Verslag AV Wet Wheels Duklo Leuven op 28-01-2010 bij Seppe
Aanwezig: het voltallige bestuur. En nog 37 leden.
a. Openingstoespraak van de voorzitter (Fernand)
2009 was een jaar waarin vele veranderingen werden doorgevoerd. De nieuwe VZW
werd opgericht en daarna de maatschappelijke zetel van Lubbeek naar Leuven
verhuisd om erkenning te kunnen krijgen door de sportraad van Leuven.
Nadruk werd gelegd op een probleem van het verleden dat zich blijkbaar voortzet,
nl. de begeleiding van onze Ww’s in open water. Op de komende algemene
vergadering van Duklo zal de voorzitter nog eens een oproep doen aan de leden
duikers van Duklo. Ook werd het droeve nieuws van het overlijden van Véronique
De Busschere, die ons hielp als bedeleider, in herinnering gebracht.
Verder was er een dankwoord voor iedereen die de club hielp het voorbije jaar.
b. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 2009.
Het verslag werd door Marcus voorgelezen en unaniem goedgekeurd.
c. Financieel Verslag door Guido.
Zie bijlage. Het verslag werd in naam van de aanwezigen gelezen, bestudeerd en
goedgekeurd door Wim en Raymond.
d. Verslag van het materiaal door Bob.
Zie bijlage.
e. Activiteitenverslag van het secretariaat door Phille.

1. Werking: vnl. Marcus omwille van uitval Phille sinds mei, samenwerking verloopt
nog steeds uitstekend
2. Oprichting vzw : goedgekeurd en gepubliceerd
3. Verandering maatschappelijke zetel
4. Nieuwe aansluiting sportraad Leuven
5. Erkenning van onze club als onafhankelijke Nelosclub vanaf 1/1/2010 (wat reeds 2
jaar geleden kon gebeurd zijn maar door interne spraakverwarring –
communicatiestoornissen iets langer heeft geduurd vooraleer Nelos doorhad wat
wij wensten) Gevolgen:
a. Wij zijn nu een volwaardige Nelosclub, onafhankelijk van Duklo wat
betreft de administratie en financiën
b. De lidgelden dienen betaald te worden voor eind januari door storting op
rekening 363-0521282-44; nl € 85 euro voor duikers en wetwheelers en € 50
voor zwemmers, hetgeen ons toelaat de verzekering te betalen aan Nelos en de
werkingskosten te dragen. Begeleiders die in andere duikclubs zijn aangesloten
evenals occasionele helpers (natte en/of droge) hoeven geen lidgeld te betalen
maar worden indien zij dit wensen beschouwd als volwaardige leden: (zij zijn
immers door hun hoedanigheid van duiker bij een andere club verzekerd).
Occasionele medewerkers worden erkend als vrijwilligers en zijn in die
hoedanigheid verzekerd door de provincieverzekering
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c. De medische strookjes worden door ons bewaard en de ontbrekende dienen
aan Marcus of mijzelf voor 15 februari bezorgd te worden
d. Wij beschikken binnenkort over toegang tot de Nelos ledenadministratie
en zullen bijgevolg beter de lopende zaken kunnen volgen vermits er
minder tussenstadia zullen zijn dan voorheen bij onze samenwerking met
Duklo
e. Wij zijn een duikclub en bieden derhalve geen duikopleidingen aan:
hiervoor doen we nog steeds beroep op Duklo waar eventuele duikers hun
brevetten kunnen halen, de vorming van begeleiders valt wel ten onze laste
vermits wij een wetwheelers opleidingscentrum zijn en als dusdanig erkend
worden door Nelos
f. De CMAS kaarten zullen op de AV van Nelos op 7 maart beschikbaar zijn
en Marcus of ikzelf zullen deze afhalen en jullie bezorgen
De organisatie van de steakavond en etentjes bij Seppe eind juni en eind december
Het opstarten van de Egyptereis: na contactname met diverse reisagentschappen
bleek andermaal Th. Cook de beste condities te bieden en werd opnieuw geopteerd
voor El Gouna maar omwille van aantal zonuren en bereikbaarheid van
duikstekken wordt de reisperiode vervroegd naar begin oktober
Het secretariaat is een halve computer rijker: het bestuur heeft namelijk de helft
van Marcus nieuwe computer gesponsord om hem toe te laten het
secretariaatswerk voort te zetten na het verslijten van zijn oud masjien
Voor de steakavond en andere activiteiten dienen medewerkers hun naam op te
geven teneinde te kunnen genieten van de provincieverzekering voor
vrijwilligerswerk

f. Verslag van Luc Dupas over de duikactiviteiten in 2009
Zie hiervoor op de website
g. Kalender en duikactiviteiten voor 2010 door Luc Dupas
Zie hiervoor eveneens op de website
h. Activiteitenplanning (niet duikactiviteiten ) in 2010 door Luc DC.
Voorgesteld wordt door Fernand een clubuitstap te doen naar Comblain-au –Pont
waar het voor iedereen en zeker voor wie paard kan rijden een verademing is.
Verder wordt een weekend side-car georganiseerd door Bram dat wordt
afgesloten met een BBQ bij Luc D.
i.

Varia

1. Voorstel tot ontwerpen en aanmaken van fiscale attesten via CDmH voor alle
wwclubs zodanig dat fiscale attesten kunnen afgeleverd worden met 1
standaardformulier opgesteld door CDmH zonder dat alle individuele clubs een
erkenningsaanvraag bij de FOD financiën moeten doen. Bij de discussie bleek dat dit
misschien wettelijk niet haalbaar is en door de Ww-clubs individueel moet geregeld.
Voordeel: alle individuele leden kunnen ook voor kleine bedragen (vanaf € 30 fiscaal
aftrekbaar) zelf voor sponsoring zorgen vb. bij de bakker om de hoek.
Aparte infobrochures zijn beschikbaar voor kleine en grote sponsoring (1blz. – 5blz.)

2. Verminderd lidgeld voor leden van dezelfde familie nl. € 30,00 voor zwemmers en
€ 50,00 voor duikers ? Zal op bestuur besproken worden.
3. Wat met toevallige zwembadpassanten (vraag Bethje) ? Ieder mag individueel 3
maal vrij komen zwemmen, maar moet daarna om verzekerd te zijn lidgeld betalen.
4. Verhoogde inspanning van de WWers om eigen begeleiders te zoeken (zeker wat
betreft de landbegeleiding maar ook voor de duiken zelf)
5. Mogelijkheid om andere wwclubs aan te spreken om aan onze voorwaarden mee te
gaan als begeleider (in casu duiken gratis) Hoe reis kenbaar maken? CDmH of clubs
aanschrijven?
Luc Blockx vraagt in dit verband om een aparte begeleidingswerking op te starten
en begeleidersschap interessant te maken, bv door rekenning te houden met
duikkalenders van andere clubs.
6. Gilbert Bauwens zei ivm de veiligheid bij de buitenduiken
a. lijst maken met de duikers en tijden van tewaterlating. Afmelden bij
terugkeer.
b. ploeg die terugkeert laat 1 of 2 begeleiders aan de kant ten einde te kunnen
helpen en een wissel te vergemakkelijken.
c. praktisch gezien wil dit zeggen dat er per duik een lijst gemaakt wordt van
de duikers. Gilbert zal ons een typevoorbeeld bezorgen.
7. Daarna werd door Marcus nog een kort overzicht gegeven van de stand van zaken
ivm de clubreis naar Egypte begin october. We volgen dit verder op de website en via
mail.
Voor het secretariaat
Phille en Marcus

