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B

este koninklijke duikernikkers

Ik zou graag beginnen met Anja & JC
te bedanken voor hun jaren inzet voor
de luchtbel en als PR-verantwoordelijken.
Hopelijk gaan Luc en ik een even goede
4
samenwerking hebben en ook leuke en intemijn eerste
ressante luchtbellen afleveren bij onze leden.
doopduik !
2021 is een jaar van hopen en geduld. We
dromen allemaal van die verre of dichte
(duik)reizen en we willen allemaal terug naar
ons clubhuis gaan voor een glaasje en een
hapje. We moeten nog eventjes geduld hebben
en hopen dat heel dit coronaverhaal snel
voorbij is.
Graag zou ik nog willen afsluiten met een
kleine ‘easter egg’. In de volgende luchtbel
klomt er een verhaal, maar welk verhaal?
Dat kom je te weten in juli.
Alvast veel leesplezier
Maxim
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Mijn doopduik nummer 1
27 februari 2021

O

ngeveer een jaar
geleden, op een
donkere woensdagavond, reed ik met
mijn fiets naar het clublokaal. Ik was van plan om eens
te gaan zien of duiken iets
voor mij zou kunnen zijn.
Vol nieuwgierigheid stapte
ik af op een groepje rokende
duikers om er alles over te
weten te komen. Bleek het
wel niet net de rookpauze te
zijn van de algemene ledenvergadering zeker. Een goed
begin dus!

De week erop wat meer geluk en op 11 maart mocht ik al
een initiatieduik doen. Dat viel goed mee en ik keek al volop
uit naar de volgende woensdag. Ik was vertrokken!
Alleen... jammer... de eerste lockdown...
Maanden later zijn we dan wel echt kunnen starten en heb
ik veel bijgeleerd van Marc en Patrick en later dan vooral
van Maxim en Laura. Bedankt iedereen.
Maar ik ging schrijven over de doopduik. Maxim zorgde er
voor dat ik nog net op de valreep alle zwembadoefeningen
kon aftikken en de dag voor de duik was er zelfs nog online
de laatste theorieles. Omdat ik in de buurt van de tank
moest zijn die namiddag was ik een uur te vroeg op de
parking. Vol ongeduld was het afwachten tot de eerste auto's
toekwamen en dan was het eindelijk zo ver. Bijna een jaar na
mijn idee om eens te gaan kijken stond ik daar boven in die
tank, klaar om het water in te springen.
Samen met Yvan daalde ik toen af naar het platformpje waar
ik voor het eerst over de rand de diepte in kon kijken. Nog
nooit had ik tot de bodem van 15 meter diep water kunnen
kijken. Nog een geluk dat mijn hoogtevrees niet werkt in
water! Een OK en een een duim omlaag later daalden we
af langs de kabel. Het verwonderde mij hoe vaak ik mijn
oren moest klaren maar dat lukte gelukkig goed. Eens op de
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bodem en uitgetrimd keek ik omhoog en zag
overal belletjes opstijgen. Wat een zaligheid.
Yvan had me de woensdag er voor nog gezegd
dat de eerste doopduik het echte moment
was om te weten als ik het graag zou doen.
Wel, dat antwoord kennen we ondertussen.
Dan was het tijd om alles in die tank eens te
ontdekken. Eerst de duikboot. Vlot naar binnen, maar opeens plakte ik tegen het plafond.
Mijn gordel was losgekomen en lag op de
grond. 'k Zal waarschijnlijk blijven haperen
zijn toen ik door dat gat kroop. Dus direct
al mijn eerste "probleem" onder water en ik
moet toegeven dat ik nog ga moeten oefenen
om met die handschoenen die gordel terug
aan te krijgen. Maar daar heb je buddies voor,
om te helpen.
Na een rondje of twee in de tank gingen we
toen de tempel in. Trap op, trap af, tunnel in,
tunnel uit. Echt plezant om door de omgeving
te zweven. Maar toen, mijn tweede foutje,
tijdens het stijgen net iets te lang mijn jacket
genegeerd en ik schoot langzaam omhoog.
Rap die ontluchtingsknop zoeken en lossen
maar 't ging blijkbaar te traag. Yvan was er al
bij om 't ventiel aan mijn schouder open te
trekken. Maar goed, weeral iets bijgeleerd, als
je te rap stijgt en je kan je ontluchtingsknop
niet snel genoeg vinden, trek dan je schouderventiel open.
Na 50 minuten zat het er op, langer duiken
zou toch niet gelukt zijn want ik zat al op
reserve. Maar ook dat was in de kleedkamer
voorspeld door mijn ervaren instructeur. Na
de duik kon dan voor de eerste keer gelogd
worden, nog een nieuwigheid. Merci Yvan om
me op sleeptouw te nemen, ik heb me de hele
tijd enorm op mijn gemak gevoeld en dat zal
zeker voor een groot stuk door jou komen.
En in verband met de traditie om te trakteren
na je eerste duik... 'k Wist daar niet van maar
de volgende keer zijn ze op mijn kosten.
Kevin
6

De Luchtbel
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10 maart 2021

De voorzitter vervolgt ;
Beste vrienden,
Het zijn rare tijden. Wie had een jaar geleden kunnen denken
dat ons clubhuis zou gesloten zijn en we onze AV virtueel
zouden moeten houden. Het virus heeft er echter anders over
beslist en we moeten er het beste van maken. We moeten ons
nu vooral focussen op 1 mei. Dan kunnen we hopelijk terug
open en onze activiteiten hervatten.
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Welkom en woord van de voorzitter

De voorzitter start met een aantal instructies te geven aan
de leden omtrent camera- en microbeheer. Yunus en Benny
nemen de taak op zich om microfoons te dempen en
eventueel vragen te stroomlijnen.

Covid19 heeft lelijk huisgehouden. We kennen enkel de gevallen in onze naaste familie en vrienden die getroffen werden
maar ook onze club werd niet gespaard.
Het clubhuis moest gesloten worden, clubuitstappen en -weekends geschrapt, trainingen en opleidingen in het zwembad
moesten opgeschort of aangepast worden, de lotto is nog
steeds onderbroken, geen Cote a l’os avond en geen feestjes in
het clubhuis of verhuur ervan. We hebben dus geen inkomsten.
Het jaarlijks gebruikelijk leden verlies werd niet opgevangen
door de normale vervanging door nieuwe leden. Maar liefst
dertien mensen hebben hun lidmaatschap niet vernieuwd.
Dat is een terugval van 21%. Ik moet er eerlijkheidshalve bij
vermelden dat dit voor sommigen echter tijdelijk is wegens
gezondheidsproblemen of andere prioriteiten.
Al bij al is KDNBO er nog relatief goed vanaf gekomen.
De gemeentelijke subsidie verleden jaar is hetzelfde bedrag als
het jaar ervoor. De water- en elektriciteitsrekening was veel
minder door niet open zijn van het clubhuis en de compressor
die bijna niet gedraaid heeft. Zwembad open (meeste andere
clubs zijn nog gesloten) en we moeten geen zwembadfactuur
betalen van augustus verleden jaar tot mei dit jaar.
Beperkte opleiding en initiaties konden plaats vinden waardoor we toch een 6-tal nieuwe leden konden verwelkomen.
We kregen financiële steun van NELOS en ook publiciteitsgewijs werden er affiches gedrukt voor ons door NELOS. Deze
affiches zijn beschikbaar iedere woensdag in het zwembad bij
mij.
MDK schold tevens de concessie kwijt voor de eerste lockdown
periode. Details over de bedragen in het verslag van de
penningmeester.
De Luchtbel
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Penningmeester

3.1

Uiteenzetting en goedkeuring
der rekeningen 2020
De balans wordt door de penningmeester grondig
toegelicht. Hieruit blijkt dat het al bij al een meevaller is. Desondanks de negatieve effecten van corona
wordt de boekhouding afgesloten met een negatief
van -€367,97. Dit maakt dat de KDNBO €6260,45
staan heeft, verdeeld over de zicht- en spaarrekening.
Ook dit jaar blijkt de grootste uitgave de jaarlijkse
concessie te zijn, die zo goed als 20% van de kosten
inneemt.
De AV keurt het verslag van de penningmeester en in
het verlengde daarvan de rekeningen 2020 goed.

We bestaan 50 jaar en onze naam verandert naar “Koninklijke
Duikernikkers.....” We moeten dit ook officieel melden en dit
kan enkel gebeuren middels een statuutswijziging waarvoor
je de voorstellen al een paar weken geleden hebt ontvangen.
De statuten vereisen een 2/3 quorum hiervoor van de effectieve leden. Indien dit quorum niet bereikt wordt, zullen we
een 2de AV organiseren binnen 2 weken waarin gestemd zal
worden met gewone meerderheid.
Dit jaar zullen we ook de API in voege brengen. De API staat
voor Aanspreekpersoon Integriteit. De Aanspreekpersoon
Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere
boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag,
zoals pesten of discriminatie en lichamelijke en seksuele
integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt
jouw melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer
nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.
Ik wil eindigen met een dikke pluim en een welgemeende
merci voor de mensen die gedurende de lockdown, en nog
steeds, ervoor zorgen dat de club blijft draaien en we zo onze
leden toch een minimum van training/opleiding kunnen
aanbieden. Op gevaar af iemand te vergeten. Bedankt Marc,
Patrick, Yves, Yunus, Maxim, Redgy, Roger, Rita, Jean-Claude
en onze redders/toezichthouders Roland, Aline, Goedroen,
Mathias en Laura. Als ik iemand vergeet, zeg het me aub.

Naamafroeping

De naamafroeping wordt gedaan door middel van het
noteren van de naam na aanmelding. De aanwezigheid
wordt bijgehouden door de secretaris.
Volgende leden waren aanwezig hetzij via aanmelding hetzij
via volmacht.
1.
BERG			
Roland
2.
CABARTEUX		
Francis
3.
CARELS-BOGAERT
Tineke
4.
DE BOOSER		
Sander
5.
DEBLAERE		
atrick
6.
DECEUNINCK		
Sandrino
7.
DEJAGHERE		
Yves
8.
DEJAGHERE		
Aline
9.
DEMUL			
Filip
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DESPORT		
Danny
DEVOS (volmacht)
Goedroen
D’HAUWER		
Benny
D’HAUWER		
Kimberley
DUINSLAEGER		
Redgy
GUNAYDIN		
Yunus
HENDRIKS		
Patrick
HOLVOET		
Yannick
JACOBUS		
Claude
LAHAYE		
Adi
LANDTMETERS		
Stephane
LANGBEEN		
Kevin
LANNOO		
Philippe
MARGODT		
Ronny
MERTENS		
Laura
MESMAN		
Marie-Josiane
NAESSENS		
Agna
PLAIESER		
Gaëlle
SWINNEN		
Aïscha
TUYAERTS		
Katrien
VAN DE VELDE		
Marc
VAN DEN BOSSCHE
Matthias
VANDERWAL		
Jean-Claude
VANHOCKERHOUT
Maxim
VELGHE		
Kevin
VERDONCK		
Wim
VERLEENE		
Alain
ZEEBROEK		
Yvan
ZUTTERMAN (volmacht)Louis
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3.2

Goedkeuring begroting 2021
De begroting 2021 wordt door de penningmeester
grondig toegelicht. De penningmeester laat weten
dat de vooruitzichten door COVID19 moeilijk in
te schatten zijn. De cijfers betreffende uitgaven en
ontvangsten zijn dus ook met een positieve kijk naar
de toekomst. Daarnaast zijn er in 2021 geen grote
investeringen voorzien. De bedoeling is als het ware
om de club financieel gezond te houden.
De AV keurt het verslag van de penningmeester en in
het verlengde daarvan de begroting 2021 goed.

3.3

Ontlasting van het bestuur door de commissarissen controle van de rekening 2020.
Danny Desport en Marie- Josianne Mesman laten
weten dat het een moeilijk jaar was om de rekeningen
te contoleren. Ze lieten beiden weten dat de aangeboden stukken overeenkomen met de administratie. De
stukken werden elektronisch geraadpleegd vermits
het niet mogelijk is om dit te doen met de nodige
bewijsstukken in het clubhuis.
De commissarissen der rekening stellen dan ook
voor het bestuur te ontlasten voor de rekeningen van
2020. Het raad van bestuur krijgt van de algemene
vergadering met handgeklap kwijting voor het jaar
2020.

3.4

Aanstelling twee commissarissen controle der
rekeningen 2021.
Danny Desport en Marie-Josiane Mesman worden
door de algemene vergadering aangesteld tot commissaris van de rekeningen voor het jaar 2021.

4

Verslag van het duikschoolhoofd NELOS

4.1

Algemeen
Een overzicht wordt gegeven van de verschillende
actieve lesgevers/leden van het duikonderricht.
De grootste verandering binnen het DO is de verandering van de duikschoolhoofd na vertrek Van Andrew
Libin. Yvan Zeeebroek heeft de taak als duikschoolhoofd op zich genomen.
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Professionele hulp aan
particulieren bij :
renovaties, keuze materialen,
premie-aanvragen, prijsaanvragen
en onderhandelingen met aannemers, bemiddeling bij bouwgeschillen tussen bouwheer-aannemerarchitect, advies vóór aankoop
pand (raming te verwachten kost
bij renovatie, gebreken controleren, …) coördinatie renovaties,
zolderinrichtingen, …
Deceuninck Sandrino

0473/58.98.64 info@bcds.be

De DSH bespreekt ook de plannen van het stadsbestuur voor een nieuw zwembad.
Dit zou er komen midden 2024. Zowel de bouw als het onderhoud als de exploitatie
valt in handen van een private partner. Meer info kan bekomen worden op http://
www.bredene.be/artikel2011.asp?pid=1&id=11443
4.2

6

Verslag van de clubhuisverantwoordelijke

7

Verslag van de verantwoordelijke feestcomité

8

Verslag van de PR verantwoordelijke

Een duikkalender wordt opgemaakt voor het jaar 2021. Verschillende opleidingen
staan gepland alsook openwaterproeven en duikleidingen. Dit allemaal als de COVID19 maatregelen dit toelaten.

9

Aanvaarding nieuwe leden

Eén van de leden meldt om meer te duiken in de Barges. De Barges is enkel toegankelijk voor een select aantal clubs. Er kan gedoken worden op uitnodiging van deze
clubs. Via WEVOS kan er doorgegeven worden op welke data men wil duiken. Er zal
dan zeker antwoord gegeven worden.
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Raad van Bestuur

Duikkalender 2020 en 2021
Het duikkalenderjaar 2020 die rijkelijk gevuld was, is teniet gegaan door de COVID19
maatregelen. Ondanks de restricties zijn er alsnog FUN-trainingen, proeven, duiken
en een zwembadexamen gedaan.

Geen verslag ten gevolge van COVID19

Geen verslag ten gevolge van COVID19

Conform de statuten werden de toegetreden leden van 2020
aanvaard als effectieve/werkende leden.

Één van de leden meldt dat duiken in de put van Ekeren ook mogelijk is maar dat
hiervoor wél een vergunning nodig is van AVOS. Deze vergunning moet individueel
aangevraagd worden en kan voor 1dag, 1jaar of 3jaar aangevraagd worden. Binnen
de 48u krijg je normaliter een bevestiging met uw vergunning.

10.1 Nieuwe kandidaturen
Maxim Vanhockerhout wordt met handgeklap aanvaard als
deel van het bestuur
Redgy Duinslager wordt met handgeklap aanvaard als deel
van het bestuur

Eén van de leden vraagt hoelang DIVES geldig blijft. Het DSH laat weten dat NELOS
voorlopig een verlenging van 1jaar heeft goedgekeurd waardoor DIVES geldig blijf
voor 4 jaar. Voorlopig is er nog niets bekend vanuit NELOS voor een mogelijke
verlenging. De DSH laat weten dat proeven kunnen afgelegd worden maar dat er
individueel moet gesproken worden met een I* vermits duiken in clubverband
verboden is. Het DSH laat weten dat hij bij de volgende vergadering van WEVOS meer
info zal proberen te bekomen.

10.2 Vernieuwing van een gedeelte van de raad van bestuur.
We bedanken Jessie Denolf (ontslag), Agna Naessens (ontslag), Jean-Claude Vandserwal (ontslag) en Yves Dejaghere
(uittredend en niet herkiesbaar) voor de jaren inzet en motivatie die ze hebben getoond binnen en buiten het bestuur.
Hun inbreng zal gemist worden.

4.3 Nieuwe brevetten en Initiaties
4.3.1 Brevetten
In 2020 hebben Louis Zutterman en Sander Debooser het brevet 2*D behaald. We
wensen hun veel duikplezier!
4.3.2 Initiatie
Op het vlak van initiaties hebben we het wel goed gedaan! We hebben in totaal 6
initiaties gedaan in 2020 waarvan alle 6 lid geworden zijn van de Koninklijke Duikernikkers! We wensen hun véél succes in hun opleiding!
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Geen verslag ten gevolge van COVID19

Verslag van de materieelmeester

De materieelmeester vraagt om gebruikte flessen om 19.30u terug te brengen naar
het clubhuis zodat deze gevuld en gebruikt kunnen worden in het zwembad.
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Statutaire aanpassingen

11.1 Statuten
De voorzitter geeft een woordje uitleg omtrent het nieuwe
wetboek vennootschappen en verenigingen en wat dit voor
effect dit heeft voor de werking, de statuten en het IR van de
Koninklijke Duikernikkers. Het is dan ook belangrijk dat deze
wijziging wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering
met een meerderheid van 2/3. Dit aanwezigheidsquorum
werd behaald. Van de 44 stemgerechtigden zijn er 30 stemmen nodig om de statuten goed te keuren, er waren 33
aanwezigen (al dan niet via volmacht)
Zo ook komt meteen de naamswijziging van de club en de
verplaatsing van de maatschappelijke zetel aan bod.
De AV keurt de nieuwe statuten en Intern Reglement goed.
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Daarnaast wordt de verplaatsing van de maatschappelijke
zetel goedgekeurd. Vanaf heden is het dan ook dat de
Duikernikkers verder gaan onder volgende benaming: De
Koninklijke Duikernikkers Bredene Oostende
11.2 Aanspreekpunt Integriteit
Conform de nieuwe statuten moet er ook een API aangesteld
worden. Deze persoon is binnen de KDNBO het eerste aanspeekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere
boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend (lichamelijk) gedrag en integriteit. De API luistert naar de vraag
of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of
verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich
inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding
te doen.
De API werkt als het ware in een drieluik.
- aanspreekpunt en eerste opvang 		
- preventieactiviteiten en ondersteuning
- coördinatie van de Interne procedure en doorverwijzing
De API (Ronny Margodt) kan gecontacteerd worden via mail
of telefonisch.
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Allerlei

20jaar
Sandrino Deceuninck; Danny Desport; Wibe Dewulf
30jaar
Roland Berg;Patrick Deblaere; Benny D’Hauwer; Redgy Duinslaeger; Marc Van De
Velde; Marjan Van Blaere; Chris Vuerstaek; van Zeebroek
35 jaar
Patrick Hendriks; Yanick Holvoet; Claude Jacobus
12.2 Compensatie dranken
De club wacht nog even met de dranken die over datum zijn.
Er is namelijk iets in de maak op brouwersniveau om een deel
van de dranken te vergoeden.
12.3 Geen lidmaatschap
Dertien personen hebben hun lidmaatschap niet hernieuwd
voor het jaar 2021 om verscheidene redenen.
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Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en
sluit de vergadering.

Einde Notulen
Opgemaakt te Oostende op 11/03/2021 door Yunus GUNAYDIN

12.1 Jubilarissen
15jaar
Alex Camerlynck;Ronny Margodt; Agna Naessens; JC Vanderwal; Alain Verleene

Regionaal invoerder van het Italiaanse sportmerk ERREA
Team-wear/Free-Time/3D-wear/Street-wear & Accessoires
Eigen textielbedrukkingsdienst
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Voorzitter
duikschoolhoofd

Ere-voorzitters
Claude Jacobus
Patrick Hendriks

Yvan Zeebroek
Lindenhof 45
8377 Zuienkerke
tel 050 42 73 75
gsm 0499 99 71 71
voorzitter
@duikernikkers.be

Secretaris

Penningmeester

Yunus Gunaydin
gsm 0484/554.945
secretaris
@duikernikkers.be

Benny D’hauwer
Durmestraat 12
9940 Evergem
gsm 0477 61 87 43
penningmeester
@duikernikkers.be

Patrimonium
beheer

Feestcomité
Sven Melckenbeek
gsm 0478639542
feestcomite
@duikernikkers.be

Kevin Langbeen
gsm 0471 59 61 73
clubhuis
@duikernikkers.be

Overzicht lesgevers-bevoegdheden
Titel/Brevet
Nelos
Margodt Ronny
Hendriks Patrick
Zeebroek Yvan
Van de Velde Marc
Cabarteux Francis
Mesman Josi
Sandrino Deceuninck
Vanderwal JC
Dejaghere Yves
Vanhockerhout Maxim
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3*I
2*I
2*I
AI
AI
AI
4*D
3*D
AI
AI

Verantwoordelijkheden
BND / GND
D1/initiatie/1*D/4*D/AI
3*D/4*D/AI
2*D en 3*D
1*D en 2*D
initiaties
initiaties
conditie / tussengroep
initiaties
initiaties

Pubic relations

Materieelbeheer

Maxim
Vanhockerhout
tel 0468 23 79 99
PR
@duikernikkers.be

Redgy Duinslaeger
materieelmeester
tel 0474/24.49.08
materiaalmeester
@duikernikkers.be

uur zwembad

20-21
21-22
21-22
20-21
20-21
20-21
20-21 / 21-22
20-21
20-21
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w w w .d u ik e r n ik k e r s
Colofon
De Luchtbel is het infoblad van en voor de
sportduikers van KDNBO Duikernikkers
Bredene/Oostende vzw.
driemaandelijks:
januari - april - juli - oktober
redactie: Maxim Vanhockerhout
tel 0468 23 79 99
lay-out: Luc Maricou
druk: Marc Van de Velde
Verantwoordelijke uitgever:
Yvan Zeebroek, Lindenhof 45
8377 Zuienkerke
met dank aan alle sponsors die deze
publicatie mogelijk maken

.b e

Overeenkomstig de Belgische wet van
08/12/1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door
de Europese wet van 11 december 1998
tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG
van 24 oktober 1995, melden wij dat uw
persoonsgegevens worden bijgehouden in
een bestand. Wij verbinden ons ertoe deze
gegevens enkel te gebruiken voor de verzending van ons tijdschrift en de administratie
van de liga overeenkomstig het doel van
onze organisatie. U heeft inzage- en
correctierecht.

