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Geachte voorzitter, secretaris, 
Geachte duiker, begeleider DmH, 
 
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: 
 

Zaterdag 7 februari 2009 om 14.00 uur 
 
De Algemene Vergadering zal doorgaan in het NELOS-DUIKERSHUIS, Brusselsesteenweg 313-
315 te 2800 Mechelen. Ontvangst van de deelnemers vanaf 13.30 uur. 
 
Agenda: 

• Verwelkoming door de voorzitter – TIELEN Ann. 
• Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 26 januari 2008 (ontwerpverslag als bijlage). 
• Verslag secretariaat – PUTTENEERS Frank. 
• Verslag penningmeester – DECROCK Jan. 
• Verslag public relations – REEKMANS Eric. 
• Verslag sportcoördinator – SPRENGERS Hannelore. 
• Verkiezing van een voorzitter in vervanging van Tielen Ann (einde mandaat en 

herkiesbaar). 
• Verkiezing van twee bestuursleden in vervanging van Putteneers Frank (uittredend en niet 

herkiesbaar) en Kinds Damien (ontslag genomen). 
• Stemming aanpassing Reglement van Inwendige Orde. 
• Rondvraag / Allerlei. 

 
Houders van een Wet Wheels duikbrevet en begeleiders DmH dienen hun brevet ter staving voor te 
leggen vóór de aanvang van de vergadering om stemgerechtigd te zijn. Een stemgerechtigde mag 
drager zijn van maximum één volmacht. 
 
De kandidaturen voor voorzitter en/of de bestuursfunctie worden verwacht ten laatste maandag 26 
januari 2009. Deze mogen per email (commissiedmh@gmail.com) of per post naar de secretaris van 
de Commissie Duikers met een Handicap, 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 DmH 26 januari 2008: 
 
1. Woordje van de voorzitter, Ann Tielen: 
Beste vrienden, 
In naam van mezelf en van de overige leden van de Commissie DmH wil ik iedereen een gezond en 
vreugdevol 2008 toewensen! Het doet ons veel plezier dat hier zoveel aanwezigen zijn. Het doet ons ook 
uitermate veel plezier dat velen onder jullie nu zonder (of met veel minder hulp) het toegankelijke 
NELOS gebouw zijn kunnen betreden. Ja … voor diegenen die het nog niet zagen, er is een hellend vlak 
gelegd! Bedankt aan Swa Desmedt en aan de Raad van Bestuur. 
Het doet ons uitermate plezier dat Luc Dupas, lid van de Commissie, ondanks een zeer recente operatie 
aan de knie hier aanwezig is. Hannelore Sprengers en Dr Thierens laten zich verontschuldigen. 
Na de A.V. kunnen we wat bijpraten tijdens de Nieuwjaarsdrink die u wordt aangeboden door de 
Commissie. 
 
Ook dit jaar hebben we niet stilgezeten. De verschillende Commissieleden zullen u zodadelijk uitleggen 
waar we het afgelopen jaar voor gestaan hebben en waar we mee bezig waren. Ik denk hierbij in het 
bijzonder aan de Wet Wheels Duikdag van 1 september. 
 
Ook in Zwevegem en in de Provincie West Vlaanderen zullen ze geweten hebben dat er zoiets bestaat als 
de Commissie Duikers met een Handicap van NELOS. Op vraag van de Provincie werden Eric en ikzelf 
afgelopen jaar uitgenodigd op een coördinatievergadering van  een van de meest prestigieuze projecten in 
West Vlaanderen en België op gebied van de duiksport namelijk de ontwikkeling van een duiktank in 
leegstaande silo’s van een oude elektriciteitscentrale op een industriële site in Zwevegem. De provincie 
West Vlaanderen en Ronny Margodt zijn op “ons” verzoek op zoek gegaan naar mogelijke sponsors om 
deze duiktank ook toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Zij hadden  onze expertise op 
gebied van toegankelijkheid voor personen met een handicap nodig om een sponsoringproject te 
onderbouwen. Jan Decrock en Lieven Geerarts werden als mandatarissen aangeduid vanuit de Commissie 
om latere vergaderingen en coördinatieprojecten te ondersteunen. Er werd een mogelijke oplossing 
gevonden bij het Elia fonds. Het Elia Fonds zou, bij een goed ingediend dossier, een belangrijke 
financiële input kunnen leveren van maximaal 25.000 euro. 
Op  13 december werd de prijsuitreiking van het Eliafonds gehouden om 17u00 in de gebouwen van Elia 
te Brussel. De Commissieleden konden wegens beroepsactiviteiten niet aanwezig zijn op de 
prijsuitreiking en Ronny Margodt mocht dan namens het Provinciebestuur West Vlaanderen een ELIA 
prijs in ontvangst nemen… In het kader van de bouw van de duiktank hadden wij een goed uitgebouwd 
project ingediend om steun te vragen voor de bouw van een lift naar het duikplatform. Voor de bouw van 
deze lift mocht Ronny niet minder dan  12.000 € in ontvangst nemen. Dit bedrag werd uiteraard aan de 
Provincie overgemaakt. Dit was het grootste bedrag dat deze avond werd uitgereikt, een 35 tal andere 
projecten kregen 5.000 tot 10.000 €. 
Dank zij de inspanningen van de Commissie en van haar mandatarissen kunnen we dus stellen dat ook de 
duiktank in Zwevegem toegankelijk gaat zijn voor duikers met een handicap! 
 
Daarnaast is één zeer belangrijk punt waar we toch bijna uit zijn… Na ettelijke jaren van vragen, 
schrijven, mailen en telefoneren is het bekomen van het CMAS brevet voor de duikers met een handicap 
en hun begeleiders zeer dichtbij… De aanvraag tot aanvaarding van onze reglementering is nu via Mr. 
Dernier secretaris Generaal van de CMAS tot bij de afdeling Technisch Duiken van CMAS geraakt. Wij 
leven de standaard die CMAS voorschrijft i.v.m. het duiken met personen met een handicap na. Zij 
moeten onze reglementen aanvaarden en goedkeuren. Hierna volgt een aflevering van een CMAS brevet 
voor de DmH en hun begeleiders. Tegen de volgende AV van NELOS hopen wij een definitief antwoord 
te kunnen geven. Dit gezegd zijnde lijkt het mij logisch dat wij als volgende stap gaan bekijken om de 
DmH herkenbaar op de NELOS ledenlijsten te krijgen. Tot op heden heb ik dit nog niet kunnen 
bespreken met Ivo Hubert. En voorlopig geeft best iedere secretaris nog manueel de DmH door aan het 
Nelos secretariaat. Van het ogenblik dat de elektronische ledenlijsten aangepast zijn, horen jullie het van 
ons. 
 
Jammer is te moeten meedelen dat Amor Cordis besloten heeft van zich voorlopig niet meer toe te leggen 
op het opleiden van DmH en hun begeleiders. Dit maakt dat wij opnieuw 1 Wet Wheels 
Opleidingscentrum minder tellen… 
 



 

Voor ik het woord geef aan de secretaris zou ik voorlopig willen afsluiten door iedereen te willen 
bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Jullie onbaatzuchtige inzet en jullie “drive” is voor ieder van 
ons een doel om verder te doen!  De samenwerking tussen de Commissie en de verschillende 
Opleidingscentra is opnieuw optimaal geweest en hopelijk kunnen wij ook in de toekomst nog op jullie 
steun, kennis en bereidwilligheid rekenen. 
 
2. Goedkeuring Verslag Algemene Vergadering 26 januari 2007: 
Het verslag van de Algemene Vergadering Commissie DmH van 2007 wordt zonder opmerkingen 
goedgekeurd. 
 
3. Verslag secretariaat door Frank Putteneers: 
Beste aanwezigen, 
 
Dit jaaroverzicht van het secretariaat heeft een grote gelijkenis met dat van vorig jaar. 
Net zoals vorige jaren was het de taak van de secretaris, de in- en uitgaande email en briefwisseling van 
de Commissie Duikers met een Handicap op te volgen, te catalogeren en inventariseren. 
 
Evenals vorig jaar wil ik zeker de vlotte samenwerking met én hulp van Hannelore en het volledige 
Nelossecretariaat benadrukken. 
Bedankt Hannelore, ik hoop dat we, ook in de toekomst, op dezelfde wijze kunnen verder werken! 
 
Ik zal u een overzicht geven van de uitgereikte brevetten van de Commissie DmH tot vandaag: 
Wij hebben 6 DmH van het niveau D; 20 DmH in niveau C, 16 Duikers met Handicap hebben het niveau 
B behaald en er zijn nu van onze Duikers met Handicap in het bezit van een niveau A brevet. 
 
Qua begeleiding is er ook een gunstige evolutie: er zijn 12 nieuwe duikers in het bezit van een brevet 
Begeleider DmH. Samen  met de al gevormde begeleiders een grote groep duikers die uit vrije wil en 
onbezoldigd hun hobby delen met de DmH en die daar veel tijd en energie insteken, zowel in het 
zwembad als in open water. Vanuit de DmH en de Commissie onze welgemeende dank daarvoor. 
 
In 2008 vieren we eigenlijk een jubileum. In 1993 is men in Vlaanderen van start gegaan met te duiken 
met personen met een handicap. Dus 15 jaar geleden! 
Het is jammer te moeten vaststellen dat nog steeds onze DmH geen CMAS-brevet kunnen bekomen. 
Zelfs een echt Nelos-aansluitnummer kan nog steeds niet. 
Misschien is het noodzakelijk dit bovenaan de lijst te zetten bij het Prioriteitenbeleid van Bloso, de echte 
integratie en dus ook officiële erkenning van het bestaan van DmH in onze Nelosfederatie. 
 
Tot slot zou ik nogmaals willen vragen aan iedereen en zeker ook aan de secretariaten van de 
verschillende Wet Wheels Opleidingscentra van alle zaken die de Commissie DmH aangaan te vragen via 
het secretariaat van onze Commissie en niet rechtstreeks aan het Nelos-secretariaat. Wij zullen ervoor 
zorgen dat alles bij de juiste persoon terecht komt, zonder dat er informatie verloren gaat. 
 
Zijn er nog vragen? 
 
4. Verslag Penningmeester door Jan Decrock: 
Beste vrienden, 
 
Al enkele jaren zijn jullie eraan gewoon geraakt op deze algemene vergadering een overzicht te krijgen 
door Damien gebracht. 
Damien heeft een paar weken terug gevraagd of iemand van de Commissie zijn taak als penningmeester 
kon overnemen omdat hij tot de conclusie was gekomen dat hij door omstandigheden zijn taak niet meer 
100% kon uitvoeren.  Waarop zowat iedereen mijn richting uitkeek. 
Gevolg is dat jullie het voortaan met mij zullen moeten doen als beheerder van de commissiecentjes. 
 
Ik mag hier dan ook niet nalaten om Damien te danken voor zijn inzet en het minutieus voeren van de 
boekhouding tijdens de voorbije jaren. 
Laat het wel duidelijk zijn dat Damien alleen zijn taak als penningmeester ter beschikking heeft gesteld 
en nog steeds lid is van de Commissie. 
 



 

Jan geeft toelichting over het afgesloten boekjaar, antwoord op gestelde vragen en krijgt ontsluiting van 
de vergadering. 
 
We voorzien voor het komende boekjaar een zelfde verloop van de inkomsten en uitgaven, zodat we u de 
begroting in bijlage ter goedkeuring voorleggen. 
 
5. Verslag Public Relations door Eric Reekmans: 
De website NELOS word goed bijgehouden, ook zijn er regelmatig Links naar WIKIPEDIA  
www.wiki.nelos.be  die up to date wordt gehouden door Luc Dupas. Je kan er alles wat nodig is op 
vinden, zoals dokters van de medische commissie, reglementering, dieptebeperkingen, begeleiding,….Ik 
zou dan ook het NELOS secretariaat en Luc Dupas willen bedanken voor dit up to date houden. 
 
Er zijn verschillende artikels verschenen in o.a. Hippocampus, Duiken, Duikmagazine. We laten van ons 
horen. 
 
NEMO33: ook gebrevetteerde duikers met een handicap kunnen een PDI aanvragen, ze moeten zich wel 
inloggen als 1* duiker. 
 
Aantal leden, vooruitgang van het aantal duikers en begeleiders: 58 duikers met een Handicap (met of 
zonder brevet), 12 nieuwe begeleiders en 0 gespecialiseerde begeleiders. Er zijn er nog in de 
verschillende OC. In opleiding. 
 
De begeleidercursus vond plaats op 11 maart. We mochten 42 deelnemers verwelkomen in het 
Duikershuis NELOS voor een stukje theorie. In de namiddag verhuisden we naar het Bloso - zwembad 
van Hofstade voor het praktische gedeelte. De opleidingscursus van dit jaar vindt plaats op zondag 30 
maart. Op tijd en stond krijg je de nodige info in de bus. Inschrijven doe je traditiegetrouw bij Frank. 
Tijdig inschrijven is de boodschap! 
 
De recyclagecursus heeft in 2007 niet plaatsgevonden. Door het gebrek aan geïnteresseerden werd 
beslist om ze af te gelasten. Er wordt geopteerd om ze om de twee jaar te laten plaatsvinden. De 
bijscholingscursus voor 2008 is gepland op 23 november 2008. Dit is nog ver van ons bed, maar noteer 
het alvast in je agenda. De nodige info volgt in het najaar. 
 
Later op het jaar vond ook de tweede Wet Wheels Intro Week plaats. De week viel samen met de 
Vlaamse Zwemweek. Het nodige promotiematerieel werd verstuurd naar alle Wet Wheels 
Opleidingscentra. Ook de nodige organisaties rond personen met een handicap werden op de hoogte 
gesteld en kregen infofolders en affiches. Het was echter geen groot succes. In totaal zijn er 39 initiaties 
gegeven, kwamen 9 personen voor informatie en kwamen 7 kandidaat-begeleiders hun licht opsteken. Uit 
de evaluatie blijkt mond – aan - mond reclame de beste reclame te zijn. Vooraf werd gevraagd om de 
evaluatie van de week door te geven aan het NELOS - secretariaat. Dit heeft heel wat voeten in de aarde 
gehad. Het blijkt niet makkelijk te zijn om van sommige opleidingscentra iets te ontvangen. Na 
herhaaldelijk e-mailen is er tot op heden nog geen informatie over de Intro Week van Diestse 
Sportduikers en Koraalduikers. Bij deze doe ik nogmaals een oproep om dit alsnog in orde te brengen. In 
2008 wordt de Wet Wheels Intro Week nogmaals georganiseerd. We zijn positief en hopen op een iets 
groter succes dan vorig jaar. We blijven in elk geval onze sport promoten! 
 
Wet Wheels Duikdag in Mol van 1 september 2007: Kosten voor de Commissie DmH 1433,18 €. Ik zou 
hier dan ook nogmaals alle deelnemers, alle medewerkers willen bedanken voor hun vlekkeloze 
medewerking. Er waren 42 duikers met een handicap, 152 begeleiders + nog een 60-tal andere duikers, 
die allemaal 1 of  de meesten 2 duiken deden! Ook werd door Ann een persconferentie gehouden om 
duidelijk te maken aan het grote publiek dat ook duikers met een handicap kunnen genieten van onze 
mooie duiksport. Deze eerste Wet Wheel duikdag kan ik alleen maar bestempelen als een compleet 
succes, en zoals ik reeds in enkele artikels vermelde: “voor herhaling vatbaar , eventueel op een andere 
locatie en georganiseerd door een ander opleidingscentrum. Dus neem je planner er snel bij en noteer: 6 
september 2008: tweede Wet Wheels Duikdag. Vorig jaar heeft de club Mistral de organisatie op zich 
genomen. Het is de bedoeling om dit evenement elk jaar te laten plaatsvinden met telkens een andere 
organiserende club. De datum ligt vast, maar de plaats is vrij te kiezen. Zijn er hier misschien al 
kandidaten om deze organisatie, in samenwerking met de commissie, op zich te nemen? 
 



 

Indien er nog vragen zijn wil ik deze graag beantwoorden. 
 
6. Verkiezing van drie bestuursleden: 
De drie bestuursleden Decrock Jan (einde mandaat en herverkiesbaar), Pijck Etienne (einde mandaat en 
herverkiesbaar) en Reekmans Eric (einde mandaat en herverkiesbaar) werden bij handgeklap herkozen. 
 
7. Verslag van de sportcoördinator Hannelore Sprengers: 
Voorgelezen door Frank Putteneers wegens afwezigheid van Hannelore: 
Goedemiddag iedereen, 
 
De Commissie Duikers met een Handicap heeft ook in 2007 niet stilgezeten. In het kader van de 
Facultatieve Opdracht Prioriteitenbeleid voor Bloso hebben we verschillenden projecten lopen. 
Het prioriteitenbeleid loopt over een periode van 3 jaar. Uit de jaarlijkse bilaterale gesprekken met Bloso 
blijkt dat wij het goed doen. Bloso is zeer tevreden over het aantal opleidingscentra, duikers met een 
handicap en begeleiders. We maken goede promotie voor onze sport en de werking van de Commissie 
loopt gesmeerd. 
 
Laten we de verschillende projecten even op een rijtje zetten. 
 
De begeleiderscursus vond plaats op 11 maart. We mochten 42 deelnemers verwelkomen in het 
Duikershuis NELOS voor een stukje theorie. In de namiddag verhuisden we naar het Bloso-zwembad van 
Hofstade voor het praktische gedeelte. De opleidingscursus van dit jaar vindt plaats op zondag 30 maart. 
Op tijd en stond krijg je de nodige info in de bus. Inschrijven doe je traditiegetrouw bij Frank. Tijdig 
inschrijven is de boodschap! 
 
De recyclagecursus heeft in 2007 niet plaatsgevonden. Door het gebrek aan geïnteresseerden werd 
beslist om ze af te gelasten. Er wordt geopteerd om ze om de twee jaar te laten plaatsvinden. De 
bijscholingscursus voor 2008 is gepland op 23 november 2008. Dit is nog ver van ons bed, maar noteer 
het alvast in je agenda. De nodige info volgt in het najaar. 
 
Voor de allereerste keer werd de Wet Wheels Duikdag georganiseerd. Dit gebeurde op zaterdag 1 
september. Het mag gezegd zijn, het was een grandioos succes en zeker voor herhaling vatbaar! Dus 
neem je planner er snel bij en noteer: 6 september 2008: tweede Wet Wheels Duikdag. Vorig jaar heeft de 
club Mistral de organisatie op zich genomen. Het is de bedoeling om dit evenement elk jaar te laten 
plaatsvinden met telkens een andere organiserende club. De datum ligt vast, maar de plaats is vrij te 
kiezen. 
 
Later op het jaar vond ook de tweede Wet Wheels Intro Week plaats. De week viel samen met de 
Vlaamse Zwemweek. Het nodige promotiematerieel werd verstuurd naar alle Wet Wheels 
Opleidingscentra. Ook de nodige organisaties rond personen met een handicap werden op de hoogte 
gesteld en kregen infofolders en affiches. Het was echter geen groot succes. In totaal zijn er 39 initiaties 
gegeven, kwamen 9 personen voor informatie en kwamen 7 kandidaat-begeleiders hun licht opsteken. Uit 
de evaluatie blijkt mond-aan-mond reclame de beste reclame te zijn. Vooraf werd gevraagd om de 
evaluatie van de week door te geven aan het NELOS-secretariaat. Dit heeft heel wat voeten in de aarde 
gehad. Het blijkt niet makkelijk te zijn om van sommige opleidingscentra iets te ontvangen. Na 
herhaaldelijk e-mailen is er tot op heden nog geen informatie over de Intro Week van Diestse 
Sportduikers en Koraalduikers. Bij deze doe ik nogmaals een oproep op dit alsnog in orde te brengen. 
In 2008 wordt de Wet Wheels Intro Week nogmaals georganiseerd. We zijn positief en hopen op een iets 
groter succes dan vorig jaar. We blijven in elk geval onze sport promoten! 
 
8. Stemming aanpassing Reglement van Inwendige Orde: 
Punt V.2. van ons Reglement van Inwendige Orde wordt aangepast na stemming en unanieme 
goedkeuring door alle aanwezigen op onze Algemene Vergadering. 
 
Wat houdt deze tekstuele verandering in? 
 
Een beginnende DmH zal medisch de toestemming moeten krijgen (eventueel met mogelijke beperking 
qua diepte of zwembad/open water  bijvoorbeeld) van een dokter van de Medische Commissie van Nelos 
om met de duiksport te beginnen. 



 

Zoals we weten zijn deze dokters mogelijk (meestal) beter en meer op de hoogte van 
“duiksportgeneeskunde” en kunnen zij advies geven voor mogelijke verwikkelingen of problemen. Er kan 
steeds advies van de eigen behandelende arts zijn. 
De volgende jaarlijkse medische onderzoeken kunnen en mogen nog steeds gedaan worden door een arts 
van de Medische Commissie doch dit is geen expliciete verplichting, maar een vrije keuze van de DmH, 
net zoals bij alle andere duikers bij Nelos. 
 
9. Allerlei: 
Herhaling door Ann: Lijsten doorsturen met bestand DmH, noodzakelijk voor de CMAS-kaartjes van de 
DmH. 
Lijst moet bevatten: behaald niveau A-B-C of D, dieptebeperking, veranderingen ten opzichte van vorig 
jaar duidelijk aanduiden indien mogelijk. 
 
Drink aangeboden aan de aanwezigen met gezellige “interclub-babbel”. 
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