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Verslag Algemene Vergadering van 18 februari 2022  

Online via TEAMS om 20 uur 
 
Aanwezig : Om 20:10 zijn er voldoende leden online om de Algemene Vergadering geldig te laten 
verlopen en opent de host de vergadering 
 

1. Openingsspeech door de Voorzitter Luc De Craene 
- Welkom op de jaarlijkse AV.  Het is wegens de corona-omstandigheden nu al de 

tweede keer online en blijkbaar lukt het wel voor de meesten. 
- Velen hebben elkaar lang niet meer gezien en online meetings blijken een goed 

alternatief.  
- Hopelijk blijft iedereen gezond.  Volhouden iedereen ! 
- Graag uw microfoon uitzetten om zoveel mogelijk storende achtergrondgeluiden te 

vermijden. 
 

2. Herverkiezing bestuur 
Er zijn dit jaar geen bestuursleden die statutair her-verkozen moeten worden. 
 

3. Goedkeuring van het verslag van de AV van 2021 
Er zijn geen opmerkingen of vragen. 

 
4. Verslag van het secretariaat door Annick Bergen 

2021 was een “vrij dood” jaar.  Omwille van Corona zijn er minder gewone, en geen extra, 
activiteiten georganiseerd.   
AV Cdmh zal doorgaan begin mei. Datum wordt nog bekend gemaakt via onze online 
WaDoeMeNaa-clubkalender en via de regelmatige club-emails. 

 
5. Financieel verslag door Raymond Buelens 

Naar goede gewoonte wordt het financieel verslag opnieuw in de vorm van een rijmpje 
voorgedragen. 
We hebben nog steeds een positief saldo van ongeveer 24600 euro. 
De commissarissen hebben reeds de kans gekregen om het financieel verslag van 2021 na te 
kijken en hebben het ook goedgekeurd. 
Danny Hoylaerts en Harry Van Grunderbeeck worden aangesteld als commissaris voor het 
verslag van 2022. 
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6. Verslag duikactiviteiten en -materiaal door Luc Dupas 

- Niet veel veranderd qua materiaal, alles blijft onderhouden en als er iets stuk is gegaan 
wordt dat vervangen of hersteld. De wettelijk verplichte fleskeuringen zijn allemaal in 
orde. 

- Ons clubmateriaal zit in de 2 draadkarren in het zwembad. 
- De clubcompressor staat bij Marc G thuis en wordt gebruikt voor het hervullen van de 

flessen van het zwembad en van de flessen gebruikt bij de WW-buitenduiken. 
- De mogelijkheden ivm de zwembadtrainingen waren nog vrij beperkt ivm corona-

maatregelen en -voorzorgen maar toch was er al meer interesse. 
- De WW-buitenduiken zijn in 2021 gelukkig kunnen doorgaan, op een veilige manier, 

als 1 van de weinige toegestane activiteiten, en tov 2020 hebben we zelfs nog wat 
extra buitenduiken georganiseerd. 

- In 2020 hadden we 15 clubduikdagen met 26 duikmogelijkheden 
- In 2021 21 clubduikdagen met 33 duikmogelijkheden. 
- Ook 2 WW die 2e lid zijn hebben geregeld mee gedoken (Liesbeth en Reinhart) 
- Voor 2022 is er nog geen clubkalender opgesteld maar voor de buitenduiken zal het 

opnieuw een mix van duiken in zoet en zout water worden, en typisch duiken tijdens 
de weekend. 

- Daarnaast is er opnieuw de mogelijkheid om in de week te gaan duiken mits concrete 
afspraken hiervoor kunnen worden gemaakt met WW’ers en WW-begeleiders en 
mededuikers. 

- Als regel hanteren we nog altijd minimum 10°C watertemperatuur voor onze 
openwater clubduiken. WW’ers met een droogpak mogen en kunnen wel duiken in 
kouder water als ze dat willen en als er mededuikers beschikbaar zijn. 

- Ivm onze WaDoeMeNaa-kalender was en blijft Ekeren blijft een toplocatie wegens de 
vlotte toegankelijkheid en de niet te verre afstand, en vooral ook als backup voor als de 
weersomstandigheden ongunstig zijn voor andere al geplande duikstekken. 
Naast de geplande clubduiken zijn suggesties voor extra clubduiken op voor WW’ers 
toegankelijke duikstekken altijd welkom. Hou wel voor duikstekken in Zeeland dan 
wel rekening met getijden en stroming. 

- NELOS-Ideal is vooral belangrijk voor de eerste 15 duiken.  
- Clubreis 2022.  De vorige WW-clubreis is idd al 4 jaar geleden. De OVWW gaan van 

01/10 tot 08/10 naar El Gouna.  Wij polsen nu wie interesse heeft en of we al dan niet 
samen met de Oost-Vlaamse WW gaan.  De prijzen van het Resort blijven ongeveer 
hetzelfde maar het duikpakket is behoorlijk duurder.  Serge is weg Easy Divers, maar 
Dream Team Divers kan nog wel de Marion charteren. Luc Dupas en Annick Bergen 
zullen dit samen bekijken. 

 
7. Varia 

- Geen verdere punten te bespreken. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:10 
 
 
 
 
Annick Bergen 
Secretaris Wet Wheels Duklo Leuven VZW 


