Beste duikliefhebber, duikliefhebster,

We zijn weer toe aan een nagelnieuw duikjaar, en we heten je graag (terug) welkom in onze club !
Indien je in 2019 als lid aangesloten wil zijn bij de Breevenduikers, dan dien je volgende 4 zaken
zéker in orde te brengen :
1- Medisch attest
Dit standaard document - bij de duikschoolleider te verkrijgen voor 3 €- is voorzien van
een aantal strookjes. Zo’n strookje dient bij een medisch onderzoek ingevuld te worden
door een arts. Dit strookje moet aan de clubsecretaris, voorzitter of duikschoolleider
worden bezorgd ten laatste voor de 5de donderdag van het jaar (nu dus 31 januari 2019).
Je mag het (laten) afgeven op de training, in de bus duwen op (of opsturen per post naar)
het secretariaatsadres, maar het MOET op tijd binnen zijn ! Wie laattijdig het strookje
afgeeft, zal NIET op tijd de CMAS kaart ontvangen, hetgeen je vakantie flink in het
honderd kan sturen.
En, jammer maar helaas : geen strookje = niet verzekerd = GEEN toegang tot het
zwembad of clubduiken.
Je hebt nog ruim de tijd … doen dus !
Een keuring uitgevoerd na 1/9/2018 is geldig tot februari/maart 2020.
Niet vergeten : Bij het medisch onderzoek moet je ook je duikboekje laten
invullen/stempelen door de arts !!!
Tip : Om in het buitenland discussies te vermijden, is het aan te raden van je dokter ook
“Fit for diving” op je duikboekblaadje te laten schrijven.
2- ElectroCardioGram
Enkel voor de mensen van 45 jaar en ouder : kijk even na of je ECG niet vervallen is aub!
Elke 5 jaar moet je een ECG onder belasting te laten afnemen (de eerste keer in januari
van het jaar dat je 45 wordt). Het verslag hiervan hoef je NIET op ons secretariaat af te
geven, maar thuis bij te houden. Wél even de datum van uitvoering aan het secretariaat
doorgeven aub. Let op : geen ECG na 45 = mogelijk niet verzekerd als bij een ongeval het
hart als (mogelijke) oorzaak kan aangeduid worden !
3- Lidgeld
Het lidgeld is jaarlijks te voldoen. Het dekt ondermeer de aansluiting bij NELOS, de
verzekering bij Arena, de donderdagse toegang tot het zwembad met club- en
duikschoolactiviteiten, de correcte 3-jaarlijkse vervanging van de AVOS/Muisbroekvergunning alsook het federatieblad “Hippocampus” en de aankoop/onderhoud van het
duikmateriaal dat ter beschikking staat van de leden.
Het lidgeld voor 2019 bedraagt € 180,00.
“Nou, da’s vrij steil” hoor ik je denken …
Maar : wie ten laatste op maandag 28/01/2019 zijn of haar centjes op de clubrekening
krijgt, die mag een snelle-betalers korting van 15 € aftrekken en betaalt slechts 165,00 €.
De “valutadatum” op onze bankuitreksels is bepalend. Betalen mag ook al in december !
Er zijn sinds 2011 ook kortingen voorzien voor gezinnen waarvan de inwonende partner
of kind ten laste ook lid wil worden.
Voor het tweede gezinslid mag 10 € in mindering gebracht worden, voor de volgende
gezinsleden is dat 15 € per persoon.

Betalingen zijn uit te voeren op rekening BE84 7332 0914 4659 (KREDBEBB) op naam van
“Breevenduikers vzw”, en onder vermelding van “Lidgeld 2018, voornaam, naam”.
Op de 5de donderdag van het jaar (1 januari 2019) en volgende, zal er in elke groep door
de lesgevers controle gedaan worden voor het te water gaan.
Geen lidgeld betaald = niet verzekerd = geen toegang tot zwembad of clubduiken !
Mensen moeten weigeren is voor elke betrokkene bijzonder vervelend …
4- Duikboekje
Na betaling van je lidgeld en afgifte van je medische strookje, moet de club je duikboekje
afstempelen naast de stempel van je dokter. Je kan in het zwembadcafetaria élke
donderdagavond persoonlijk terecht bij de secretaris, de voorzitter of de penningmeester
die in het bezit zijn van de clubstempels.
Wanneer deze 4 punten in orde zijn kan je het water in als verzekerd NELOS duiker. Wie tijdig
alles in orde bracht ontvangt zijn/haar CMAS kaartje voor eind maart.
•

BREVETTEN
Het homologeren van een brevet is NIET in het lidgeld voorzien.
De homologatiegelden -die jaarlijks herzien worden- moeten via onze club (!) worden
betaald aan NELOS. Bijkomende brevetten zijn in aanvullende cursussen te behalen.
Ook deze homologaties worden via onze clubkas afgehandeld.
Alle NELOS tarieven zijn te raadplegen in het Documentencentrum op de NELOS
website, bij de duikschoolleider of bij de secretaris.

•

AVOS
Wie wil duiken in domein Muisbroek (Ekeren) dient zich te voorzien van een
vergunning hiervoor. Deze vergunning is 3 jaar geldig en kost 10 €.
Dat is omgerekend dus 3,33 €/jaar.
Sinds werkjaar 2006 maakt dit bedrag al deel uit van het lidgeld. Het clubsecretariaat
zal er op eigen initiatief voor zorgen dat je ten allen tijde beschikt over een geldige
vergunning. Meer info op http://www.avos.be .

•

INFO
Informatie over onze club, op handen zijnde activiteiten, fotoverslagen, etc. vind je
terug op onze website http://www.breevenduikers.be .

•

INPUT
Met ingang van 2019 beheert Olivier onze website. Mensen die met een creatief ei
zitten, en graag materiaal willen leveren voor de website (duikverhalen, foto’s van
clubactiviteiten, reisverslagen, etc.) moeten zich vooral niet inhouden. Stuur maar op
naar ovdn@telenet.be !

Met vriendelijke groet van de “Breevenduikers” !

Het bestuur,
Luc, Stefan, Ingrid, Thomas, Bart en Tania

PS.: Leden die na 1 september vorig jaar aansloten, zijn al in orde met punten 1 en 3 !!
PPS.: In geval van verlies, vernietiging, “de hond heeft hem opgegeten” of acute
betalingsangst : deze brief staat ook op de WEBSITE onder menu CLUB !!

