveneens de begroting voor 2006. 
 
De rekening van 2005 en de begroting voor 2006 worden door de vergadering goedgekeurd. 
 
5) Verslag public relations – REEKMANS Eric: 
Toegang in Mol Zilvermeer is voor de duikers met een handicap + 2 begeleiders gratis. Ze 
moeten wel samen in de wagen zitten! Indien ze geen sleutel hebben (waar ze ook de normale 
borg voor moeten betalen) zal de slagboom geopend worden op vertoon van de 
gehandicaptenkaart. 
 
Oprichting van een “opleidingscentrum in Oost – Vlaanderen” is op vraag van enkele 
personen uit O.Vl gestart in 2005! We zijn ter plaatse bij OVOS gaan pleiten hiervoor! We zien 
het positief evalueren en hopen dat dit jaar het een feit zal worden! 
 
De website van NELOS bij “duikverkenning” …Duikers met een handicap” is in orde, 
regelmatig zal ik trachten de foto’s te vervangen! Daarom zou ik willen vragen om regelmatig 



enkele goede foto’s aan mij door te mailen! Na de aanvaarding van de nieuwe reglementering zal 
de website opnieuw aangepast worden! 
 
Artikel “Hippocampus” over de nieuwe reglementering is klaar! In principe zal dit verschijnen 
in de volgende “Hippo”! 
 
Begeleider worden van duikers met een handicap kan ook voor NELOS – leden die geen lid zijn 
van een opleidingscentrum!De voorwaarde is wel:  
 

o lid zijn van een NELOS- of BEFOS - club. (dus ook VVW) 
o een NELOS- of BEFOS - brevet bezitten. (dus ook VVW) 

 
Ik zal een artikel schrijven om te plaatsen in een van de volgende “Hippo’s”. 

 
P.D.I. ( Personal Diver Identification) paspoort voor gebrevetteerde duikers om in NEMO33 te 
Ukkel goedkoper binnen te geraken kan ook door iemand met een “Wet Wheels duikbrevet 
NELOS” aangevraagd worden! Om lid te worden is het heel simpel de elektronische weg te 
volgen op hun website! Op zeker ogenblik vraagt men om je brevet in te geven! Hier mag 
tijdelijk duiker 1* ingevuld worden! Binnenkort heeft men mij beloofd zal hier ook vermeld 
staan: “Wet Wheels Duikbrevet NELOS”. 
 
Toegankelijkheid Zeeland: Er wordt gewerkt aan een betere toegankelijkheid voor “Duikers 
met een Handicap” tot enkele duikplaatsen die nu voor sommigen niet bereikbaar zijn! Hopelijk 
zal in 2006 gestart worden met de werkzaamheden in Scharrendijke aan “De Kabbelaar”. 
 
Prioriteitenbeleid Vlaamse Gemeenschap: er werd een project ingediend door Inge. Om een 
verbroedering te doen ergens in het land met een duik en een verbroederingsbijeenkomst met de 
“duikers en de begeleiders”. Moeten nog antwoord krijgen alvorens we hieromtrent werk van 
kunnen maken. Suggesties kunnen altijd bij ons terecht! 
 
Registratie bij NELOS van sommige brevetten begeleider!  
 

1. Sommige begeleiders zijn in het verleden door administratieve fouten niet 
geregistreerd bij het NELOS – secretariaat! Toch zijn ze al jaren in het bezit van 
een brevettenblaadje van “Begeleider” . Deze situatie willen we zo spoedig 
mogelijk in orde brengen!  

2. Daarom zal door de secretaris van de commissie aan de opleidingscentra een lijst 
gestuurd worden van hun geregistreerde begeleiders!  

3. De opleidingscentra zullen ten laatste op 1 maart een kopie bezorgen, aan de 
secretaris Frank Putteneers, van de brevetten van de begeleiders die niet op deze 
lijst voorkomen! 

4. Deze begeleiders zullen ook op de inschalingslijst van hun club voorkomen! 
5. Later zullen dan alle begeleiders en gespecialiseerde begeleiders een nieuw 

genummerd brevet ontvangen! 
 
6) Aanvaarding aangepast Reglement van Inwendige Orde Commissie DmH: 
Vraag door Karel Dunon: Waarom is de reglementering van het brevet opgenomen in het 
Reglement van Inwendige Orde? Waarom dit niet afzonderlijk houden? 
Antwoord: Dit is idem zoals in het vorige Reglement van Inwendige Orde, daar was de 
reglementering van het duikvaardigheidsbrevet ook vervat in het RIO. 
 
Het Reglement van Inwendige Orde (versie januari 2006) wordt door de stemgerechtigden op de 
vergadering aanvaard: 
Stemming: 79 stembiljetten afgegeven: 
  Voor aanvaarding:     74 stemmen 
  Tegen aanvaarding:     5 stemmen 



 
7) Verkiezing van één bestuurslid: 
Er is één kandidatuur voor de open bestuursfunctie, Inneke Van de Vijver van Handi Divers 
WW. Wegens examens is zij niet aanwezig, daarom leest Frank haar CV voor. 
Door de aanwezige stemgerechtigden wordt Inneke verkozen als bestuurslid van de commissie. 
 
Stemming: 81 biljetten afgegeven: 
   Voor:   48 stemmen 
   Tegen:   30 stemmen 
   Onthoudingen:   3 stemmen 
 
8) Allerlei: 
 
Na de vergadering, welke afgesloten wordt om 21.37u, volgt nog een drink met napraatje 
aangeboden door de Commissie DmH. 
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