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Welkomstwoord 
 

 

 

Beste Breevenduikers, 

 

Alweer een duikjaar voorbij. 

2018, 40 jaar Breevenduikers staat voor de deur, dit zal extra in de kijker worden gezet op 16 
november volgend jaar, jullie zijn nu reeds allemaal uitgenodigd. Verdere info zal hierover nog 

volgen. 

 

Onze materiaalkelder geraakt stilaan tip top in orde, met ieders medewerking voor het respect van 

ons materiaal gaan we dat in de toekomst ook zo proberen houden. 

 

Financieel zijn we een gezonde club, dit wil dan ook zeggen dat er geen verhoging is van het lidgeld, 

dit mede doordat we in januari niet kunnen trainen. 

 

De duikagenda voor het voorjaar hebben jullie reeds allemaal toegestuurd gekregen, we gaan er nog 
steeds voor om iedereen de kansen te bieden om zijn of haar brevet te behalen rekening houdende 

met de voortdurende wijzigingen in reglementeringen. 

 

De jaarlijks wederkomende medische keuring, ja ook de medische fiche zit in een nieuw gratis 

kleedje, stel uw keuring niet uit. 

 

Dan rest mij nog iedereen te bedanken voor zijn of haar inzet voor de club, en jullie een prettige 

feestdagen toe te wensen. 

 

 
 

Luc De Rechter, 

12/2017
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Verslag secretaris 
 

 

• Aanwezigheidsopname vergadering : 

o Ingeschreven leden op datum AV = 89 (2 meer dan vorig jaar) 

o Aanwezige leden op deze AV = 25 (28 %) 

o Aanwezig bij volmacht = ___ (0 %) 
o Verontschuldigd = 2 (2 %) 

o Geen respons … =  62 (70 %) 

 

Alex Van Beersel Erwig De Wolf  Koen Amelinckx Renaud Van Beersel 

Alexander De Clercq Franky Meersman Koen Hattas Robbe De Helt 

Amber Kips Frederic Van Geyt Koen Van de Wauwer Robbe De Smedt  

Andree Heyrman Gerrit Walschap Kris Bauwens Romain Dhaene 

Ann Rheel Gillian  Verbist Kris Keppens Rudy Bernaerts 

Anton Melis Guido Meeus Lodewijk Van De Wauwer Sabine Van Emelen 

Arno Verheyden Gunther Verheyen Luc De Rechter Sandra Janssens 

Bart Verelst Guy Lejon Maarten  Hattas  Simon Scheerlinck 

Bob Van Camp Hans Nies Mahmut  Öz Sita Van Avermaet 

Carl Maerevoet Hugo Melis Marc Blijweert Stefan Van pellicom 

Christof Ingels Ingrid Van Overloop Mark Van Der Beken Steffi Thijs 

Cindy Schulze Ingrid Vermeulen Michiel Correwijn  Steven Hulpiau 

Daisy Pauwels Iris Rooman Nora De Gendt  Tania De Bock 

David Eeraerts Jan Lysens Olivier VD Nieuwenhuysen Tania Janssens 

Dirk Claus  Jef Nevelsteen Pascal Nevelsteen Thérèse De Maere 

Dirk De Helt Jelle De Smedt  Peter Goossens Thomas Govaerts  

Dirk Heyndrickx Johan Verheyden Peter Weyn Tifany Maerevoet 

Dirk Verpoest Johnny Ooms Piet Roovers Veerle Van Aken 

Dorothée Cambier Jonas Onghena Pieter Kips Vincent Holvoet 

Eddie Vanrijckeghem Julie Kips Pieter  Steenssens  Yana Van Gasse 

Edward De Wit Julie Van de Wauwer Rani Maerevoet   

Eric Marien Julie Wuyts Raoul Van Kerckhove   

Eric Spiessens Karel Gysbrechts Rebecca Onghena   

 

• Nieuwe leden voor 2017 waren : Amber Kips, Gillian Verbist, Jelle De Smedt, Julie Kips, 

Mahmut Öz, Nora De Gendt, Robbe De Helt, Robbe De Smedt, Yana Van Gasse, Erwig De 
Wolf en Alexander De Clercq. 

 

• Thérèse De Maere, Robbe De Helt en Johnny Ooms waren dit jaar 2de lid. 

Er waren dit jaar ook 8 administratieve leden. 

 

• We konden de twee vorige jaren een status quo behouden, maar spijtig genoeg was er dit 

jaar terug een indexering van het NELOS lidgeld die een lichte stijging nodig maakt.  
Wie betaalt VOOR of OP maandag 1 februari 2018 (3 kalenderdagen voor de 5de donderdag) 

mag een “tijdige betalers korting” van 15 € aftrekken zodat voor het lidgeld 165 euro 

verschuldigd is. 

De “valutadatum” op onze uittreksels bepaalt de datum van je betaling, en zal correct 

worden opgevolgd.  
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Mensen waarvan de betaling van 165 euro te laat is, die zullen van Ingrid een mailtje krijgen 

met de melding dat er aan hun lidgeld nog 15 euro ontbreekt. 

De lidgelden zijn, net als alle andere gegevens voor het lidmaatschap op de site beschikbaar 

zijn onder het kopje “de club”. 

Het tarief van de NELOS-component die in het lidgeld zit, staat op de website van NELOS, 

alsook de homologatietarieven. 

Voor de nieuwe NELOS site is een nieuwe login nodig adhv mailadres dat geregistreerd moet 

zijn bij NELOS. Indien gewenst : vragen ! 

 

Nieuwigheden voor 2017 : Geen. 
 

Blijven dit jaar behouden uit 2012 : 

o ADMINISTRATIEF lid : Idem als gewoon lid, maar zonder toegang tot de 

zwembadtrainingen, ook niet occasioneel. 

o FAMILIEKORTING : Lidgeld voor 2de lid van gezin = -10 euro; 3de gezinslid en meer = 

elk -15 euro. (bvb. een gezin van 4 dat op tijd betaalt = 660-10-15-15= 620 €. Enkel 

voor partner en/of kinderen, inwonend, en ten laste van het eerste lid/gezinshoofd ! 

 

• Het systeem van integratie van de Ekeren-vergunningen in ‘t lidgeld werkt nog steeds goed. 
In 2018 zullen er 25 vergunningen worden aangevraagd voor bestaande leden, te verhogen 

met die van de nieuwe kandidaten. 

 

• Laat je aub TIJDIG medisch keuren. Het mag al van in september, dus je hebt geen excuus om 

er op de 5de donderdag nog niet klaar mee te zijn.  

Geen keuring = NIET in het zwembad, NIET deelnemen aan clubduiken ! 

Idem voor de centjes. 

De controles zullen (sinds 2015) gebeuren door de klasverantwoordelijken, dus voorbij de 
secretaris proberen glippen is geen optie meer. 

Iemand moeten weigeren en uit het bad sturen is voor alle betrokkenen gênant, dus als je 

weet dat je nog niet in orde bent, sla dan uit eigen beweging eens een training over … 

 

• In 2018 zijn er 9 mensen die een ECG test moeten laten doen. Samen met de 6 die nu al 

overtijd zijn (en net een mailke kregen ter herinnering) zijn er 15 leden die moeten gaan 

fietsen ! Ben je over 45 ? Hou het dan aub in de gaten. Let op : geen ECG = ongeldige 

verzekering bij hartgerelateerde problemen ! 

 

• Ga af en toe eens kijken op de website, want de fotopagina’s worden regelmatig opgefrist. 

Dank aan wie bruikbare foto’s afleverde ! 

 

• Volgend jaar, op 16/11/2018 hebben we onze 40ste jubilee ! Suggesties ? 

 

Verslag van deze vergadering zal online beschikbaar worden gesteld. 

 
Stefan Van pellicom, 

21/12/2017 

(wegens familiale omstandigheden gebracht door Thomas) 
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Verslag materiaalmeester 
 

 

 

Niet ontvangen … 

 

 

 

 
Guy Lejon, 

xx/12/2017 
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 Verslag duikschoolleider 
 

 

 

Niet ontvangen … 

 

 

 
 

Dirk Heyndrickx, 

xx/12/2017 
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Verslag feestleider 
 

 

 

Niet ontvangen … 

 

 

 
 

Thomas Govaerts, 

xx/12/2017 
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Verslag PR-afgevaardigde 
 

 

 

Niet ontvangen … 

 

 

 
 

Bart Verelst, 

xx/12/2017 
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Verslag penningmeester 

 

 

 
 

1. Het kasverslag is opgemaakt eind juli en afgesloten met een verlies van    -7.083,61 € 

2. De enige belangrijkste bron van inkomsten zijn nog steeds de lidgelden   13.337,65 € 

3. Inkomsten van subsidies van de gemeente en Nelos zijn goed voor         820,14 € 

4. De uitgavenpost van Nelos is niet zo groot als anders. (facturen te laat betaald)   1.217,34 € 
5. Daarnaast is het zwembad en het vergaderzaaltje een belangrijke uitgave    2.950,68 € 

6. Aangekochte materialen          

- compressor            15.000,00€ 

- tas voor O2-fles                 181,50€ 

 

De club beschikt over een spaarpot van 20.127,13 € 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Van Overloop 

22/12/2017  
 

 

 

 

PS.: Verplichte documenten in bijlagen !
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Ondertekenen voor nazicht en akkoord met dit jaarverslag : 

 

 

Luc De Rechter 

Voorzitter 

 

 

 

 

Stefan Van pellicom 

Secretaris 

 

 
 

 

Ingrid Van Overloop 
Penningmeester 

 

 

 

 

Guy Lejon 

Materiaalmeester 

 

 

 

 

Thomas Govaerts 

Feestleider 

 

 
 

 

Bart Verelst 
PR-afgevaardigde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


