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Uitnodiging
Geachte voorzitter , ondervoorzitter, secretaris , bestuursleden .
Geachte duiker met een handicap , wet wheels begeleider , mededuiker.
Wij hebben het genoegen alle belanghebbende leden van uw club uit te nodigen op de
jaarlijkse ALGEMENE VERGADERING van de COMMISSIE DUIKERS MET EEN HANDICAP
dewelke gehouden wordt op :

ZATERDAG 06 januari 2018 om 15.00h
Duikershuis NELOS –Brusselsesteenweg 313-315
2800 Mechelen.
Agenda :
-Verwelkoming door de voorzitter -Ann Tielen
-Goedkeuring verslag algemene vergadering 28 januari 2017 ( ontwerp in bijlage )
-Verslag secretariaat -Patrick Verbouw
-Verslag penningmeester -Jan Decrock
-Verslag public relations-Jan Lagacie
-Verkiezing van twee bestuursleden :
*Jan Lagacie einde mandaat en herkiesbaar.
*Ann Tielen einde mandaat en herkiesbaar
-Allerlei / rondvraag.
Te bespreken punten in allerlei / rondvraag dienen indien mogelijk vooraf bezorgd te worden
via mail aan de secretaris.
Iedereen is welkom doch enkel gebrevetteerde Wet Wheelers en WW ( gespecialiseerd)
begeleiders zijn stemgerechtigd , een stemgerechtigde mag drager zijn van maximum één
volmacht.
De leden van de Commissie Duikers met een Handicap vertegenwoordigen en behartigen de
belangen van alle Wet Wheelers , ( gespecialiseerd ) begeleiders en Wet Wheels
opleidingscentra en zetelen niet als specifieke vertegenwoordiger van hun eigen club of
opleidingscentra . Wij vinden de inbreng en ervaring van de Wet Wheelers zelf erg belangrijk
voor de goede werking van onze Commissie . We doen hier dan ook een extra oproep naar
enthousiaste en actief duikende Wet Wheelers om mee hun schouders onder onze Commissie
te zetten en hun kandidatuur te stellen.
De kandidaturen voor de bestuursfuncties dienen ten laatste op woensdag 20 december 2017
toe te komen op het secretariaat zijnde per mail naar patrick@ver-bouw.be of per post naar
de secretaris van de Commissie Duikers met een Handicap ( Haeghensgoed 61 b 102 9270
Laarne )

Hopende te mogen rekenen op jullie voltallige aanwezigheid verblijven wij inmiddels ,
Namens het bestuur van de NELOS Commissie Duikers met een Handicap ,
met vriendelijke groet.
Secretaris :

Ann Tielen
Adelardstraat 33
3580 Beringen
0496-75 04 46

Ondervoorzitter :
Penningmeester :
Jan Decrock
Nieuwendorpe 30
8730 Oedelem
0483-66 79 01

ann.tielen@telenet.be

jgc631@gmail.com

patrick@ver-bouw.be
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Voorzitter :
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Patrick Verbouw
Haeghensgoed 61 b 102
9270 Laarne
0496-79 52 86
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VOLMACHT
----------------

Ondergetekende, ………………………………………………………………

verklaart hierbij volmacht te geven
aan……………………………………………………………………………………..

om in zijn naam te stemmen op de Algemene Vergadering van de Commissie Duikers met een
Handicap die plaatsvindt op zaterdag 6 januari 2018.

Datum:

Volmachtgever:

Volmachtnemer:
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Fout!
Onbekende naam voor
documenteigenschap.

Voorlopig verslag algemene vergadering
28 .01.2017

Vergadering van de
Plaats/datum/uur
Aanwezigheden
Uitgenodigd

Uitnodiging verstuurd op
Aanwezig
Volmachten
Verontschuldigd
Goedkeuring verslag
30-01-2016
Bijlagen
Verslag verstuurd op

Commissie Duikers met een Handicap
Duikershuis Mechelen 28-01-2017
De commissieleden D.m.H . , voorzitters , ondervoorzitters ,
secretarissen , duikers met een handicap , begeleiders van
duikers met een handicap , afgevaardigden van de Raad van
Bestuur NELOS , voorzitter NELOS.
06-01-2017
20 Zie bijlage aanwezigheidslijst
NVT
Ann Tielen ;duikschool Okeanos ; duikschool DiveCompany
;Isabelle Leus . Hannelore Sprengels
Goedgekeurd.
Lijst aanwezigen

Nadat de aanwezigen zich op de aanwezigheidslijst hebben ingeschreven , de volmachten
aan de secretaris werden overhandigd en de verontschuldigde personen werden
genoteerd opent de ondervoorzitter Jan Decrock de vergadering.
1 Verwelkoming door de ondervoorzitter .
Beste vrienden ,
In naam van mezelf en van de overige leden van de Commissie Dmh wil ik iedereen een
gezond en vreugdevol 2017 toewensen.
Wegens een heelkundige ingreep aan de rug , moet ik vooreerst onze voorzitter , Ann
Tielen verontschuldigen.
De ingreep was geslaagd , Ann revalideert goed. Zij mag echter een achttal weken geen
verplaatsingen met de auto maken zodat zij zich voor deze vergadering moest laten
verontschuldigen.
Ik heb verder verontschuldigingen ontvangen van duikschool Okeanos en DiveCompany
en van Isabelle Leus ( OVWW)
De verschillende Commissieleden zullen u zo dadelijk uitleggen waar we het afgelopen
jaar mee bezig waren. Ik denk hierbij in het bijzonder aan de geslaagde jubileumeditie van
de Wet Wheels duikdag , aan de begeleiderscursus en aan de navigatiecursus waar we
weer enorm veel volk mochten verwelkomen.

De ruime aanwezigheid voor de navigatiecursus bestond vooral uit niet-wetwheelers, wat
oorspronkelijk niet de bedoeling was. We besloten dan ook voorlopig deze cursus “in
wacht “ te plaatsen tot de vraag ernaar vanuit de leden zelf komt.
Ik zou van de Algemene Vergadering willen gebruik maken om elk bestuurslid van onze
Commissie te bedanken voor hun inzet en enthousiasme evenals Sven Vandekerckhove als
ambassadeur voor onze Commissie Dmh vanuit de raad van Beheer , dokter De Kelver
vanuit de medische Commissie en Hannelore voor de administratieve ondersteuning.
Eerste officiële punt is zoals steeds de goedkeuring van het verslag van de vorige
algemene vergadering dat iedereen heeft ontvangen en uiteraard aandachtig heeft
gelezen
Zijn er opmerkingen ? Kan dit goedgekeurd worden ?
Er waren geen opmerkingen op het verslag
Voor ik nu het woord aan Patrick geef ( als secretaris ) zou ik nog willen meegeven dat er
na de AV een kleine nieuwjaarsdrink wordt aangeboden door de Commissie Dmh , daar
kunnen we dan nog even gezellig napraten
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 30 januari 2016.
*Ieder aanwezige had het verslag ontvangen.
*Er waren geen opmerkingen op het verslag.
*Het verslag werd dan ook unaniem goedgekeurd.
3. Verslag secretariaat.

Duiksport ook voor jou!

NELOS.be

Op mijn beurt ook een goede namiddag aan iedereen.
Eveneens veel beterschap toegewenst aan onze voorzitter Ann.
In het jaar 2016 zijn er 6 bestuursvergaderingen geweest waarvan de inhoud de dagelijkse
werking is , de reglementeringen en het voorbereiden van de gedane activiteiten.
Wij vertegenwoordigen en behartigen de belangen van alle Wet Wheelers , begeleiders ,
gespecialiseerd begeleiders , opleidingscentra enz…en zetelen niet als vertegenwoordiger
van eigen club.
Op 28 februari 2016 was er de begeleiderscursus.
Op 19 maart 2016 was er de onderwater navigatie cursus.
Op 03 september was er de WW duikdag te Zwevegem.
Betreffende deze activiteiten zal Jan L. ( Verantwoordelijke P.R.) straks een woordje uitleg
geven.
Ik wil ook vermelden dat de volgende activiteit zijnde de begeleiderscursus doorgaat hier
in het duikershuis op zondag 19 maart 2017 om 9.00h. De officiële uitnodigingen zullen
alle clubs in de loop van volgende week ontvangen via jullie Nelos email adres.
Inschrijven kan via het email adres van het secretariaat Commissie Dmh.
Op 23 november 2016 heeft bestuurslid Beatrice Bettac ontslag genomen uit de
Commissie Dmh en dit om persoonlijke familiale redenen.
Daardoor kwamen er bestuursfuncties vrij, helaas mochten wij geen enkele kandidatuur
ontvangen.
Jan Decrock is einde mandaat en herkiesbaar.
Dat punt komt straks terug aan bod.
In 2016 telde Nelos 9 opleidingscentra voor duikers met een handicap.
2/6

Er waren in totaal 55 duikers met een handicap , in 2015 waren er dat 49.
Van de 55 duikers waren er :
20 met een A brevet.
6 met een B brevet.
14 met een C brevet.
11 met een D brevet.
4 momenteel zonder brevet.
Het aantal homologaties in 2016 waren :
6 met begeleidersbrevet.
2 met gespecialiseerd begeleidersbrevet.
1 met basis nitrox
Ik denk dat ieder die in 2016 een inschrijving naar het secretariaat gedaan heeft telkens
een bevestigingsantwoord heeft terug gekregen.
Elke email met een vraag wordt binnen de Commissie doorgestuurd naar de bevoegd
persoon en wordt ( indien nodig ) op het agenda geplaatst voor de volgende vergadering ,
overtuigend dat ook iedereen een antwoord op zijn vragen gekregen heeft.
Als laatste wil ik vermelden dat een bestuursfunctie of verantwoordelijkheid geen
geschenk is , velen onder jullie weten dat omdat jullie ook met dergelijke te maken hebben
Daarom wil ik melden dat elke email die het secretariaat binnen komt met hart en ziel
behandeld wordt en steeds met hart en ziel behandeld zal worden , maar hou er rekening
mee dat aan de andere kant van de lijn ook mensen zitten die het met plezier en uit
sympathie doen
Klachten of ontevredenheden worden aanvaard en behandeld maar hou de uitspraken
netjes aub , wij proberen dat ook te doen en dat is voor iedereen aangenaam
Zijn er vragen omtrent het secretariaat aub ?
Er waren geen vragen
Als er geen vragen zijn omtrent het secretariaat geef ik graag het woord aan de
ondervoorzitter terug
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4. Verslag penningmeester.
We startten het boekjaar met een overdracht van 3609,63euro.
Op 31-12-2016 was het saldo 4059,52euro , dit betekent een positief saldo van
449,89euro.
Inkomsten :

Bijdrage activiteiten 254,00euro
Verkoop boetiek 170,00euro
Werkingskosten Nelos 6000,00euro.
Sponsoring 1250,00euro.
Intresten 0,88euro.

Uitgaven :

Evenementen 3092,73euro
Computermateriaal 49,99euro.
Aankoop boetiek 170,00euro.
Huur lokalen 153,40euro.
Kantoorbenodigdheden 264,55euro.
Verplaatsingskosten bestuursleden 2600,61euro.
Verplaatsingskosten deelnemers 78,30euro.
Drukwerk 200,00euro.
Kosten opleiding 230,84euro.
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Vergaderingskosten 384,57euro.
Totaal uitgaven 7224,99euro.
Total inkomsten 7674,88euro.
Alle details staan op mijn laptop die ik bij me heb , wie de boekhouding wil inkijken dan
stel ik voor om dat straks te doen .
Er waren geen aanwezigen die deze wilden inkijken.
Zijn er nog vragen omtrent de boekhouding ?
Er waren geen vragen .
5 Verslag public relations.
Goede namiddag allen , als eerste activiteit was er de algemene vergadering vorig jaar
waarop iedereen werd uitgenodigd .
Als tweede werd de uitnodiging verstuurd naar alle clubs voor de opleiding begeleider ,
zoals elk jaar waren er weer een héél aantal kandidaten.
Er werd eveneens weer een opleiding onderwaternavigatie georganiseerd. Jammer genoeg
waren er zeer weinig duikers met een handicap aanwezig voor de opleiding , anderzijds
waren er 18 valide duikers . Uit deze blijkt dat dit evenement toch zijn nut heeft ook al
wordt de vraag gesteld als de Commissie “duikers met een handicap “ dit moet
organiseren voor die valide duikers.
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De vierde activiteit die werd georganiseerd was onze nationale duikdag.
Deze ging dit jaar door in de duiktank te Zwevegem.
We hebben dan ook gevraagd aan of Dive+ dit kon helpen organiseren gezien deze een
West Vlaamse club is. En uiteraard konden deze dit niet weigeren , was eens een goede
manier om in de streek, de clubs en ook bij de provincie in de kijker te staan.
Bij deze wil de Commissie Dmh alle menen van Dive+ bedanken die daaraan hebben
meegewerkt om dit tot een groot succes hebben gemaakt.
Gezien dit toch een nationaal evenement is , hebben we de medewerking gevraagd van
diverse Commissies van Nelos.
De Commissie sport en in het bijzonder de freedivers die met veel plezier een demo en
uitleg gaven en waar iedereen het ook eens kon uitproberen.
De Commissie fotografie heeft spijtig genoeg forfait gegeven voor het evenement , gelukkig
waren er een paar andere goede zielen die deze job hebben overgenomen waarbij speciale
dank aan Ivo Madder , Elvire en Christian.
Ook wil ik een aantal mensen nog speciaal bedanken :
Ten eerste de mensen van Dive+ voor de logistieke steun ter plaatse .
De provincie voor hun steun , de serviceclub van Nelos en Nelos zelf voor het gebruik van
de tent en de ondersteuning. Eveneens willen we de uitbaters van de duiktank bedanken
die ons de volledige site ter beschikking stelden.
Adje : EHBO , reanimatie , AED en slachtoffergrime heeft ze voor haar rekening genomen.
Dan ook nog de mensen van falck.
Deze zijn gespecialiseerd in reddingen en brandbestrijding op zee en schepen.
Ze hebben Laurence afgevaardigde die gespecialiseerd is in redding met vlotten.
Zijn er nog vragen omtrent de P.R. ?
Luc Dupas : Graag wat uitleg hoe het is te duiken in Zwevegem met minder validen.
Is het te water gaan en uitkomen aantrekkelijk voor deze ?
Antwoord : Ja , in de tank zelf is er een plateau op 1 en op 3 meter.
4/6

Er is een lift naar de kleedkamers zijnde op eerste en tweede verdiep.
De lift gaat ook tot verdiep 3 daar je te water dient te gaan.
De uitbaters zijn ook zéér meewerkend als het om minder validen gaat.
Er zou een tweede plateau komen op 0,5 of 1 meter dewelke ten voordele zou
kunnen zijn voor de minder validen.
Gilbert Bauwens vraagt waarom er geen mogelijkheid bestaat om een lift te
laten plaatsen en of de Commissie hiervoor geen steuntje in de rug zou kunnen
doen naar hen toe , antwoord ja , we kunnen de vraag stellen
ATWW :

De locatie vonden onze Wet Wheelers niet goed omdat er daar niets te zien is.
Wij hebben geprobeerd deze warm te maken maar mocht niet baten maar
wij als bestuur waren wel degelijk aanwezig.

Antwoord : Het is een tiende WW duikdag en moest iets speciaal zijn en dat was het ook
tenminste voor diegene die aanwezig waren. Het was jammer dat de voorziene
belevingswand niet af was maar dat er niets te zien is , is correct maar dat is
niet de reden waarom er duikclubs niet waren , de reden was dat het zogezegd
te ver was om te rijden terwijl West vlaamse clubs 9 jaar naar Mol kwamen.
6. Verkiezing van 3 bestuursleden :
Gezien het ontslag van Beatrice Bettac en er nog een plaats vrij was binnen het bestuur
van de Commissie Dmh zijn er 3 plaatsen vrijgekomen inclusief mezelf .
Zoals Patrick reeds aanhaalde zijn er geen kandidaturen binnen gekomen.
Ikzelf zou graag mijn mandaat verlengen , zijn jullie daarmee akkoord ?.
Voor wie het nodig acht een stille stemming te houden , geen probleem.
Met handengeklap werd Jan Decrock herkozen.
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7 Allerlei / rondvraag .
Luc Dupas : Maakt de opmerking , als een ww een duikleiding wil doen deze eerst de
cursus onderwater navigatie moet gevolgd hebben , maar als er geen cursus
doorgaat ? Voorstel is dat we vanuit de Commissie de vraag stellen aan de
clubs of zij WW hebben die in deze interesse hebben.
Dergelijk voorstel vind iedereen goed ( wordt intern besproken )
Ludo faes : Hoe wordt de bijdrage betaald vanuit de Commissie Dmh naar de opleidingscentra voor de ww en met welke referentie want wij vinden dat niet terug.
Antwoord : De bijdrage wordt berekend aan de hand van de Nelos lijst en aan 40,00euro
per wwler. In 2016 hebben wij moeten beslissen geen bijdrage naar de clubs
te kunnen betalen gezien alle bijdragen gebruikt geweest zijn voor de tiende
ww duikdag waar iedere aanwezige kon van genieten.
Ludo Faes : Geen probleem , maar misschien gewoon eens de clubs daaromtrent op de
hoogte brengen ,
Antwoord : Dat is inderdaad een foutje van ons , de clubs zullen voortaan ingelicht
worden daaromtrent.
ATWW
: Hoeveel WWI trainers zijn er momenteel en waarom komen er geen bij ?
Antwoord : Je moet I** zijn om dat te kunnen behalen , wellicht daarom zijn er maar 2.
Algemeen : is het niet bespreekbaar om die I** te verlagen naar I* ??.
Deze wordt op de agenda geplaatst voor de volgende vergadering van de
Commissie Dmh inclusief de vraag van Gilbert Bauwens .
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De vraag wordt nog gesteld waarom het duiken met minder validen zo weinig
aan bod komt bij het voorstellen van de verscheidene Commissies te Geel.
Kan de Commissie Dmh niet bij duikonderricht gaan ?
De clubs staan er voor open , de voor en nadelen moeten we er misschien
bijnemen ( wordt op agendapunt geplaatst )
De ondervoorzitter bedankt ieder voor zijn aanwezigheid .
De algemene vergadering wordt gesloten door de ondervoorzitter om 17.05 h.
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Met vriendelijke groeten
Patrick Verbouw
Secretaris CDMH
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