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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 26 januari 2019 om 15.00h
Duikershuis NELOS –Brusselsesteenweg 313‐315
2800 Mechelen.
Agenda :
‐Verwelkoming door de voorzitter ‐Ann Tielen
‐Goedkeuring verslag algemene vergadering 06 januari 2018
‐Verslag secretariaat ‐Patrick Verbouw
‐Verslag penningmeester ‐Jan Decrock
‐Verslag public relations‐Jan Lagacie
‐Verkiezing van twee bestuursleden :
*Yves Druyve : einde mandaat en herkiesbaar.
*Patrick Verbouw : einde mandaat en herkiesbaar
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 18 januari 2019 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.

Ann Tielen
Adelardstraat 33
3580 Beringen
0496‐75 04 46

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

Patrick Verbouw
Haeghensgoed 61 b 102
9270 Laarne
0496‐79 52 86

ann.tielen@telenet.be

jgc631@gmail.com

patrick@ver‐bouw.be
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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 plaats vind op zaterdag 26 januari 2019.

Datum :

Volmachtgever :

Volmachtnemer :
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Bijlagen
Verslag verstuurd op

Commissie Duikers met een Handicap
Duikershuis Mechelen 06‐01‐2018
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.
16‐11‐2017
26 Zie bijlage aanwezigheidslijst
NVT
Reekmans Eric ; Sprengers Hannelore.
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 voorzitter Ann Tielen om 15.10h de vergadering
1 Verwelkoming door de ondervoorzitter .
Beste aanwezigen ,
Ik heb verontschuldigingen ontvangen van : Eric Reekmans.
Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig maar vooral gezond 2018 toe te
wensen! Een goede gezondheid is niet te koop en waarschijnlijk één van de belangrijkste
zaken in het leven. Naast liefde en vriendschap is een goede gezondheid één van de
grootste pijlers voor ons algemeen welzijn. Bewegen en sporten staan naast goede voeding
aan de oorsprong ven een goede gezondheid. En of wij vorig jaar bewogen
hebben……naast regelmatige zwembadtrainingen en buitenduiken zijn heel wat
duikscholen verdere horizonten gaan opzoeken. Tegenwoordig kijkt men niet meer raar
op als er iemand in een rolstoel verschijnt aan de waterkant , met als enige doel : duiken .
We durven zelfs denken dat het begrip ”Wet Wheeler” vertrouwder klinkt dan pakweg 10
jaren geleden. Het enige wat sommigen soms nog versteld doen staan is dat deze Wet
Wheelers vaak zo goed getraind en opgeleid zijn dat zij ofwel probleemloos hun eigen weg
gaan onder water , zonder hulp van anderen of dat zij blindelings vertrouwen hebben in
de toegewijde begeleiders . Deze begeleiders zijn steeds opnieuw hun vertrouwde
ankerpunt , hun vertrouwde steunpunt waar zij iedere keer weer op kunnen terugvallen.

De begeleiders blijven zoeken naar oplossingen en mogelijkheden om het duiken voor de
Wet Wheelers zo aangenaam mogelijk te maken.
Laat mij daarom speciaal vandaag de begeleiders bedanken . Dank zij hen kunnen Wet
Wheels Opleidingscentra blijven bestaan . dank zij hen kunnen de Wet Wheelers op een
verantwoorde manier duiken.
De Commissie Duikers met een Handicap is al jaren actief bezig met het duiken voor
personen met een handicap en wij plannen op zondag 25 februari opnieuw de jaarlijkse
begeleiderscursus in Mechelen. Dit is een dag vol informatie , “iedereen “ is welkom , niet
alleen leden van de Wet Wheel Clubs maar ook de gewone duikers ! Ook elk brevet is
welkom! We hopen zelfs in de toekomst iets meer instructeurs te zien.
In september 2017 ging ons eerste Wet Wheels Duikevenement door aan de Bergse
Diepsluis , door sommigen beter gekend als de Oesterdam. De weergoden waren ons
gunstig gezind en er was een grote opkomst. Alle positieve reacties hebben ons aangezet
om ook in 2018 zo een Wet Wheels Evenement te organiseren. Zet alvast zondag 9
september in jullie agenda ! Gaan we terug naar Zeeland naar een andere locatie of gaan
we naar het zuiden van het land ? Meer info volgt …..
Als gevolg van deze organisatie is er opnieuw wat meer geld overgebleven en werden de
Wet Wheels Toelagen voor ieder Wet Wheels Opleidingscentra opnieuw uitbetaald. Het is
nog steeds de bedoeling dat deze gelden gebruikt worden om acties te ondernemen
speciaal bedoeld voor de Wet Wheelers en/of begeleiders ….deze toelagen kunnen
gebruikt worden voor de aankoop van aangepast duikmateriaal bijvoorbeeld of om
duiktrips financieel toegankelijker te maken.
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Nieuw is dat er vanaf dit jaar een label toegekend wordt aan die Wet Wheels
Opleidingscentra die voldoen aan de voorwaarden : De duikschool moet een door NELOS
erkende duikschool zijn en dit WWOC môet beschikken over een Wet Wheels Instructeur.
Daarom opnieuw een warme oproep om u in orde te stellen met deze laatste regel…het
opleiden van Begeleiders enerzijds en Wet Wheelers anderzijds môet overkoepeld worden
door een WWI. Momenteel zijn er 2 duikscholen die niet voldoen. Voor het afnemen van
controlepunten kunnen zij momenteel steeds rekenen op WWI van buiten hun duikschool
maar wij willen toch aandringen van zelf een WWI onder hun leden te hebben om de
continuïteit van de opleidingen te garanderen.
Nieuw is ook dat we de voorwaarden voor een Wet Wheel Instructeur Trainer veranderd
hebben . De nieuwe voorwaarden zijn o.a. 1* instructeur zijn ipv 2* instructeur , x‐aantal
duiken met Wet Wheelers op elk niveau en op verschillende duiklocaties. ( zeeduiken ,
bootduiken …) en gedurende 1 jaar deelnemen aan de vergaderingen van de Commissie
Duikers met een Handicap om op deze manier meer inzicht te krijgen in onze werking,
onze doelstellingen en onze activiteiten . De volledige nieuwe voorwaarden zullen in het
vademecum gepubliceerd worden.
De cursus “ onderwaternavigatie “ is in 2017 niet doorgegaan wegens te weinig interesse
van de Wet Wheelers zelf. Dit is jammer want het is speciaal voor hen dat we deze
specialty organiseren , met de bedoeling verder te doen met de opleiding “duikleider” . Te
weinig A‐duikers zijn momenteel in het bezit van deze kwalificatie . Ieder WWOC kan deze
cursus in eigen regie organiseren of aansluiten bij een WWOC in de buurt die deze cursus
organiseert . Wij zullen bij DiveCompany deze organisatie doen op zondag 18 maart van
13.00 tot 16.00h. Indien er kandidaten zijn die willen deelnemen graag een seintje naar de
secretaris van DiveCompany . Zij krijgen dan meer info doorgestuurd.
Ik wil eindigen met een belangrijke boodschap : wij willen het allerbeste uit iedereen
halen. Iedere Wet Wheeler heeft de mogelijkheid om te groeien in zijn brevet , om een A‐
brevet te halen , om duikleider te worden . Nogal wat Wet Wheelers zijn zo goed en
zelfstandig onder water dat zij steeds weer op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen. Voor
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sommigen is dat fotografie , voor anderen videografie….wij willen hen echter een
belangrijke boodschap meegeven ; wij zijn de eersten om het beste uit jullie te halen maar
dit kan enkel in respect voor ons reglement , het veiligheidsreglement en de NELOS
voorschriften. Iedereen binnen “NELOS” moet zich aan de reglementen houden , om
verzekeringstechnisch in orde te zijn ! Als je duikt onder NELOS‐vlag , dan gedraag je je
ook als een NELOS‐duiker en houd je je aan de reglementen , ook al denk je misschien dat
je goed voorbereid en met de nodige omkadering tôch iets anders kan doen …..elk brevet
heeft zijn beperkingen , ook bij de Wet Wheelers.
Tot slot wil ik heel het NELOS‐secretariaat danken , maar in het bijzonder Hannelore.
Daarnaast de Commissieleden en onze ambassadeur Sven VDK , hoofd DO. Dankzij
iedereen draait de Commissie
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 30 januari 2017
*Ieder aanwezige had het verslag ontvangen.
*Behoudens een typfoutje zijnde “ATWW” moet “ANWW” zijn waren geen verdere
opmerkingen op het verslag.
*Het verslag wordt dan ook unaniem goedgekeurd.
3. Verslag secretariaat.
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Op mijn beurt ook een goede namiddag aan iedereen en de beste wensen voor een gezond
2018 toegewenst.
In het jaar 2017 zijn er 6 vergaderingen geweest waarvan de algemene vergadering en 5
bestuursvergaderingen.
De inhoud van de bestuursvergaderingen zijn de dagelijkse werking , 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 januari 2017 was er de algemene vergadering.
Op 19 maart 2017 was er de begeleiderscursus.
De onderwater navigatie is niet door gegaan omwille van te weinig kandidaten.
Op 03 september was er het WW‐evenement.
Betreffende deze activiteiten zal Jan L. ( Verantwoordelijke P.R.) straks een woordje uitleg
geven.
We hebben voor een bestuursfunctie helaas geen kandidatuur mogen ontvangen .
Ann Tielen en Jan Lagacie zijn einde mandaat doch herkiesbaar.
Dat punt komt straks terug aan bod.
In 2017 telde Nelos 9 opleidingscentra voor duikers met een handicap.
Er waren in totaal 48 duikers met een handicap , in 2016 waren er dat 55.
Van de 48 duikers waren er :
15 met een A brevet.
5 met een B brevet.
11 met een C brevet.
9 met een D brevet.
8 momenteel zonder brevet.
Bij deze 48 waren er 4 mensen niet of op dit moment niet in orde met hun medisch
onderzoek.
Dergelijke aantallen en cijfers dateren op data van 05‐05‐2017.
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Het aantal homologaties in 2017 waren :
3 met begeleidersbrevet.
2 WW met een B brevet.
Ik denk dat ieder die in 2017 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.
Ik wil alle mensen bedanken voor de goede samenwerking in 2017 naar het secretariaat
toe en hoop dit te kunnen herhalen in 2018.
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 voorzitter
terug
4. Verslag penningmeester.
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Het saldo van de rekening bedroeg op 01/01/2017 € 4059,52 en € 5517,57 op 31‐12‐
2017.
Inkomsten :

€ 6000,00 Werkingstoelage Nelos vzw.

Uitgaven :

€ 2415,88 Voor opleiding en evenementen waarvan € 2200,00 als
werkingstoelage voor de WW‐opleidingscentra en € 215,00 voor het
WW‐evenement.
€ 88,20 voor huur lokalen ( zwembad )
€ 10,45 voor portkosten
€ 1329,89 Verplaatsingskost bestuurders
€ 70,00 Drukwerk
€ 125,97 Onderricht ( begeleiderscursus )
€ 389,71 Vergaderkosten

Het WW‐evenement bracht heel wat minder onkosten mee dan de WW‐duikdag van
vorige jaren.
De subsidie aan de opleidingscentra werd opnieuw doorgestort.
De boekhouding heb ik zoals steeds hier op mijn computer staan , wie inzage wil geeft een
seintje.
Indien er vragen zijn zal ik graag toelichting geven
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 op zaterdag 28 januari
waarop alle clubs werden uitgenodigd.
4/6

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 vorig jaar geen opleiding onderwater navigatie georganiseerd.
Er werd een oproep gedaan om dit weer te organiseren maar jammer genoeg waren er
maar 3 kandidaten , het evenement werd dus afgelast.
De Vierde activiteit die werd georganiseerd was ons duikevenement in september.
We kozen deze keer voor een volledig nieuw concept.
De jarenlange traditie werd doorbroken ,geen zoetwaterduiken maar deze keer was de
Oesterdam in Tholen Nederland aan de beurt.
Dit was een héél groot succes en dank zij de weergoden was het ook een prachtige dag.
Graag ook dank aan alle mensen die meegeholpen hebben met het plaatsen van tenten,
tafels en hulp bij de BBQ.
De Commissie zorgde voor de apero, de wijn aan tafel , de groentjes en brood , terwijl de
duikers zelf moesten zorgen voor hun eigen stukje vlees , vis of vegetarische burger , ook
al heb ik er van die laatste niet echt veel zien liggen.
Elk kon gebruik maken van de meegebrachte BBQ.
Ook nog een woordje dank aan Elvire dat ze ook dit jaar weer instond voor de foto’s.
Wat we dit jaar gaan doen staat nog niet vast , we bekijken dit eerstdaags en laten jullie op
tijd iets weten. Hopelijk zien we jullie terug op één van onze volgende evenementen.
Zijn er daar nog vragen rond aub ?
Er waren geen vragen omtrent de activiteiten.
6. Verkiezing van 2 bestuursleden :
Gezien er geen nieuwe kandidaturen zijn , zijn er ook geen verkiezingen.
Jan Lagacie en Ann Tielen zijn einde mandaat en herkiesbaar.
Met handengeklap zijn Jan lagacie en Ann Tielen herkozen voor de komende 3 jaar.
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7 Allerlei / rondvraag .
Ludo Faes :

Vraagt om een protocol met de voorwaarden om over te stappen van
instructeur naar WW‐instructeur.
Deze voorwaarden op het praktisch gebied omdat deze niet volledig
duidelijk zijn.

Ann Tielen :

Alle voorwaarden staan in het vademecum genoteerd en uitgelegd maar
we zullen deze veréénvoudigd voor jullie op papier plaatsen.
Vermeld tevens de voorwaarden en legt deze uit.

Isabelle Leus : Welke voorwaarden er gesteld worden om gespecialiseerd
begeleider te kunnen worden.
Ann Tielen : Antwoord idem , alles staat in het vademecum uitgelegd .
Vermeld tevens de voorwaarden en legt deze uit.
Bjorn Claes :
Ann Tielen :
Ann Tielen :
Ludo Faes :

Vraagt de voorwaarden om een label toegekend te krijgen.
Legt de voorwaarden nog eens uit maar ook deze staan vermeld in het
vademecum.
Geeft een toelichting betreffende opleiding WWI trainer en doet een oproep
aan de WWI om zich eventueel kandidaat te stellen.
Bij deze wil ik nog vermelden onze ANWW duikdag doorgaat te Ekeren op
30 juni 2018 en we hopen iedereen te mogen verwelkomen.

De voorzitter bedankt ieder voor zijn aanwezigheid .
5/6

De algemene vergadering wordt gesloten door de voorzitter om 16.55h
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Met vriendelijke groeten
Patrick Verbouw
Secretaris CDMH
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