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                          Verslag vergadering regionale werkgroep West- en Oost Vlaanderen 
 

Datum : 2018-10-04 

 

Locatie : WDK clublokaal 

 

     Aanwezig :     - De Deeko’s: / 

        - Delphinus: Jo Vandendriessche - Katty Dinneweth - Marc Maelfait 
   - Duikernikkers: / 

   - Galathea: / 

   - Lifesaving and Diving association: / 

   - Pelagos: Armand De Broeder - Gina Caestecker 

   - Scuba Diving Team Oostende : Filip Craey - Birgit Marlein 

   - Tortuga Divers: / 

   - Waregemse duikersklub : Ellen Bostoen  

   - Scubafun diving team: / 

   - Guy Serville : /     

 

                                                            
                      Verontschuldigd :    - De Deeko’s: / 

   - Delphinus: Philippe Depoorter - Kris Heldenbergh - Carine    

                                                   Declercq 

   - Duikernikkers: Yanick Holvoet    

    - Galathea: Dion D’Hoop   

    - Lifesaving and Diving association: / 

   - Pelagos: Istvan  Den Tyn 

 

    - Scuba Diving Team Oostende : Danny Styns - Dirk Deroo -Eddy Boret 

- Tortuga Divers: / 

 - Waregemse duikersklub : Luc Dekens - Kristoff  De Moor    

- Scubafun diving team: / 
   - Guy Serville : /    

 

 

             Afwezige clubs :  - De Deeko’s 

   - Duikernikkers 

   - Galathea 

   - Lifesaving and Diving association 

   - Tortuga Divers 

      - Scubafun diving team 

      - Guy Serville 
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A. Om 20u10u start van de vergadering. 

Verwelkoming door Carlo Vanhee, jammer de beperkte vertegenwoordiging te 

mogen aanschouwen! 

 
 

B. Vooropgestelde agenda-blokken:  
 

 
 

 I. To do's vanuit de vorige regionale vergadering   

 
1. Vooral positief blijven denken 

 

 

 
 

 

      II. Items vanuit de Regionale werking  
 

2. Vastleggen van terugkerende regionale vergaderingsdata tot nader order.  

 Eén datum tbv het voorjaar & één tbv het najaar 

o Vb. 1
ste

 maandag van maart & 3
de

 donderdag van oktober! 
Debatteren / turfen  

 

Besluit: vanaf 2019 zal de 1ste regionale worden georganiseerd ELKE 

3de WOENSDAG van de maand FEBRUARI 
                                           2de regionale worden georganiseerd ELKE 

3de WOENSDAG van de maand OKTORBER 

 
De regionale hoopt bij deze enerzijds de meeste duikscholen/clubs niet meer te 

hypothekeren in hun wekelijkse clubtraining, zodat vertegenwoordiging 

maximaal kan worden bewerkstelligd.  
 

Anderzijds kunnen deze vooropgestelde data nu vroeg genoeg opgenomen 

worden in ieders jaarlijkse agenda. 
 

Bij noodzaak kunnen extra regionale vergaderingen worden georganiseerd. 

To Do’s vorige vergadering 

 Items vanuit de Regionale werking 
& CO 

Items vanuit de regio 
duikscholen(clubs) 

Varia van de aanwezigen 
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 Locatie zal ook altijd in het clubhuis van de WDK  zijn tenzij: 

o een duikschool/club de regionale uitnodigt  

• regionale-verantwoordelijke tijdig informeren van je 

gastvrijheid 

 GRAAG ten minste één maand vóór de vergadering 
 

o door noodwendigheid van de regionale activiteit een andere locatie 

zich opdringt 
o clubhuis WDK niet beschikbaar  

                                        (vb. niet toegankelijk door voetbalmatch!) 

 

3. Promotie Federatie event  Nachtduik La Gombe 

 Wanneer? 

o 08 dec 2018 

 

 Hoe inschrijven? 

o Uw deelname is definitief als u zich tegen uiterlijk 15 november 2018 
registreert en het deelnamegeld betaald hebt. 

Deelname kost € 15,00 per duiker - € 10,00 voor een niet duiker - 

inclusief nacht BBQ. 
 

Graag het juiste bedrag tijdig overschrijven op de VVW-duiken 

rekening nummer: BE65 7775 9385 5496 - met vermelding van 
"Esneux nachtduik - 08 december 2018" + naam of namen van de 

deelnemer(s). 

 

 Wie? 

o Iedereen is welkom 
 

 Meer info: wanneer - waar juist - hoe laat enz. volgt nog... . 

 

II bis. Items vanuit de CO  

 

4. Oprichten werkgroepen (Marc Maelfait neemt het woord) 

 Geen uitgebreide CO meer maar het opstarten van verschillende werkgroepen 

waarvan de leden van de kern CO de coördinatie verzorgen. 
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 Alles wat de werkgroep HVD aangaat staat onder de coördinatie van 

Karel Vanlauwe die hiervoor zelf de nodige mensen zal contacteren.  

 

 Aanpassing recreatieve brevetten aan de hand van nieuwe boeken 

onder de coördinatie van Marc Vanwetswinkel:  

 
o Hiervoor hebben we hulp nodig op verschillende gebieden, wie zich 

geroepen voelt, vul het document in via de LINK in het document 
"opstarten werkgroepen CO": 

 

• Aanmaken vragenlijsten die niet meer in de nieuwe boeken 
staan, die we in de vvw-duiken-link zullen verwerken. 

• Wijzigen van de PowerPoint ’s en lesplannen waar 

nodig. 

• Wijzigen van de vorderingsstaten waar nodig.  

• Terug eenvoudiger maken opleiding D2.  
 

o Bijkomende vragen en info kunnen via co@vvw-duiken.be worden 

beantwoord. 

Aan elke "geroepene" kan alvast worden medegedeeld dat je je 
"inbreng" elk moment kan opschorten en/of staken. Dit omdat de taak 

je bijvoorbeeld gewoon niet ligt of omdat je ongeacht de reden, je 

niet langer kan vrijmaken.   
 

Belangrijke noot: de federatie heeft een voorraad "oude" lesboeken aangekocht.  

Dit om ons de mogelijkheid te bieden ons voor te bereiden op de nieuwe uitgaven.  

- Laat je bij deze niet verleiden om via andere kanalen reeds de nieuwe aan te kopen WANT 
je federatie kan je daar MOMENTEEL niet in ondersteunen - geen PPT & lesplannen etc. - !  

 

*Vraag voor de CO/RvB: over hoeveel lesboeken per brevet beschikken we nog? 
Antwoord Dion: daar heb ik geen zicht op, die info zou ik moeten doorgespeeld krijgen van 

Britt. Maar ik denk dat er van ieder brevet nog minder dan 30 boeken beschikbaar zijn. 

 

5. Planning instructeursopleidingen in de regio  

 De opleiding I1* volledig in orde zetten & aanpassen onder de coördinatie 

van Marc Maelfait:  
o Hiervoor hebben we hulp nodig op verschillende gebieden, wie zich 

geroepen voelt, vul het document in via de LINK in het document 

"opstarten werkgroepen CO": 

 
• We zullen dit proberen te doen voor, tijdens en na de 

komende opleiding in West-Vlaanderen, zodat voor de 

volgende opleidingen een volledig vernieuwd pakket, 

zonder twijfels over de inhoud klaar is voor alle regio's.  
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 data voor traject I1* 2019, West-Vlaanderen ligt 

reeds vast 

 momenteel 8 kandidaten, er kunnen er nog bij 

komen na de komende IKP's. 

 een minimum van 4 kandidaten is noodzakelijk om 

een regionale georganiseerde opleiding op te 

starten  

 

• Hierbij ook alle documenten, PPT's in de juiste lay-out 

plaatsen.  

• Module "trainingsleer" schrappen en een dagdeel fysieke 

training omvormen naar een specialty die ook kan 

gevolgd worden vanaf D2, maar verplicht voor I1*.  

• Dagdelen aanpassen naar nieuwe inzichten.  

• Hopelijk dagdelen verminderen, waardoor de instap naar 

instructeur 1* aantrekkelijker wordt en tevens de 

doorstroming/overgang naar het traject I2* wordt aan-

gezwengeld.  

• … & waarschijnlijk nog andere ideeën uit de groep. 

 
o Bijkomende vragen en info kunnen via co@vvw-duiken.be worden 

beantwoord. 

 

6. Zeestage Niolon 

 Een voorstel werd gelanceerd om er een specialty van te maken. 
o Niet langer verplicht voor het traject KIT MAAR het kan wel je 

trajectduur verkorten. 

o Blijft verplicht voor KI3* 

 
Reactie van de aanwezigen: 

    Het lijkt ons persoonlijk representatiever en een meerwaarde dat een dergelijk

    kaderlid - zoals een IT - een duikweekend in Zeeland veilig kan organiseren in 

    al zijn facetten dan een boot(zee)stage te kunnen beheersen in het buitenland. 
 

 

 
III. Items vanuit de regio duikscholen(clubs) 

 

7. SDTO (Danny Styns) 

 Het project SeedDMS ter vervanging van MyDMS werd onlangs stopgezet.  

Jammer, want ik had daar heel veel werk ingestopt. 
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Reactie vanuit de regionale, Marc & Jo: 

Wij kunnen Danny alleen maar dankbaar & erkentelijk zijn voor zijn overgave 

en begrijpen zijn ontgoocheling. Dit project was inderdaad nog een lopende 
zaak uit vorige legislatuur - om het met een verkiezingsgevoel te zeggen -. 

 

We moeten nu eenmaal met één platform werken, zijnde de VVW-duiken-link. 
Jo Vandendriessche is dit platform aan het uitbreiden. Deze is tevens ook 

toegankelijker om de vooropgestelde doelstellingen te behartigen. Bv: 

o gemakkelijk uploaden van documenten waarvan feedback wordt 
verwacht (Instructeursopleidingen) 

o downloaden van vragen, lesplannen….tbv kandidaat duiker 

o aanpassen van persoonlijke gegevens door de leden zelf 

(adreswijziging etc.) 
o … 

 

 Per 1 december 2018 verdwijnt ook MyDMS.  

Dus wie nog bestanden moet recupereren van MyDMS, dan is het nu 5 voor 
12.   

 

Knipsel uit mail "opstarten werkgroepen CO" vanuit secr. duiken aan VVW Duiken 
03/10/2018 

Dringende oproep ook naar alle instructeurs die in het verleden reeds documenten op 

MyDms hebben geplaatst - om die nu terug te downloaden naar een map op jullie pc - 

om die dan later in het nieuwe systeem te plaatsen. Graag een berichtje als je al uw 
documenten staan hebt. 

 

Vraag vanuit de regionale aan Danny Styns:  kan MyDms niet behouden blijven 
als een bibliotheek voor wie dit wenst, al is de bibliothecaris nu met pensioen? 

 

Antwoord Danny: Voor alle duidelijkheid. MyDMS moe(s)t om security reasons 

vervangen worden. De software waarmee MyDMS werd geschreven is meer dan 
15 jaar oud, draait nog met PHP 5 en was aan vernieuwing toe. 2 jaar geleden al 

(!) had ik de Raad van Bestuur ingelicht dat dit er zat aan te komen, vermits PHP 

5 niet meer wordt ondersteund sinds 01.10.2018. Daarom ben ik op vraag van de 
Raad van Bestuur deze zomer begonnen met de conversie van MyDMS naar 

SeedDMS. De bibliotheek van MyDMS bevindt zich nu voor 80% in SeedDMS. 

 
Er wordt dan beslist geen gebruik meer te maken van SeedDMS, maar alles op te 

nemen in VVW-Duiken-Link. Uiteraard heb ik dan de resterende 20% conversie 

stopgezet. 

 
Sowieso gaat op 01.11.2018 MyDMS offline, omdat dan PHP 5 verdwijnt van 

onze website en vervangen wordt door PHP 7. Eigenlijk al een maand respijt 

(lees verder). Met PHP 7 draait SeedDMS wel, maar MyDMS niet! 
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8. Pelagos (Armand De Broeder) 

 Hoe gaat het nu bij VVW duiken - bestuur en CO sedert het ‘verdwijnen’ 

van Jan Haneveir ? 

 
Reactie (mail) van Willy Adriaensen (voorzitter kern CO): 

- Zoals afgesproken op de laatste CO vergadering (17.07.18) is er reeds een 

aanzet gegeven tot voortgang van werking, zie bijlage (opmaak Maelfait 
Marc). 

 

- Verder is besloten dat de opleidingen KI1 en KI2 regionaal kunnen plaats 
vinden en uitgewerkt worden in samenspraak en betrekking met alle gevormde 

docenten. 

 

- De opleiding KIT wordt echter centraal* gehouden, vermits dit een federale 
opleiding is en jaarlijks zal ingericht worden in het Huis Van de Watersport 

mits kandidatuurstelling. *Toevoeging door Marc Maelfait  vanaf het 

moment dat er zich regionaal min. 4 kandidaten IT aanmelden kan er 
regionaal worden georganiseerd. 

 

- Een visie is ook dat de regioverantwoordelijken met regelmaat gezamenlijk 
een vergadering zouden plannen met als doel een gedachten-uitwisseling van 

de noden verkrijgen in de desbetreffende provincies. 

 

- Om het luxeprobleem (lees toevloed van aanvraag qua Master I-HVD) en de 
aanpalende opleidingen te coördineren, dient Karel Vanlauwe in de toekomst 

een beperking op te stellen qua opleidingen om wildgroei te vermijden. 

 
 

 Komen er nieuwe mogelijkheden op de VVW Duiken Link -> vorderings-

boekjes per duiker aan zijn fiche gekoppeld ? 

 

Reactie van Jo Vandendriessche: 
- Is één van de vooropgestelde doelstelling op het platform VVW-Duiken-link. 

 

 
 

IV Varia van de aanwezigen 

 

 Ellen Bostoen – WDK 

o Is die "Boost" die ik mede te durven verwachten binnen het 

vernieuwde VVW-Duiken nu uiteindelijk aanwezig? 

o Na de vergadering van vorig jaar, bestaat de groep nog? 

o Waar zijn ze mee bezig? 

o Communicatie naar de duikscholen/clubs? 
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Reactie Marc Maelfait: 

- De "boost" is er, óók al is deze met een zekere vertraging vertrokken.  

Ik durf te zeggen dat we uit de startblokken zijn vertrokken. 
 

- Communicatie is een werkpunt! 

 
- Uitkijkend naar die enthousiaste, bereidwillige leden die de werkgroepen 

zullen funderen, elk met hun expertise & tot een samenwerking komen die bij 

weinig tot geen andere federatie is te onderschrijven. 
 

- Bij deze een warme oproep naar alle voorzitters & schoolhoofden, om hun 

duikers en specifiek instructeurs tbv het inhoudelijke, die zoveel potentieel 

hebben, te stimuleren om te durven investeren in HUN federatie.  
Vul vandaag nog het document in "inschrijven werkgroepen" ;) 

 

   Voorstel van aanwezigen: 
    Zou bijvoorbeeld een 2 maandelijkse "duikflash" naar de duikscholen/clubs 

    met als inhoud waarmee is het VVW-Duiken bezig, dit kort geschetst, geen 

    verademing kunnen zijn op gebied van communicatie? 
 

 Jo Vandendriessche – Delphinus 

o Alles wordt in het werk gesteld om de VVW-Duiken-Link 

toegankelijker en gemakkelijker te maken. Hopelijk helpt dat ;) 

 

 Armand De Broeder – Pelagos 

o Wat heeft het VVW-Duiken in het afgelopen jaar bereikt? 

Score op communicatie geef  ik -5 op 10. Wat een rampjaar! 

   Antwoord: 
    - Zie bovenstaande 

    - De regionale zal via het regionaal verslag de RvB & CO op de hoogte 

    brengen wat er leeft binnen de regio. Communicatie is zeker een werkpunt. 

 

o Armand maakt van de gelegenheid gebruik om de uitnodiging tbv 

de jaarlijkse heropfrissing I-HVD kenbaar te maken.  
 uitnodiging zie bijlage 
 De mogelijkheid tot inschrijving zal worden bewerkstelligd 

via een "Link". Deze wordt binnenkort door VVW-Duiken 

medegedeeld & geactiveerd. 
 

 

 Gina Caestecker – Pelagos 

o Wie zit waar, wie op welke functie binnen de RvB / CO? 

Organigram. 

o Nieuwe docenten? Wie? 



Regionale 
werkgroep 

 
 

 ∑-Project VVW-Duiken vzw 

  Beatrijslaan 25 
  B-2050 Antwerpen 
       +32 (0)3 2196968 
  Fax.  +32 (0)3 2197700 
 Website: http://www.vvw-duiken.be e-mail: secretariaat@vvw-duiken.be 

 

Commissie Opleiding 
Project 

o Zou vanuit de federatie voor elke I2* tbv HVD geen 

pocketmasker kunnen worden gesponsord? 

 

   Antwoord Dion: 
    - De RvB bestaat uit: Dion D’Hoop, Rina Van De Mosselaer, 

 Dirk Duplessis, Stijn Capan, Patrick Verachtert 

 
     - De CO bestaat uit: Willy Adriaensen (voorzitter), Dion D’Hoop, 

Marc Maelfait, Marc Vanwetswinckel, Karel Vanlauwe 

 
    - Nieuwe docenten: 

     Filip Craey 

     Carine Declercq 

     Rahul Joshi 
     Willy Adriaensen 

     Patrick Verachtert 

     Edwin Wils 
     Karel Vanlauwe 

     Dion D'Hoop 

 
    - Pocketmasker! Wordt voorgelegd aan de RvB? 

 

 

 Birgit Marlein – SDTO 

o Enerzijds vanuit het gemis tijdens mijn traject Instructeur & 

anderzijds vanuit mijn professionele expertise, wil ik graag een 

infomoment organiseren rond "Hoe feedback geven & coachen". 

• Een datum zal worden geprikt, een locatie zal worden 
gepland door Birgit. Dit zal kenbaar gemaakt worden via de 

federatie naar haar instructeurs, aangezien Birgit de 

mogelijkheid biedt aan alle instructeurs om dit moment bij te 

wonen. 
 

Reactie Marc Maelfait: 

- Is een dagdeel dat kan worden opgenomen in het traject 
Instructeur. Het uitwerken & je ter beschikking stellen van de 

werkgroep "planning instructeuropleidingen in de regio" met 

dit item, zou een grote meerwaarde betekenen. 
 

o We ondersteunen het "Junior brevet" in het VVW-Duiken maar 

niets is op maat gemaakt daarvoor! 

We hebben 10 kinderen - tussen 10 - 14 jaar - geen cursus, geen 

toetsing op maat! Ik zoek materiaal op maat om verder aan de 

slag te gaan. 

 

Gefeliciteerd aan jullie allen, chapeau !! 
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Reactie Marc Maelfait: 

  - Idd, hebben we overgenomen van NOB. Te weinig interesse 

  voor juniors waardoor dergelijke niet werd uitgewerkt. 

  - Mag ik voorstellen dat je als coördinator fungeert binnen 
  de werkgroep "Junior duiken" die we op dit eigenste moment 

  oprichten.  

  - Concreet: richt een schrijven naar co@vvw-duiken.be om 
  een algemene oproep naar "geroepenen" te bewerkstellingen. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  Einde vergadering 22:20u. 

 
 

Agenda-punten kunnen te allen tijde worden gemaild. 
 

Volgende vergadering 3de woensdag van de maand februari  20/02/2019 . 

 
Verslag opgemaakt door Carlo Vanhee & de Lay-out verfijning door Ellen Bostoen ;) 



 
 

Aan alle instructeurs VVW-Duiken laat de Commissie Opleiding u 

het volgende: 
 

Opstart werkgroepen CO 
 

Zoals vermeld op de algemene instructeursvergadering in Maart zal de CO 

werken met een aantal werkgroepen, waarvan de leden van de Kern CO de 

coördinatie doen. 

 

Momenteel starten we enkele werkgroepen op: 

 

1. Alles wat HVD aangaat staat onder de coördinatie van Karel Vanlauwe 

die hiervoor zelf de nodige mensen zal contacteren. 

 

2. Aanpassing recreatieve brevetten aan de hand van nieuwe boeken onder de 

coördinatie van Marc Vanwetswinkel : 

Hiervoor hebben we hulp nodig op verschillende gebieden, wie zich 

geroepen voelt vult document in – link hier onderaan – 

- Aanmaken vragenlijsten die niet meer in de nieuwe boeken staan, die 

we in vvw-duiken-link zullen verwerken. 

- Wijzigen van de PowerPoint ’s en lesplannen waar nodig. 

- Wijzigen van de vorderingsstaten waar nodig. 

- Terug eenvoudiger maken opleiding D2. 

 

3. opleiding  I1 volledig in orde zetten en aanpassen onder de coördinatie 

van Marc Maelfait : 

Hiervoor hebben we hulp nodig op verschillende gebieden, wie zich 

geroepen voelt vult document in – link hier onderaan – 

- we zullen dit proberen voor, tijdens en na de komende opleiding in 

West-Vlaanderen, zodat voor de volgende opleidingen een volledig 

vernieuwd pakket, zonder twijfels over de inhoud klaar is voor alle 

regio's.  

- Hierbij ook alle documenten, PPT's in de juiste layout plaatsen. 

- Dagdeel fysieke training omvormen naar een specialty die ook kan 

gevolgd worden vanaf D2, maar verplicht voor I1. 

- Dagdelen aanpassen naar nieuwe inzichten. 

- Hopelijk dagdelen verminderen, waardoor de instap naar instructeur 

aantrekkelijker wordt. 

- en waarschijnlijk nog andere ideeën uit de groep.  



 
 

 

 DRINGEND  MyDms in de vuilbak werpen en integreren in VVW-Duiken-

Link , hiervoor werden al enkele stappen ondernomen, maar ook hier 

kunnen we nog hulp gebruiken 
 

Dringende oproep ook naar alle instructeurs die in het 

verleden reeds documenten op MyDms hebben geplaatst  

- om die nu terug te downloaden naar een map op jullie pc 

- om die dan later in het nieuwe systeem te plaatsen.  

Graag een berichtje als je al uw documenten staan hebt. 
 
 

Inschrijving werkgroepen 

 
Bijkomende info richten aan:  co@vvw-duiken.be 
 

 

Vriendelijke duikgroeten, 

 

Kern Commissie Opleiding 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKeQvwuvuHcdLoPnkwq5ct8irwjFbgpkhHBXA1yz3Yq1UMJA/viewform
mailto:co@vvw-duiken.be
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