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MEETING GEGEVENS 

o Plaats 
VVW-Secretariaat 
Beatrijslaan 25 
B-2050 Antwerpen 
 

o Datum 
Maandag 4 september 2017 

o Duurtijd 
20h00 – 22h00 
 

Verwelkoming door Coördinator Karl Haegens 

o Noteren van de aanwezigheid. 
o Aanstelling van de secretaris/ schrijver van het verslag: Patrick Naegels 

Agendapunten 

        
1. Aanstellen nemer notulen 
2. Goedkeuren verslag vorige vergadering  Karl Haegens 
3. Actiepunten vorige vergadering    Karl Haegens 
4. Vorderingboekjes bij cursussen    Gunter Peeters 
5. Federatieduik      Rina vd Mosselaer 
6. Infovoormiddag verzekering    Rina vd Mosselaer 
7. Verzekering duikers/freedivers/zwemmende leden Patrick Naegels 
8. Bewijs verzekering in het Engels   Michael Magnus 
9. Gegevensmanifest Europese wet voor verenigingen Patrick Naegels  
10. 26/9 Staten Generaal VVW    Kathy Wouters 
11. 28-29/10 Tekdive     Kathy Wouters 
12. V-day 2017 evaluatie     Karl Haegens 
13. V-day 2018 
14. Andere? 
15. Volgende vergadering 

 

Notulen 

Aanwezigen 

Adriaensen Willy  The Frogmen 
De Baerdemaeker Jan Frogmen 
Haegens Karl  De Zeekat 
Naegels Patrick  De Zeekat 
Van de Mosselaer Rina The Frogmen 
Verschoren Johan  Frogmen 
Wouters Kathy  De Buddy’s 
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Haneveir Jan  De Buddy’s 
Magnus Michael  De Zeekat 
Peeters Gunter  Diving Zaventem 
Roniger Luc   FunDive 
De Ridder Olivia  FunDive 
 

1. Aanstellen van opnemer notulen 

Patrick Naegels 

2. Goedkeuren verslag vorige vergadering 

Vorig verslag werd algemeen goedgekeurd, geen opmerkingen. 

3. Actiepunten vorige vergadering 

- CO => aanpassen vorderingboekjes is nodig. 
- Nieuwe HVD-handleidingen moeten uitgelegd worden. 
- D1 pakket blijft ongeveer hetzelfde maar BLS + O2 worden gratis 
- D3 is een nieuw pakket 

 
Jan Haneveir heeft per e-mail mij het volgende doorgestuurd: 
 

Quote 
 
Zo zijn we overeengekomen. 
 
Huidig opleidingspakket D1 blijft ongewijzigd 60€ MAAR: vorderingsboekjes BLS en O2 worden 
extra gratis bijgevoegd 
 
Nieuw pakket D3  60€ bestaat uit: opleidingsboek D3 
     opleidingsboek redden     
     vorderingsboekjes D3, WC & redden 
 
Bij apart aangekochte opleidingsboeken D1 en D3 worden er GEEN vorderingsboekjes gratis mee 
afgeleverd. 
Bij het opleidingsboek D2 hoort WEL het vorderingsboekje D2 mee afgeleverd te worden. (is reeds 
zo) 
 
D1 enkel boek (zonder vorderingsboekje) 
D2 + vorderingsboekje D2 (= geen pakket voorzien voor D2 – kan niet anders dan boek apart 
bestellen) 
D3 enkel boek (zonder vorderingsboekje) 
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Wanneer men toch vorderingsboekjes wenst: D1-D2-D3 – alle HVD-modules, BUITEN de 
pakketten = betalend à 2€/stuk 
 
Besluit: Enkel bij aankoop van de opleidingspakketten D1 & D3 worden alle vorderingsboekjes 
gratis meegeleverd. 

 

UNQUOTE 
 

4. Vorderingboekjes bij cursussen 

De elektronische versie van de vorderingsboekjes laat nog op zich wachten maar komt nog. 
Jo maakt de testversie aan. 
De papieren versie moet je nog wel behouden omdat dit nog steeds als officieel bewijs 
dient. De elektronische versie dient enkel om de homologatie te vereenvoudigen 
(gemakkelijker te raadplegen door de instructeurs). 
De papieren versie is voor sommigen ook handiger aan de waterkant dan de elektronische 
versie. 

5. Federatieduik.  

Pas op het laatste moment kwamen er veel inschrijvingen binnen. Het begon met 6 maar 
eindigde toch op 65 inschrijvingen. Maar het waren niet alle duikers. 

6. Infovoormiddag verzekering. 

De infovergadering van de verzekering Concordia vindt plaats op 7 oktober. Er zal nog een 
herinneringsbrief gestuurd worden. 

7. Verzekering duikers/freedivers/zwemmende leden.  

Er zijn Freedivers in duikschool De Zeekat waarvoor het niet duidelijk is of ze verzekerd zijn. 
Dit zou eens moeten uitgeklaard worden. En moeten ze dan een duikverzekering hebben of 
volstaat het als ze ingeschreven zijn als zwemmer? Alle freedivers hebben nml nog een eigen 
verzekering. 
 
Opmerking die gemaakt werd op de regio vergadering => zodra je apneu doet ben je een 
duiker en dus niet verzekerd (mijn nota: hoe zit dat dan met onze zwemmers die meedoen 
aan de training en ook beperkt apneus doen?) 
 
En je moet duiken volgens wat je met je brevet mag. Hieronder valt niet Trimix. Voor trimix 
moet je een eigen verzekering hebben.  
 
Op de website kan je vinden dat “VVW-specialisaties” en “niet VVW-specialisaties indien  
aan het CO gemeld) verzekerd zijn. Registratie niet VVW-specialisaties kan je oploaden via de 
website => https://vvw-duiken.be/index.php/verzekering 

 

https://vvw-duiken.be/index.php/verzekering


 

Verslag Regio meeting Instructeurs VVW-Duiken – Antwerpen en Vlaams Brabant 
 
 

 
Een vragenlijst mocht naar Kathy opgestuurd worden om aan Concordia voor te leggen. 
 
Mijn (late 12-11-2017) nota: de website vermeldt echter dat “VVW-specialisaties” en “niet-
VVW-specialisaties” enkel het duiken verzekerd is en niet de opleiding.  Dit snap ik niet; En als 
je het specialisatie brevet hebt en je bent geregistreerd dan ben je wel verzekerd, dus ook 
voor trimix???? 
 
Extra’s: de VVW-verzekering is “derde betalende”. Dit wil zeggen dat je eerst alles zelf moet 
betalen en dat je het daarna bij de verzekering recupereert. Bij DAN wordt alles geregeld en 
betaald van het moment dat je bij hun het ongeval gemeld hebt. 
 
Premieverzekering wordt geschat op 8€/zwemmer; 11€/duiker (sommige vermelden 
15~20€/duiker). Zou een hoger premie meer bescherming bieden? 
 
Willy: Niet iedereen moet betalen voor de duikers met een bijzondere “specialisatie”. Je moet 
de verzekering aanbieden voor de “recreatieve duiker”. 
 
Michael: Akkoord met Willy maar dan moet dat duidelijk gemeld worden aan alle leden hoe 
de verzekering in elkaar zit. 
 

8. Bewijs verzekering in het Engels 

Op het kleine blaadje “medische fiche” dat je in je duikboekje kunt bijhouden staat het in drie 
talen. 

9. Gegevensmanifest Europese wet voor verenigingen  

Wegens een wet op privacy uitgegeven door de EU en die ingaat op 25 mei 2018, moet elke 
organisatie melden welke gegevens ze bijhouden in hun database. Elke club moet daar ook 
aan voldoen en de nodige administratie in orde brengen. Maar aangezien we de database 
gebruiken van het VVW-duiken zou deze administratie beter door het VVW-duiken uitgevoerd 
worden zodat elke aangesloten club in orde is. 
 
Kathy zal het document van Patrick scannen en doorsturen naar Marc Persoon (voorzitter 
VVW). Hij houdt zich daar mee bezig nu. 
 
Nota: Op 05-09-2017 heeft Kathy de e-mail doorgestuurd naar RvB van het VVW-duiken en 
Marc Persoons. 

10. 26/9 Staten Generaal VVW  

Sinds de zeilende leden van het VVW, nml VVW Recrea, zich aangesloten heeft bij het VYF, 
staat het VVW er nu alleen voor zonder subsidies. 
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Marc Persoons (voorzitter VVW) nodigt elke club uit om op 26 september samen te 
beraadslagen hoe we verder gaan. Hoe moet het VVW er in de toekomst uit zien? Wat moet 
er aangepast/verbeterd worden. 
 
Graag iedereen aanwezig op 26 september. 

11.  28-29/10 Tekdive 

De tweejaarlijkse beurs voor Technisch Duiken wordt weer gehouden op 28-29/10. VVW-
Duiken staat er ook met een stand. 
 
Normaal is de inkomprijs 35€ maar VVW-duiken leden krijgen 5€ korting. 
 
Opmerking gegeven  => Tekdive zou beter met de duikbeurs samengaan. Een inkom van 35€ 
is te duur voor veel duikers. 
 

12. V-day 2017 Evaluatie 

Er waren 45 aanwezigen waarvan 
 

- 26 KD’s 
- 19 instructeurs 

 
Er werden 17 proeven afgelegd. 
 
V-day 2017 werd als heel positief ervaren maar het water was wel KOUD. 
 

13. V-day 2018  

V-day 2018 zal plaats vinden op zaterdag 5 mei 2018. Details zullen later besproken worden. 
 

- In 2017 was geen koffie voorzien. Dit zou men voor 2018 beter wel voorzien. 
- Misschien ook een “Food car” of croque monsieurs voorzien?  
- I.p.v. Mol zou voor Ekeren kunnen geopteerd worden maar: 

 Fundive gaat waarschijnlijk dicht dus geen “kantine” 
 TDA (Technical Diving Antwerp) hebben een hangaar voor Fundive. 

Misschien willen hun ons wel uit de nood helpen? 
 Niet iedereen heeft een vergunning voor Ekeren. Zou AVOS een 

uitzondering kunnen maken? 
 

14. Andere? 
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Patrick: De dieptekwalificatie staat niet in de database voor VVW-duiken. Dit is vervelend. Jan 
Haneveir vermeld dat dit nog zal aangepast worden in de database. 
 
Jan Baerdemaeker: Een dame van 62 jaar wil per se leren duiken. Maar ze zal D1 waarschijnlijk 
niet halen wegens haar beperkingen. Kan ze een “beperkt” brevet krijgen zoals bij 
”Jeugdduiken”? 
Jan Haneveir: deze discussie is gevoerd maar om in onze wateren te duiken heb je minstens 
een D1-brevet nodig om veilig te duiken. 
Willy: Als de dame het veilig kan moet ze toch D1 kunnen halen? 
 

15. Volgende vergadering 

 
Volgende regio vergadering zal op donderdag 18 januari 2018 plaats vinden om 20:00 in 
 

VVW-Secretariaat 
Beatrijslaan 25 
B-2050 Antwerpen 
 

 


