Commissie Duikers met een
Handicap

Commissie Duikers met een
Handicap

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 25 januari 2020 om 15.00h
Duikershuis NELOS –Brusselsesteenweg 313-315
2800 Mechelen.
Agenda :
-Verwelkoming door de waarnemend voorzitter.
-Goedkeuring verslag algemene vergadering 26 januari 2019
-Verslag secretariaat -Patrick Verbouw
-Verslag penningmeester -Jan Decrock
-Verslag public relations-Jan Lagacie
-Verkiezing van 3 nieuwe bestuursleden.
*Jan Decrock : einde mandaat en herkiesbaar.
*Patrick Verbouw : ontslagnemend
*Ann Tielen : ontslagnemend
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 15 januari 2020
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.
Waarnemend voorzitter :
Penningmeester :
Jan Decrock
Nieuwendorpe 30
8730 Oedelem
0483-66 79 01

Secretaris :

jgc631@gmail.com

patrick@ver-bouw.be

Duiksport ook voor jou!

NELOS.be

Patrick Verbouw
Haeghensgoed 61 b 102
9270 Laarne
0496-79 52 86
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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 25 januari 2020
1 Volmacht toegestaan per stemgerechtigd lid.

Datum :

Volmachtnemer :

Duiksport ook voor jou!
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Volmachtgever :
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Voorlopig verslag algemene vergadering
26 .01.2019
Vergadering van de
Plaats/datum/uur
Aanwezigheden
Uitgenodigd

Uitnodiging verstuurd op
Aanwezig
Volmachten
Verontschuldigd
Goedkeuring verslag
06-01-2018
Bijlagen
Verslag verstuurd op

Commissie Duikers met een Handicap
Duikershuis Mechelen 26-01-2019
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
27 Zie bijlage aanwezigheidslijst
Reekmans Eric ; Sprengers Hannelore., Geeraerts Lieven.
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 15.00h de vergadering
1 Verwelkoming door de voorzitter .

Duiksport ook voor jou!
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Beste aanwezigen ,
Welkom op de jaarlijkse algemene vergadering van de Commissie DmH.
Ik heb verontschuldigingen ontvangen van : Eric Reekmans , Hannelore en Lieven
Geeraerts.
Jaar na jaar start ik deze vergadering met iedereen een gezond en wél jaar toe te wensen!.
Ook dit jaar is dit mijn opener…Gezond zijn is de dag van heden een voorrecht !
Gezondheid is niet te koop en sommigen zouden hun hele fortuin willen inzetten om hun
gezondheid te garanderen.
Afgelopen jaar hebben wij ons vooral bezig gehouden met het uitschrijven van de
modaliteiten voor de Wet Wheels instructeur.
Wij organiseerden het 2de Wet Wheels duikevenement aan de Oesterdam en ook in 2019
zal deze op het programma staan , waarschijnlijk op en andere locatie .Meer info hierover
volgt nog. Ook de begeleiderscursus ondergaat een kleine verandering :
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Wij hebben besloten om deze cursus op te splitsen in 2 momenten : eentje in het voorjaar
op 17 maart in de Vlaanders , meer bepaald in Beernem en eentje in het najaar in Limburg.
Deze datum wordt nog later bepaald .Dit geeft de kandidaten-begeleider meer kansen om
deze cursus te volgens , eventueel dichter bij huis.
In 2018 hadden we 2 kandidaten voor WWITR en zij zijn volop hun opdrachten aan het
afwerken zodat wij hopelijk in 2019 ons klein Kaderbestand kunnen aanvullen met 2
nieuwe gemotiveerde WW Instructeur Trainers.
In 2019 is duikschool Neptunus uit Mechelen van plan een groots duikfeest te organiseren
voor ALLE duikers van NELOS op 14 september 2019 , meer nieuws volgt.
Wij merken dat er de laatste tijd een stagnatie is in het ledenbestand van de WWers…de
oudere duikers stoppen en er komen geen jongere gehandicapte duikers bij. Wij beseffen
ook wel dat niet iedere persoon met een handicap zin heeft om een duikopleiding te
volgen maar wij vragen ons toch af of wij eventuele potentiële nieuwe kandidaten beter ,
sneller , efficiënter kunnen bereiken…ik hoop daar straks van jullie suggesties of ideeën
rond te horen .
Ik wil 1 specifieke duikschool in Limburg speciaal vernoemen . Het gaat om Deepbleu uit
Genk. Zij zijn gestart met en nieuwe NELOS duikschool en wij zijn fier te mogen melden
dat zij ook een officieel WWOC zijn. Hun aanvraag tot erkenning werd eind 2018
goedgekeurd. Dit gezegd zijnde willen we meegeven dat wij de regels tot aanvaarding en
blijvende erkenning hebben aangepast.
Naar analogie met een NELOS-duikschool , kan een Wet Wheels Opleidingscentrum
zonder Wet Wheels Instructeur geen specifieke opleidingen geven , ook al is er een
gewone Instructeur lid van dit WWOC. Gezien zij geen WW-opleidingen kunnen geven ,
vervalt hun erkenning van NELOS-WWOC na 1 jaar.
Een WWOC dat tijdelijk zijn WWI verliest heeft 1 jaar de tijd om een actieve WWI te
hebben ( liefst als 1st lid ) Wij doen dus een warme oproep aan de WWOC die zich in deze
situatie bevinden of zullen gaan bevinden , van dringend op zoek te gaan naar een WWI.

Duiksport ook voor jou!
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De WW leden worden geteld op datum van 1 april . Indien het betreffende WWOC geen
WW meer als lid heeft en als blijkt dat na 1 jaar deze situatie ongewijzigd is , dan moet het
WWOC terug een aanvraag doen bij de Commissie DmH om erkend te worden , vooraleer
een nieuwe WW zich lid kan maken.
In 2019 wordt er daarom een cursus gegeven voor de kandidaten WWinstr. Voorlopig
hebben we 2 kandidaten uit Limburg. Indien er nog meer kandidaten volgen dan maak ik
zelf graag met deze mensen concreet een afspraak om deze cursus te geven op een
gezamenlijk gepast moment en gepaste plaats.
Het is dankzij de inzet van zovele vrijwilligers dat we er in slagen om duikers een correcte
duikopleiding te geven gehandicapt of niet.
We hopen dat wij in de toekomst nog steeds op deze vrijwilligers mogen rekenen want
zoals al overal aangekondigd wordt heel ons logsysteem en daarnaast onze
proevenkaarten aangepast. Binnen NLOS wordt sinds 1 januari gewerkt met DIVES met
daarnaast het prepaid systeem . Deze systemen worden momenteel op punt gezet voor de
Commissie DmH en voorlopig werken we in 2019 nog op de huidige manier verder.
In 2020 echter zullen wij de dans niet kunnen ontsnappen en worden ook onze
controlepunten en opleidingen allerhande opgenomen in dit systeem.
Graag had ik jullie aandacht erop gevestigd dat wij als Commissie duikers met een
Handicap een heel jaar bezig zijn met het updaten van onze reglementen , het organiseren
van activiteiten voor en met Wet Wheelers en met het in stand houden van ons
ledenbestand . Dit kan alleen als je kan rekenen op een goed team . Ik wil dan ook mijn
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team bedanken voor het afgelopen jaar : Hannelore , Jan , Yves , Jan , Patrick en Eddy ,
BEDANKT.
Straks nodigen wij U graag uit voor een drankje en gezellig napraten is dan mogelijk.
Voor ik verder ga , wil ik vragen :
Heeft iedereen dit verslag ontvangen ?
Zijn er opmerkingen ?
Mag dit ontwerpverslag goedgekeurd worden ?

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 06 januari 2018
*Ieder aanwezige had het verslag ontvangen.
*Een kleine toelichting onder punt 7.
*Er zijn verder geen opmerkingen op het verslag
*Het verslag wordt dan ook unaniem goedgekeurd.
3. Verslag secretariaat.
Op mijn beurt ook een goede namiddag aan iedereen en de beste wensen voor een gezond
2019 toegewenst.
In het jaar 2018 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 in de Commissie Duikers met een Handicap.

Duiksport ook voor jou!
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06 Januari 2018
19 Februari 2018
16 april 2018
03 Juli 2018
17 September 2018.
05 November 2018.

Algemene vergadering.
Bestuursvergadering.
Bestuursvergadering.
Bestuursvergadering.
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering.

Op 25 Februari 2018 was er de begeleiderscursus.
Op 09 september was er het WW-evenement.
Betreffende deze activiteiten zal Jan L. ( Verantwoordelijke P.R.) straks een woordje uitleg
geven.
Inschrijven voor een cursus of evenement kon steeds via het email adres van het
secretariaat Commissie DmH.
Dit blijft ongewijzigd.
Toestand bestuur :
Patrick Verbouw en Yves Druyve zijn einde mandaat.
Er heeft zich 1 kandidaat aangeboden om toe te treden in het bestuur.
Dat punt komt straks aan bod.
Aantal WW en brevetten.
In 2018 telde Nelos 9 opleidingscentra voor duikers met een handicap.
Er waren in totaal 44 duikers met een handicap , in 2017 waren er dat 48
In 2016 nog 55
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.
Van de 44 duikers waren er :

13 met een A brevet.
4 met een B brevet.
12 met een C brevet.
9 met een D brevet.
6 momenteel zonder brevet.

Bij deze 44 waren er 3 mensen niet of op dit moment niet in orde met hun medisch
onderzoek.
Dergelijke aantallen en cijfers dateren op data van 01-04-2018.
Het aantal homologaties in 2018 waren :
1 A-brevet.
1 C-brevet
4 Begeleiders brevetten.
1 Gespecialiseerd begeleiders brevet.
Ik denk dat ieder die in 2018 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.
Als secretaris was het een leuk jaar om met ieder van jullie samen te werken.
Ik wil daarom alle mensen bedanken voor de goede samenwerking in 2018.
Eveneens wil ik het NELOS secretariaat bedanken voor de goede samenwerking.
Als ik deze functie in 2019 verder mag zetten zal ik deze met evenveel inzet en passie doen
en dit voor allen die die zich inzetten voor en rond onze Wet Wheelers.
Zijn er vragen omtrent het secretariaat aub ?
Er waren geen vragen

Duiksport ook voor jou!
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Als er geen vragen zijn omtrent het secretariaat geef ik graag het woord aan de voorzitter
terug
4. Verslag penningmeester.
Het saldo van de rekening bedroeg op 1-1-2018 €5717,57 en op €5704,34 op 31-12-2018.
Als inkomsten noteren we €6000,00 werkingstoelage van NELOS VZW.
De uitgaven bedroegen aldus €6013,23.
De uitgaven :
€2669,12
€8,52
€40,00
€2080,96
€192,70
€88,54
€425,24
€0,15
€508,00

Opleiding en evenementen ( werkingstoelage voor de WW opleidingscentra
en WW-evenement )
Portkosten
Kantoorbenodigdheden.
Verplaatsingskosten bestuursleden.
Verplaatsingskosten deelnemers
Onderricht ( begeleiderscursus )
Vergaderkosten
Bankkosten
Investeringen ( evenemententent )
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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 ,
De nieuwjaarswensen zijn al uitgesproken door onze voorzitster , maar ook vanwege mij
nog eens een gelukkig nieuwjaar en hopelijk weer veel mooie duiken en duikreizen.
Wat heeft 2018 zoal gebracht :
Als eerste activiteit was er de algemene vergadering vorig jaar op zaterdag 6 januari
waarop alle clubs werden uitgenodigd .Er waren 26 aanwezigen.
Als tweede werd de uitnodiging verstuurd naar alle clubs voor de opleiding begeleider.
Zoals elk jaar waren er weer een héél aantal kandidaten.
Er waren 17 mensen ingeschreven maar “slechts “ 16 die de cursus gevolgd hebben , de
17e heeft zich verontschuldigd.
De opleiding onderwaternavigatie werd in 2018 georganiseerd door DiveCompany , deze
ging dan ook door in Todi. Er waren 4 Wet Wheelers ingeschreven en 10 valide duikers ,
wat toch weer een groot succes is gezien de grote afstand vanaf de kust.
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De vierde activiteit die werd georganiseerd was ons duikevenement in september.
Het vernieuwde concept van vorig jaar hebben we terug toegepast gezien we daar héél
veel positieve reacties op hebben gekregen.
Oorspronkelijk was voorzien om naar de vissteiger te gaan maar door het te lange zeewier
in het water hebben we onze duikplaats aangepast , dus terug naar de Oesterdam.
Dit was een heel groot succes , dankzij de weergoden was het een prachtige dag , in totaal
waren we met 49 duikers , waarvan een 10 tal Wet Wheelers.
De Commissie had voor dit evenement een nieuwe grote tent aangekocht zodat het wat
comfortabeler was om te eten, aankleden , BBQ…….
De tent wordt dan ook gratis ter beschikking gesteld aan de diverse Wet Wheel clubs
indien ze deze nodig hebben voor diverse evenementen.
Afmeting van de tent is 4 x 8 meter en kan volledig dicht gemaakt worden aan de 4 zijden.
Dit kan héél éénvoudig door een mailtje te sturen naar Ann of naar mij .
Wees er wel op tijd bij want de tent ligt bij mij in West Vlaanderen en moet tijdig kunnen
meegebracht worden.
Wat er ook nieuw was op de duik dag , we hebben beroep gedaan op een vrachtwagen
waar een compressor in staat ( dit was die gele grote vrachtwagen ) waar elk zijn fles
gratis kon laten vullen.
De Commissie had ook weer een speciale dank aan Yves die weeral zorgde dat de BBQ een
groot succes werd.
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De Commissie ( Yves ) 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 veel zien liggen . Elk kon gebruik maken van de
meegebrachte BBQ.
We hebben wel gemerkt dat het BBQ toestel eigenlijk wat te klein was , we bekijken in de
toekomst om dit te verhelpen.
Zijn hier nog vragen rond aub ?
Er waren geen vragen omtrent de activiteiten.
6. Verkiezing van 2 bestuursleden :
Patrick verbouw en Yves Druyve zijn einde mandaat.
Patrick Verbouw is herkiesbaar .
Yves Druyve is niet herkiesbaar omwille van persoonlijke redenen.
We hebben van Eddy Carrez een kandidatuur ontvangen.
Eddy stelt zichzelf voor en wil zich ten dienste stellen om het bestuur te vervoegen.
Eddy wordt met handengeklap aanvaard.
Eveneens Patrick Verbouw wordt met handengeklap opnieuw verkozen.

7 Allerlei / rondvraag .
*Voorbereiding naar de kandidaten voor WWIT : nodige info wordt doorgegeven
betreffende de controle punten.
*Het Dive en Prepaid systeem : de Commissie DmH maakt nog geen deel uit van dit
systeem . Voorlopig wordt er verder gewerkt met het huidige systeem en de huidige
kaarten.
*Ludo ( ANWW ) vermeldt dat hun dive day doorgaat op 22 juni 2019 , iedereen is
welkom.
*Duikdag Neptunus ( warmste week ) noteren op 14 september 2019 .
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De voorzitter bedankt ieder voor zijn aanwezigheid .
De algemene vergadering wordt gesloten door de voorzitter om 16.35h

Met vriendelijke groeten
Patrick Verbouw
Secretaris CDMH
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