
VVW-Duiken Afdeling Limburg 
 

Verslag van de vergadering  Datum : 4 september 2018 

      Plaats : Salamanderke Maasmechelen 

      Uur : 20.00 

 

Aanwezig:  Wils Edwin, Patrick Verachtert, Vanderhoydonks Evrard, 

    Op 't Eynde Tommy, Vanlauwe Karel, Vanwetswinkel Marc, 

    Lambrechts Frank 
 

 

Agendapunten 

 

1. Limburgse vertegenwoordigers CO 

 

Didier Westphalen was reeds vertegenwoordiger voor Limburg en wil dit blijven doen. Edwin 

Wils stelt zich kandidaat als 2
de

 vertegenwoordiger. Iedereen is akkoord. 

 

2. Organisatie IKP 

 

- Zaterdag 1 december 2018 om 9.00 uur in Genk. Marc zorgt voor een geschikt lokaal. 

- Eventuele herkansing op zaterdag 12 januari 2019, eveneens om 9.00 uur. 

 

3. Opleiding I1 

 

Zaterdagen 26 januari, 9 februari en 23 februari 2019, telkens 2 dagdelen. Tommy regelt een 

leslokaal in Maasmechelen. 

Zwembaddagdelen op zondag 10 maart 2019. Voor dit zwembadgedeelte bekijken we de 

mogelijkheden in Bilzen (via Edwin), Maasmechelen (via Tommy) en Tongeren (via Frank). 

 

4. Opleiding I2 

 

Moet nog worden vastgelegd. 

 

5. Bijscholing I-HVD 

 

Zondag 17 februari 2019. 

Marc mailt zijn badge 112 (Ambulancier) door naar Karel voor homologatie Master I-HVD . 

 

6. Reis Spanje 29 mei - 2 juni 2019 

 

Voorstel voor een reis naar L’Escala, met verblijf op een camping met chalets en duikcentrum 

op wandelafstand. 

Is iets te ambitieus om nu reeds te organiseren. Beter met een kleinere activiteit beginnen en 

bekijken hoe het evolueert. 

Alternatieven: Weekend Oosterschelde, duik TODI Beringen, Nachtduik La Gombe. 

We kiezen voor de nachtduik in La Gombe, Esneux. 

 

7. (Duik)activiteiten Limburgse clubs 

 

Nachtduik La Gombe, Esneux (zie vorig punt) op zaterdag 8 december 2018. Wordt 

georganiseerd door Frank. Hij zorgt ook voor een kleinigheidje op de BBQ (broodjes worst). 

Huur van de accommodatie bedraagt 125 euro. Duiken bedraagt 5 euro per duiker maar er 

https://www.vvw-duiken-link.be/homologatie_gegevens.php?hid=0&lid=34650


moet voor minimaal 40 duikers worden betaald = 200 euro. 

Totaal dus 325 euro te betalen bij reservatie. Patrick vraagt op de volgende 

bestuursvergadering van VVW-Duiken of zij dit willen voorschieten waarna wij dit bedrag 

terugbetalen zodra de inkomsten van de deelnemers worden ontvangen. 

Uitnodiging wordt verstuurd via Britt. 

Voor de BBQ vragen we 5 euro. 

Duikers betalen dus 15 euro (duiken + huur van de accommodatie + BBQ) 

Niet-duikers betalen 10 euro (huur van de accommodatie + BBQ) 

Betaling vóór 15 november. Waarschijnlijk kunnen we dan nog annuleren bij te weinig 

inschrijvingen om uit de kosten te komen. 

 

8. Feitelijke vereniging VVW-Limburg 

 

Om geld te ontvangen en betalingen te verrichten voor onze activiteiten zou het handig zijn 

om een rekeningnummer te hebben waarop verscheidene mensen volmacht hebben. Een 

oplossing hiervoor is het stichten van een feitelijke vereniging met een voorzitter, secretaris 

en penningmeester. Evrard brengt dit in orde, met medewerking van Edwin en Tommy. 

 

9. Allerlei 

 

- Frank vraagt of het mogelijk is een eigen website te maken voor afdeling Limburg. Dit is 

zeker een goed idee. Bekijken of er plannen zijn om dit te integreren op de website van 

VVW-Duiken, eventueel zelf een website maken. 

In ieder geval zou er een forum moeten komen waarop leden met elkaar afspraken kunnen 

maken om te gaan duiken. 

 

- Nieuwe handboeken NOB. 

VVW-Duiken heeft op dit ogenblik nog een voorraad oude handboeken aangeschaft. Op 

middellange termijn zullen we echter ook moeten overschakelen op de nieuwe 

handboeken. Vanuit de CO is gevraagd om een werkgroep te starten die de nieuwe 

handboeken onder de loep zal nemen om te zien hoe we deze gaan integreren in onze 

opleidingen (doelstellingen, lesplannen, vragen handboek, toetsing, vorderingsboekjes, 

ppt’s, …). Marc is hiervoor aangesteld als coördinator. 

Marc stelt voor om iedere club een boekenpakket D1-D2-D3 te bezorgen zodat dit per 

club eerst kan worden bekeken en daarna met enkele afgevaardigden voorstellen in te 

dienen bij de CO. Patrick vraagt wat mogelijk is op de volgende bestuursvergadering van 

VVW-Duiken. 

 

10. Volgende vergadering 

 

Datum wordt nog niet geprikt maar we moeten er wel voor zorgen om telkens op een andere 

plaats in Limburg te vergaderen zodat niet telkens dezelfde instructeurs een verre verplaatsing 

moeten maken. 

 


