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INTRO 
 
Beste VVW-Duiken lid, 
 
U leest de vernieuwde nummers 
van de VVW-Duiken Nieuwsbrief. 
 
Deze elektronische nieuwsbrief 
wordt verstuurd naar alle 
VVW-Duiken leden. 
 
Met de BUDDY-lijn willen we u op 
de hoogte houden van alle 
belangrijke informatie die niet 
specifiek bedoeld is voor club-
besturen of instructeurs, maar voor 
elke VVW-Duiker en -Duikster. 
 
De BUDDY-lijn verschijnt enkel 
wanneer de actualiteit dat vereist.  
 
Veel leesplezier, 
 
De redactie. 
 

 

AGENDA 
 
 
Wegens beperkingen opgelegd door COVID-19, 
kunnen wij voorlopig nog geen agenda 
mededelen. Van zodra er versoepelingen 
mogelijk zijn, zullen wij de verschillende 
activiteiten meedelen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste leden, Buddy’s,  
 
De buddylijn’s volgen mekaar sneller op dan initieel was gepland maar wij 
zijn blij dat wanneer er nieuws te melden valt, wij dat ook met jullie kunnen 
delen. 
Voor deze editie zou er een hoofdstukje geweid worden aan “wat betekent 
SIGMA voor ons als duiker” we verschuiven deze naar een volgende 
buddylijn  
 

 

Algemene vergadering 2021 

De meeste onder ons zullen zich al afgevraagd hebben hoe het komt dat er 

nog geen uitnodiging voor de Algemene vergadering voor VVW-Duiken in de 

bus is gevallen. 

Wel: Onder normale omstandigheden zou eind deze maand de 

Algemene Vergadering doorgaan. Uiteraard hoeft niet meer te worden 

uitgelegd,  dat door de opgelegde covid-maatregelen deze niet fysiek zal 

kunnen doorgaan. Om deze reden heeft de Raad van Bestuur beslist om een 

nieuwe datum te prikken, in de hoop dat tegen dan wel een fysieke 

vergadering zal kunnen plaats vinden. De nieuwe datum is:  

19 juni 2021 

Afhankelijk van de op dat moment heersende beperkingen, kan de 

Algemene Vergadering, ofwel fysiek doorgaan op de gekende plaats in 

Schoten, of indien nodig op een andere grotere locatie. Wanneer de 

maatregelen niet versoepelen, dan zal de vergadering online via Zoom 

geörganiseerd worden. De Raad van Bestuur houdt momenteel rekening 

met deze drie opties en doet het nodige om de Algemene Vergadering vlot 

te laten verlopen.  

Op 1 juni 2021 kunnen jullie een uitnodiging ontvangen met de gebruikelijke 

agendapunten en uitleg hoe de Algemene Vergadering zal doorgaan. 
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Diverse commissies  

De Raad van Bestuur werkt ook aan een plan om de verschillende 

commissies en raden van VVW-Duiken te versterken. 

1, Zo zal de Raad van Bestuur uitbreiden van vier naar vijf mandaten. Zoals 

gevraagd en beloofd is geweest tijdens de vorige Algemene Vergadering. 

Volgens de statuten van VVW-Duiken vzw zetelt de Raad van Bestuur voor 

een periode van drie jaar. Om te vermijden dat er om de drie jaar een 

volledig nieuwe raad moet verkozen of herverkozen worden en er zodoende 

mogelijks een discontinuïteit zou kunnen ontstaan, is er in der tijd al 

besloten om slecht één of twee mandaten per werkjaar ten einde te laten 

lopen. 

Voor 2021:  

- één bijkomend mandaat  

- één mandaat dat ten einde loopt  nl. Capan Stijn.  

Stijn stelt zich herverkiesbaar 

 

2, Er is ook de wil om de Juridische Commissie te versterken en nieuw leven 

in te blazen . omdat we vermoeden dat door de pandemie die we 

momenteel over ons heen krijgen er hier en daar zal moeten gesleuteld 

worden aan onze rechten en plichten.  Bij deze dus een oproep aan alle 

leden wie zich geroepen voelt om deel uit te maken van de Juridische 

Commissie. 

Hierbij de modaliteiten, 

 

SIGMA Vademecum 

 

5 Juridische Commissie 

5.1 Samenstelling 

De Juridische Commissie (JC) wordt samengesteld uit zes rechtstreeks 

verkozen leden.  Om voor de Juridische Commissie te kunnen verkozen 

worden dienen de kandidaten te voldoen aan één van de volgende 

voorwaarden: ofwel 1. juridische vorming genoten hebben, ofwel 2. 

voldoende ervaring hebben op het gebied van verzekeringen. 

5.2 Mandaten 

De Juridische Commissie duidt jaarlijks onder de rechtstreeks verkozen 

leden een voorzitter aan. 

5.3 Taakomschrijving 

De Juridische Commissie onderzoekt en adviseert inzake alle 

problemen en geschillen die kunnen voortspruiten uit handelingen van 

leden, clubs, commissies, onderhandelingen met andere federaties, 

overkoepelende organisaties, overheidsinstellingen, verzekeringen, 

enz.  Dit onderzoek gebeurt op verzoek van ieder die zich via de Raad  
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van Bestuur van VVW-Duiken vzw tot haar richt.  Behoudens de 

uitdrukkelijk gegeven machtigingen blijven alle besluiten van de 

Juridische Commissie adviserend en berust het uiteindelijk 

beslissingsrecht bij de Raad van Bestuur.  Een kopie van het verslag van 

alle vergaderingen van de Juridische Commissie dient te worden 

bezorgd aan de Raad van Bestuur. 

5.4 Verkiezingen 

Indien er minder kandidaten zijn dan het maximum van zes, is er geen 

verkiezing nodig. De rechtstreeks verkozen leden worden aangesteld 

voor de duur van drie jaar. 

 

- Bij interesse om de Raad van Bestuur of de Juridische Commissie te 

vervoegen, graag uw kandidatuurstelling richten aan de voorzitter van de 

Raad van Bestuur – dion.dhoop@vvw-duiken.be 

 

3, De Commissie G-duiken heeft zijn vorm aangenomen. 

Personen die deel uitmaken van deze commissie zijn: 

- Tielen Ann I2-IT 

- Verlinden Elvire I2-IT 

- Lagacie Jan I1-Ass.Instr. 

- Verbouw Patrick I1-Ass. Instr. 

Deze commissie verzorgd  het gehele opleidingsprogramma voor duikers 

met een beperking en hun begeleiders. 

 

VVW-Duiken met de TGV naar het digitale tijdperk 

Verschillende duikers en instructeurs zijn al druk in de weer geweest om 

VVW-Duiken in het digitale tijdperk te loodsen. 

Digitaal leerplaform “MOODLE”: werd onder leiding van De Baerdemaeker 

Jan, I3 Master Instructor, in het leven geroepen. Het bevat alle nodige 

documenten en vraagbaken om de recreatieve opleidingen te kunnen 

verzorgen. Het is hier de bedoeling dat elke duiker toegang krijgt op dit 

platform, weliswaar tot op zijn niveau. Instructeurs en begeleiders kunnen 

de vorderingen van hun kandidaten via dit platform opvolgen. Een aantal 

duikclubs maken al gebruik van “MOODLE” bij wijze van doorgedreven 

test….. de bevindingen zijn lovend! 

NIEUWE VVW-Duiken-Link en I-Standaards: ook hier zal elke duiker een 

persoonlijke inlog krijgen, net zoals bij “MOODLE” tot op zijn/haar niveau.  

Elke duiker of instructeur zal er zijn eigen steekkaart kunnen bekijken en 

zien hoever hij staat met zijn / haar opleiding. Deze versie zal binnenkort 

door een aantal duikclubs uitvoerig getest kunnen worden. 

Wanneer de hierboven vermelde platforms actief worden voor gans de 

federatie, zullen er infosessies geörganiseerd worden, zodanig dat alle clubs 

en leden hiermee aan de slag kunnen. 
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Vernieuwde PowerPoint – presentaties:  Carine Declercq, I3 Master 

Instructor, heeft al een aantal van de initiële PowerPoint-presentaties van de 

vernieuwde opleiding bijgewerkt. De instructeurs vinden ze t-rug op de 

I-Standaards (https://www.vvw-duiken.be/I-Standaards) en op “MOODLE” 

De inhaalsessie voor de oude D1 / D2 staat ter beschikking. Deze inhaalsessie 

is er gekomen door de nieuw bijgekomen bevoegdheden van de Duiker 1*. 

Verder zijn de volledige D1- en D2-sets vernieuwd en van de D3-set is reeds 

het ‘Hoofdstuk 1 – Leiden en Begeleiden’ vernieuwd. 

Nieuwe inhoud voor het duikboekje: 

De Raad van Bestuur van VVW-Duiken vzw vroeg Danny Styns, I2 - Instructor 

om de inhoud van het gele duikboekje te herwerken. De vorige versie 

dateerde namelijk al van februari 2009 en was niet meer aangepast aan de 

vernieuwde opleiding. 

Wie nu gele duikmapjes bestelt, zal daarin de nieuwe inhoud vinden. 

Wie zo’n nieuw inhoud apart wenst, kan die bestellen (Duikboekje enkel 

tekstinhoud – aan € 3,00 het stuk).  Gewoon een e-mailtje versturen naar 

Britt ( secretariaat@vvw-duiken.be ) met opgave van je gewenste 

bestelling. De instructeurs kunnen deze nieuwe inhoud ook raadplegen op 

de I-Standaards (https://www.vvw-duiken.be/I-Standaards) ➔ Vademecum 

➔ VVW-Duiken DUIKBOEK, … alsook de afzonderlijke versies per brevet (➔ 

Vademecum ➔ Duikboekje D1, ➔ Duikboekje D2, ➔ Duikboekje D3 en ➔ 

Duikboekje D4). 

 

Opleidingen 

- Regio Antwerpen -Vlaams-Brabant  

IKP 2021 (instructeur kwalificatieproef) 

Ook dit voorjaar wordt er een IKP online ingericht. Dit voor de 3-ster duiker, 

4-ster duiker en Cross-overs. 

Een uitnodiging via mail is al verstuurd maar ter herinnering: 

Op Zaterdag 3 april 2021 van 10u00 tot 12u00 en dit online 
 

Inschrijven via onderstaande link en dit tot zondag 28 maart 2021 

https://www.vvw-duiken-

link.be/evenement_formulier.php?evid=4caf90e6956a02c1fd3e1db653ff3182 

voor meer informatie kan u steeds terecht bij Johan Verschoren – regio 

coördinator Antwerpen -Vlaams Brabant: johan.verschoren@gmail.com  

- Regio Limburg 

Theoretische opleiding NITROX 

Op woensdag 31 maart is er een on-line theoretische opleiding gepland, voor 

alle recreatieve duikers, uitnodigingen werden al verzonden via het 

secretariaat van VVW-Duiken. 

Edwin Wils heeft ook een evenement aangemaakt op de Facebook-pagina 

van VVW-Duiken, waar je de eventueel gemiste informatie kan terugvinden. 
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Aandachtspunt voor de beheerders van de diverse duikclubs!!! 

Regelmatig worden er e-mails verstuurd vanuit het secretariaat met de 

bedoeling om jullie zoveel mogelijk te kunnen informeren over het reilen en 

zeilen binnen de Federatie VVW-Duiken.  Wij stellen echter vast dat er 

telkens een groot aantal e-mails niet bij de bestemmeling aankomen. 

Meestal met de melding “verkeerd e-mailadres”.  Mogen wij vragen dat jullie 

clubbeheerder alle e-mailadressen van de leden eens wil nakijken en 

eventuele foute adressen in het bestand wil aanpassen, zodat op korte 

termijn iedereen binnen de federatie / club de nodige info kan ontvangen. 

Oproep redactie: 

Het is onze bedoeling om van elke activiteit die plaats vindt onder 

VVW-Duiken vlag, een verslag te maken en dit verslag dan onder de vorm 

van een nieuwsbrief aan iedereen te kunnen melden.  De redactie is ook nog 

op zoek naar enthousiastelingen om mee te werken aan de uitbouw van 

deze nieuwsbrieven en roepen we tevens alle leden op om verslag te willen 

maken van hun clubactiviteiten. 

Contact redactie: redactie@vvw-duiken.be 
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