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                          Verslag vergadering regionale werkgroep West- en Oost Vlaanderen 
 

Datum : 2016-03-08 

 

Locatie : 't Kasteeltje te Heule 

 

     Aanwezig :     - De Deeko’s: Geert Steeland 

   - Delphinus: Jo Vandendriessche -Katty Dinneweth - Marc Maelfait 

   - Duikernikkers: / 

   - Galathea:  / 

   - Lifesaving and Diving association: / 

   - Pelagos: Armand De Broeder – Gina Caestecker 

   - Scuba Diving Team Oostende : Dirk Deroo  

   - Tortuga Divers: Stijn Van Quekelberghe – Yanick Lathiey 

   - Waregemse duikersklub : / 

   - Scubafun diving team: / 

   - Guy Serville : Dieter Maezele – Jurgen Spriet     

 

                                                            

                      Verontschuldigd :      Regio - coördinator: Carlo Vanhee  

 

                                           - De Deeko’s: Geert Debouver – Ellen Bostoen 

    - Delphinus: /    

    - Duikernikkers: Yanick Holvoet     

    - Galathea: Dion D’Hoop  - Johny Vandenberghe 

    - Lifesaving and Diving association: / 

   - Pelagos: / 

    - Scuba Diving Team Oostende : Danny Styns – Filip Craey  

    - Tortuga Divers: Eddy Boret 

    - Waregemse duikersklub : Kristoff De Moor     

- Scubafun diving team: Stijn Capan 

   - Guy Serville : Dieter Maezele – Jurgen Spriet     

 

 

             Afwezige clubs :  - Duikernikkers 

   - Galathea 

        - Lifesaving and Diving association 

        - Waregemse duikersklub  

      - Scubafun diving team 

                              

                           

Verslag : door mijn afwezigheid is er geen initieel verslag opgemaakt geweest, bij deze 

worden alleen de vooropgestelde agenda-punten aangehaald die werden gecoördineerd door 

Marc Maelfait. 
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A. Welkom door Marc Maelfait en voorstelling nieuwe duikclub binnen het VVW-

duiken en onze regio: 

 

 
 

 

B. Vooropgestelde agenda - blokken:  
 

  

 

 

C. To do's vanuit de vorige regionale vergadering   

 

1. Kan 3 - jaarlijkse herscholing I-HVD regionaal worden georganiseerd ? 

• CO-vergadering Januari => voorstel door Jan Vosters!! 

 

 

To Do’s vorige vergadering 

 Items vanuit de CO & Regionale 
werking 

Items vanuit de regio 
duikscholen(clubs) 

Varia van de aanwezigen 
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2. Investeren in instructeurs (trainers) 

• Vanuit RvB/CO is men niet geneigd te investeren in kader door het 

schrappen van inschrijvingsgeld. 

i. “een loon naar werken”  1
ste

 instantie gedacht aan een uitwerking van 

onkostenvergoeding 

=> Niet aan bod gekomen. Opname volgende CO-vergadering. 

 

3. Waarom ontvangt de 1-ster Instr. het Cedip Instructeur 1-ster brevetkaartje niet 

(meer)?” 

 Er werd indertijd beslist in de CO om de I1* geen jaarlijks nieuw kaartje toe 

te sturen. 

 Worden de kaartjes toch verdeeld of blijft de CO bij haar besluit? 

=> Niet aan bod gekomen! Opname volgende CO-vergadering.  

 

4. Duiken met anders validen =>mogelijkheid tot afleveren VVW-brevet? 

 Inschalen via VVW-link => erkent als lid maar zal geen brevetkaartje zien. 

Marc Vanwetswinkel nog niet telefonisch kunnen bereiken.  

 

5. Bijscholing I-HVD => data? 

 Gepland op 05/03 en 23/04. Dit is telkens op een zaterdag! Reeds nota 

genomen van I-HVD die zich onmogelijk kunnen vrijmaken op een zaterdag!  

 Wordt in de toekomst r.m.h. bij regionale organisatie!? 

o Een agenda – punt voor MC (oplossing korte termijn) 

 

6. Regionale organisatie IKP. 

 Regio - coördinator polste naar kandidaten. 

o Nog altijd gebrek a/e antwoord van sommigen:ofschoon er een 

herinnering wordt gemaild naar desbetreffende bij een ontstentenis v/e 

antwoord! 

 

 Vorderingsboekje IKP werd voorgesteld in de CO-vergadering en 

goedgekeurd. 

o Voorzitter v/d CO a.i. laste de regionale organisaties IKP na deze af.  

      “Was en wordt terug een federale event!” 

=> Marc Maelfait en betrokkenen werden geïnformeerd. 

 

o Een stap terug voor de regionale werking! 

 Wordt terug aangekaart bij volgende gelegenheid!  

 

 

7. De afwezige duikscholen/clubs op de regionale apart aanschrijven. 

 Een herinneringsmail werd expliciet naar alle NIET ingeschreven 

duikscholen/clubs (6) gemaild op 26/02; om alsnog een afgevaardigde te 

mogen verwelkomen. (nog 1 afgevaardigde op 01/03)  
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 Heden worden zowel de instructeurs als ALLE bestuursleden persoonlijk en 

afzonderlijk van elkaar geïnformeerd! 

Dit om gebrekkige communicatie tussen instructeurs en bestuursleden niet-

instructeurs te vermijden ten nadele v/e goede regionale werking  

(vb.: Regio Nieuwjaarsduik) 

 

 Vanaf heden zullen ALLEEN nog de aanwezige duikscholen/clubs een 

rechtstreeks verslag worden toegestuurd. 

 

8. Toetsing bereidheid “eigen print” v/h brevetblaadje. 

 Op vraag van Dirk Riemaeker (bottle necks homologatie-duur) 

 Meeste duikscholen/clubs voorstaander, andere “geen antwoord”. 

o Op de RvB-vergadering - dd. 05 januari – is het voorstel NIET 

aangenomen. 

o Argumenten: 

 niet alle printers ondersteunen het type blaadje  

 niet iedereen is even computerminded  

 ontbreken van VVW-watermerk op blaadje 

 chaos die kan ontstaan bij mensen waarvan het niet lukt 

=> VVW-secr. (Dirk  Riemaeker) en Jo werden geïnformeerd. 

 

 

 

D. Items vanuit de CO & Regionale werking: 

 

9. Vorderingsboekje IKP 

 Verwerkt punt in rubriek “to do’s vorige vergadering” 

 

 

10. Herwerkte vorderingsboekje D1 / D2 (voorstelling) 

 …een zekere historiek 

 

11. Road show “Survey” 

 Bezochte duikscholen/club : 

o Tortuga Divers & Delphinus 

 

 Wat mocht ik persoonlijk onthouden : 

o Leden zijn bereid zich te engageren t.v.v. de federatie 

 duidelijke vacature gevraagd vanuit de CO / RvB 

 

o “CMAS brevetkaartje”,  weinigen zo bezitterig!? 

  ( survey => 45% [106 op 220] “ja, altijd behouden”!!) 

 Regionaal evalueren => duikscholen evalueren bij hun leden na 

omkadering van juiste informatie (uiterste datum ter evaluatie?) 
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 Duidelijkheid brengen =>  jaarlijkse federatie kost en  durven 

afvragend of dit een “must to have is” 

 

 Wat is het alternatief ? (is dit noodzakelijk) 

 CEDIP blijft sowieso behouden (25 aangesloten landen) 

 

 EUF-normering (visie – actieplan) 

 Voordelen bij dergelijke  normering: 

 eigen brevetkaartje afleveren (bottle neck 

Homologatie D) 

- volledige autonoom (geen tussen persoon zoals 

Cedip, Befos) 

 sterker op de markt als federatie 

 meer  hoogwaardigheidsgevoel in onze identiteit                   

(thesis Nelos!) 

 

 Communicatie => te weinig voeling in beiden richtingen ≠ niet in 

onze regio, ja toch?  

 

E. Items vanuit de regio duikscholen(clubs) 

 

12. Verslag Regionale Nieuwjaarsduik in de duiktank “Transfo”  

 Wanneer: 24 februari  

 Thema: mogelijkheid om te duiken met de “Donut” –jacket, voorgesteld door 

de “Scuba Shop Pittem”! 

 Catering: warm wok gerechtje & drankje 

RvB sponseerde: 2 drankjes & bood mogelijk tot warme gerechtje (gebrek aan 

deelnemers).  

 

13. Delphinus (tijdens survey) 

 Teveel aan binnenkomende facturen van links & rechts  

 

14. Tortuga  Divers (Stijn) 

 overgangsmodule instr. duiker =>duiker-redder  

o Infosessie overgangsmodule 

 

15. Pelagos (Armand) 

 Stemming Algemene – & Instructeurs vergadering 

 

F. Varia van de aanwezigen 

 
 

Agenda-punten kunnen ten aller tijde worden gemaild. 

 

Verslag opgemaakt door Carlo Vanhee  
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