
 

     

Algemene vergadering Duklo Wet Wheels    11/01/2007 
 
Aanwezig van het bestuur: Fernand, Phille, Guido, Luc De Craene, Bob. 
Er zijn 24 leden van de club aanwezig. 
Dagorde: Openingswoord door Fernand. 
     Financieel verslag 2006 door Guido. 
                Voorstel uitbreiding bestuur met buitenduikverantwoordelijke en secretaris. 
     Verslag toestand materiaal door Bob. 
                Programma van de komende maanden. 
     Buitenduikkalender voor 2007 door Luc Dupas.  
                Diversen. 
 
1° Openingswoord door Fernand. 
 
 Onze voorzitter hield eraan iedereen te danken die meewerkte met de uitbouw van ons 
succesjaar 2006 maar waarschuwde ons tegelijk voor een te optimistische kijk op 2007. Alles 
is nog te verbeteren. 
Goede wil en vooral goede verstandhouding kunnen echter wonderen en zelfs mirakels 
verwezenlijken, denk maar aan de prijsuitreiking van de K. Boudewijnstichting, die ons 
onverwachte mogelijkheden biedt en een rooskleuriger financiële toekomst. 
Eind 2006 kwam de grote verrassing dat Bert ons ging verlaten, zo kort na zijn zo geslaagde 
organisatie van onze Rode Zee duiken. We hebben echter ook de terugkeer van onze verloren 
zoon Andre en de aanwinst van een Odyssee-instructeur Marc samen met zijn vriend Dany. 
I.v.m. de aanstaande algemene vergadering van Duklo spoort de voorzitter alle WW’s aan om 
de kalmte en gezond verstand te laten oordelen. 
Warm applaus volgde als dank voor onze onnavolgbare voorzitter. 
 
2° Bestuursuitbreiding. 
 
 Het voorstel van het bestuur om Luc Dupas voor 2 jaar aan te duiden als 
verantwoordelijke voor de buitenduiken en als contactpersoon met andere clubs wordt aan de 
A.V. voorgelegd. Tevens vraagt Phille in naam van het bestuur aan Mark Goossens voor  
1 jaar het secretariaatswerk mee ter harte te nemen. 
Warm applaus van de aanwezigen laat toe dat de twee nieuwelingen (bijna 50 en 60 jaar) zich 
bij het bestuur voegen. 
 
3° Financieel verslag 2006 door Guido. 
 
 Het detail van de inkomsten en uitgaven van 2006 werd ter plaatse nagekeken door 
enkele van de leden die een voortreffelijk beheer van onze gelden konden vaststellen. 
Guido vermeldde ons het goede nieuws dat een aantal geblokkeerde gelden weer zijn 
vrijgekomen. De uitgaven in Egypte voor de duiken van WW’s en begeleiders die door de 
club werden betaald bedroegen 6.000 €. De inkomsten van de geslaagde steakavond 2006 
bereikten bijna 2.500 €. 
Wat de vooruitzichten betreft voor 2007, wees Guido ons op de subsidietoekenning van de  
K.Boudewijnstichting. 
Verder hebben wij de volgende steakavond  en werd gevraagd te blijven uitkijken naar 
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4° De nieuwe steakavond . 
 
De nieuwe steakavond op 24 maart 2007 in de Kill Shot werd ons door Luc De Craene  
aangekondigd, die ons tevens vroeg zoveel mogelijk te komen helpen en ook uit te kijken naar 
mogelijke geschenken voor de tombola. 
 
5° Verslag toestand materiaal door Bob. 
 
 Wat het duikmateriaal van de club betreft gaf Bob ons een detail van de toestand. 
Wij hebben: -      6 flessen van 5 l 

- 4 flessen van 10 l , 1 fles is na een buitenduik verdwenen. (geelgroen) 
- 1 fles van 8 l 
- 18 jackets waarvan er 6 voor open water zijn 
- 11 ontspanners waarvan 8 voor open water 
- 19 tuba’s 
- 10 brillen en dan al het kleine materiaal, teveel om op te noemen.  

Bob gaat in het licht van de nieuwe financiële toestand een strijdplan opstellen om het 
materiaal te verbeteren en zo nodig aan te vullen, zodat de duiken verder in goede orde 
kunnen verlopen. 
Luid applaus voor het verslag en de inzet van Bob in het verleden. 
 
6° Buitenduikkalender voor 2007 door Luc Dupas. 
 
 De makkelijkste manier om de activiteiten van Duklo WW te volgen is via de site door 
Luc Dupas gemaakt. Kijk naar www.torpedo.be/WW. Hier vinden wij de kalender van duik- 
en clubactiviteiten. 
De duiken zullen vooral georganiseerd worden op zaterdag waardoor wij niet in het duikwater 
van andere clubs terechtkomen.  
Er is ook zeer nuttige informatie te vinden over de club(duik)kalender 2006 en de clubreis 
2006. Ook andere clubinfo, foto’s en films. Ook nieuws over de NELOS commissie duikers 
met een handicap. 
Luc had reeds een warm applaus ontvangen. 
 
7°Diversen. 

- Voorstel oud en nieuw 2008 met de WW te vieren. Antwoord: de vraag 
wordt binnen 10 maand nog eens door Luc Blockx gesteld. 

- Het voorstel naar de duikbeurs in Utrecht te gaan wordt voor de WW’s iets te 
moeilijk toegankelijk gevonden. 

- De watersportbeurs in A’pen is misschien iets makkelijker. Kijk naar 
www.belgianboatshow.be 

- Eventuele uitstap naar het speciale zwembad in Tienen. Zeven meter diepe 
duiktank. 

- Op 26 januari is er algemene vergadering van de Nelos commissie duikers 
met een handicap. De vergadering gaat door in het duikershuis in Mechelen 
om 20 uur. 

De algemene vergadering 2007 wordt door tevreden leden en vermoeide bestuursleden 
afgesloten met heerlijke broodjes aangeboden door de club en klaargemaakt door Gerda. 
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