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Commissie Duikers met een 
Handicap Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. 

  
 
 
 
 
 
Mechelen, 22 december 2014 

 
Geachte voorzitter, secretaris, bestuurslid, 
Geachte Duiker met een Handicap, Wet Wheels-Begeleider, mededuiker, 
 
 
Wij hebben het genoegen alle belanghebbende leden van uw club uit te nodigen op de jaarlijkse 
Algemene Vergadering van de Commissie Duikers met een Handicap welke gehouden wordt op: 
 

Zaterdag 31 januari 2015 om 15.00 u 
In het Duikershuis NELOS – Brusselsesteenweg 313-315 – 2800 Mechelen 

Ontvangst van de genodigden vanaf 14.30 u 

 
Agenda: 

- Verwelkoming door de voorzitter – TIELEN Ann 

- Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 1 februari 2014 (ontwerpverslag in bijlage) 

- Verslag secretariaat – DRUYVE Yves 

- Verslag penningmeester – DECROCK Jan 

- Verslag public relations – DUPAS Luc 

- Verslag sportcoördinator – SPRENGERS Hannelore 

- Verkiezing van drie bestuursleden : Engels Charles (einde mandaat en herkiesbaar), Tielen Ann 
(einde mandaat en herkiesbaar) en een open plaats 

- Allerlei/Rondvraag 
 
Punten te bespreken in Allerlei/Rondvraag worden indien mogelijk reeds vooraf bezorgd aan de 
secretaris, Yves Druyve. 
 
Iedereen is welkom, maar enkel de gebrevetteerde Wet Wheelers en WW-(Gespecialiseerd)Begeleiders 
zijn stemgerechtigd, en een stemgerechtigde mag drager zijn van maximum één volmacht. 
 
De leden van de Commissie Duikers met een Handicap vertegenwoordigen en behartigen de belangen 
van alle Wet Wheelers, (Gespecialiseerd-)Begeleiders en Wet Wheels-Opleidingscentra en zetelen dus 
niet als specifieke vertegenwoordiger van hun eigen club of opleidingscentrum. 
Wij vinden de inbreng en ervaring van de Wet Wheelers zelf erg belangrijk voor de goede werking van 
onze commissie. We doen hier dan ook een extra oproep naar enthousiaste en actief duikende Wet 
Wheelers om mee hun schouders onder onze commissie te zetten en hun kandidatuur te stellen. 
 
De kandidaturen voor de bestuursfuncties worden ten laatste maandag 26 januari 2015 verwacht. 
Ze mogen per e-mail of per post naar de secretaris van de Commissie Duikers met een Handicap, Yves 
Druyve, verzonden worden. 
 
 
 
Wij hopen ten stelligste op jullie aanwezigheid te mogen rekenen. 
 
 
 
Namens het bestuur van de NELOS-Commissie Duikers met een Handicap, 
Yves Druyve 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volmacht 
 
 
 
Ondergetekende,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
verklaart hierbij volmacht te geven 
aan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
om in zijn naam te stemmen op de Algemene Vergadering van de Commissie Duikers met een 
Handicap die plaatsvindt op zaterdag 31 januari 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 
 
 
 
 
Volmachtgever,     Volmachtnemer, 
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 Voorlopig verslag Algemene Vergadering  

dd. 1.2.2014 

 Willy Vanderplas, John en Monique, duikschool 
Okeanos, dokter Brigitte Thierens, Eric Reekmans,  en Philip 
Desmaele

1. Lijst aanwezigen en volmachten 
2. Verslag Algemene Vergadering 
3.  Financiële toestand en evolutie

 
Aanwezigen :  25 
Volmachten :  04 
Verontschuldigd : 13 + duikschool 
 
Nadat de aanwezigen zich op de aanwezigheidslijst hebben ingeschreven, de vier volmachten 
aan de secretaris werden overhandigd en de verontschuldigde personen werden genoteerd, 
opent de voorzitter Ann Tielen de Algemene Vergadering om 15.02 uur.  
 
1. De verwelkoming van de Algemene Vergadering door de voorzitter Ann Tielen. 
Beste vrienden, 
In naam van mezelf en van de overige leden van de Commissie Duikers met een Handicap wil ik 
iedereen vooral een gezond en vreugdevol 2014 toewensen. Een nieuw jaar biedt weer nieuwe 
perspectieven en mogelijkheden en vooral over de nieuwe perspectieven gaan we het straks 
hebben. 
 
Ik heb verontschuldigingen ontvangen van Willy Van der Plas, John Remue en Monique 
Demoustier, duikschool Okeanos, dokter Brigitte Thierens en Eric Reekmans, Maarten 
Motmans en Philip Desmaele. 
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Zowel Eric Reekmans als Brigitte Thierens hebben, om persoonlijke redenen hun ontslag in de 
Commissie DmH gegeven, en dit na vele jaren trouwe inzet! 
Laten we beginnen met deze mensen te bedanken! Te bedanken voor hun werk binnen de 
Commissie!  
Eric Reekmans is gedurende bijna 10 jaar lid geweest van deze Commissie en heeft de taak van 
PR van in de beginne zeer ernstig genomen. Op bijna alle activiteiten van de Commissie is hij 
als duikverantwoordelijke naar voren getreden en was zijn constante stiptheid en 
organisatietalent opmerkelijk! Ook als wij de reglementen voor de wet wheelers en hun 
begeleiders herschreven, was hij er al bij. De Wet Wheels Duikdag was mede door zijn toedoen 
een groot succes. Alle nodige afspraken en logistieke steun werden netjes geregeld en  op de 
Begeleidercursus was hij altijd aanwezig. De taak van PR was soms ondankbaar en zeker als je 
moet opboksen tegen nogal wat vooroordelen,  bureaucratie en tegen sommige Instructeurs 
binnen NELOS, die totaal geen ervaring, sympathie of empathie schijnen te hebben met de 
gehandicapte duiker of zijn begeleider… maar meestal was Eric zijn taak als PR er eentje met 
veel voldoening… Daarom zeggen wij graag dankjewel! Dankjewel voor alle inspanningen die je 
deed voor de duikers met een handicap en hun begeleiders… voor jouw constante drive en 
inzet! Wij begrijpen jouw beslissing om het vanaf nu rustiger aan te doen en wij wensen jou 
dan ook alle succes toe in de toekomst! 
Naast Eric Reekmans nam ook Brigitte Thierens haar ontslag om persoonlijke redenen.  
Als dokter was zij aangesloten bij de Geneeskundige Commissie van NELOS en zij fungeerde als 
dusdanig dus ook als onze rechtstreeks link naar deze Commissie. Want ondanks het feit dat 
wij, als Commissie DmH een onafhankelijke Commissie zijn, is een goede samenwerking met 
enerzijds Duikonderricht en anderzijds de Geneeskundige Commissie onontbeerlijk… 
Brigitte was gekend bij nogal wet wheelers omdat zij de medische keuringen deed. Wij kenden 
haar vooral als een stille kracht. Zij heeft menigmaal het duiken met gehandicapten verdedigd, 
in de Geneeskundige Commissie, tegen de mening of gedachtegang van andere “duikende 
dokters”… Altijd konden wij bij haar terecht met medische vragen en altijd werden al onze 
opmerkingen of standpunten met de nodige sereniteit behandeld.  
Ook op de begeleidercursus was zij de “dokter van dienst”. Zij nam het deel “Medische 
Aspecten” voor haar rekening en met veel enthousiasme heeft zij dan ook meegewerkt aan 
het nieuwe cursusboek van onze Commissie. Wij houden er aan van ook haar te bedanken!  
Wij wensen ook haar veel succes in alles wat zij nog onderneemt in de toekomt!! 
Zowel Eric als Brigitte zijn vandaag niet hier maar ik zal hen persoonlijk een aandenken aan de 
Commissie bezorgen. 
 
De taak van PR gaat vanaf nu opgenomen worden door Luc Dupas, bijgestaan door Charles en 
Brigitte gaat (waarschijnlijk) vervangen worden door Dr. Ingrid Dekelver. 
Ik  wil deze mensen nu al veel succes toewensen in hun nieuwe functie binnen de Commissie 
en wij zijn ervan overtuigd dat zij deze taken met evenveel enthousiasme zullen waarnemen. 
 
De verschillende Commissieleden zullen u zo dadelijk uitleggen waar we het afgelopen jaar 
mee bezig waren. Ik denk aan een geslaagde Wet Wheels Duikdag en aan de Begeleidercursus!   
In 2013 hebben wij ook het brevet van de wet wheelers onder de loep genomen en wij 
ondervinden dat er vanuit de wet wheelers de vraag is naar “meer”… meer onafhankelijkheid, 
meer kennis en zelfs meer “kunnen” … 
Dit indachtig hebben wij gewerkt aan het specialisatie-brevet “Onderwaternavigatie” en het 
kwalificatie-brevet “Duikleider”. Hier komen we later in de vergadering heel uitgebreid op 
terug!! 
 
Voordat we overgaan tot  de goedkeuring van het verslag van de vorige AV zou  ik van deze 
Algemene Vergadering willen gebruik maken om elk bestuurslid van onze Commissie te 
bedanken voor hun inzet en enthousiasme het afgelopen jaar. Daarnaast mag ik zeker ook 
Hannelore niet vergeten. 
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Bedankt iedereen! Het is enkel dank zij een goede samenwerking dat we in staat zijn om 
zoveel activiteiten vlekkeloos te laten verlopen.  
Iedereen heeft dit verslag ontvangen? Zijn er opmerkingen? Kan dit goedgekeurd worden? 
Straks wordt u een drankje aangeboden door de Commissie DmH zodat we nog wat gezellig 
kunnen napraten. 
Nu geef ik graag het woord aan Yves na de goedkeuring van het verslag van de Algemene 
Vergadering van 2013.  
 
2. Goedkeuring van het verslag van de A.V 2013: 
De Algemene Vergadering keurt het verslag van 9.2.2013 goed met algemeenheid van 
stemmen. Er waren geen op- of aanmerkingen. 
 
3. Verslag van de secretaris (Yves Druyve): 
Goede middag iedereen,  
We hebben weer een jaar erop zitten als secretaris.  Het is een administratieve taak die mij wel 
ligt. Naar mijn mening brengt een goed lopend secretariaat een vlotte en soepele werking van 
de commissie met zich mede en dit is dan ook mijn doel dit te bewerkstelligen.  
Ik heb graag dat berichten of vragen rechtstreeks naar het secretariaat worden gestuurd.  Deze 
worden dan ook zo snel als mogelijk verwerkt. Zo nodig worden ze als punten op de agenda 
geplaatst voor bespreking binnen de bestuursvergadering, waarvan achteraf een verslag wordt 
opgemaakt. Ook is het mijn taak de niet volledig afgehandelde zaken verder op te volgen en zo 
nodig de documentatie ervoor op te zoeken.  
Dit jaar hadden wij een achttal bestuursvergaderingen, waarvan er twee een voorbereiding 
waren op enerzijds de Wet Wheel Duikdag en anderzijds de begeleidercursus. 
Dit jaar ben ik uittredend en herverkiesbaar en ik hoop nog enige tijd verder te kunnen 
fungeren.  
Ik dank U voor uw aandacht.  
 
4. Verslag Penningmeester (Jan Decrock) : 
Goede middag iedereen,  
Een kort verslag van de verrichtingen voor de boekhouding in het afgelopen jaar.  
De inkomsten voor de Commissie  bestonden ook dit keer uit 6.000,00 € als werkingstoelage 
vanuit NELOS. 
De uitgaven zijn verdeeld als volgt:  
 - Kosten algemene vergadering:  €    331,75 
 - Cursus begeleider:    €    348,15 
 - Verplaatsingskosten Commissieleden: € 2.284,94 
 - Administratie:     €    214,47 
 - Wet Wheels Duikdag:    €    647,00 
 - Toelage aan opleidingscentra:   € 2.120,00 
   Totaal van uitgaven:  € 5.946,31 
Startsaldo op 01.01.2013 bedroeg € 3.638,91, het eindsaldo op 31.12.2013 is € 3.692,60. 
De verantwoordingsstukken kunnen bij mij bekeken worden.  
Zijn er nog vragen? 
ER waren geen vragen. Een overzichtelijke staat van inkomsten en  uitgaven wordt in bijlage 
aan huidig verslag gevoegd. 
 
5. Verslag Public Relation: (Luc Dupas)  
Er is opnieuw contact opgenomen met AVOS in verband met het specifieke en duidelijke        
C3-verkeersbord aan het begin van de weg naar de westelijke trap van de Put van Ekeren. 
Volgens dit bord mogen alleen maar WW-ers zelf met de wagen naar die trap rijden maar niet 
de mededuikers en de WW-begeleiders en persoonlijke helpers. Meerdere mensen hebben al  
verwittigingen gekregen van de politie en het probleem werd reeds aangekaart bij AVOS door 
Eric Reeckmans, zonder positief gevolg. De poging om de ontheffing te verkrijgen bij WW-
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duiken (door Luc Dupas) liep op niets uit. Volgens AVOS (Rudi BAERT) is er geen probleem voor 
de mededuikers, begeleiders en helpers bij WW-duiken. 
 
6. Verslag Sportcoördinator (Jan Decrock loco Hannelore Sprengers): 
Dag iedereen 
Mijn verslag is dit jaar iets uitgebreider, omdat ik het stuk van PR van Eric Reekmans erbij 
neem. 
Ik begin met de punten die voor Public Relations van belang zijn, namelijk de Wet Wheels 
Duikdag, de begeleidercursus, het project Duik Erin, de CMAS- en IDEAL-kaarten. 
 
De Wet Wheels Duikdag vond voor de zevende maal plaats aan het Zilvermeer in Mol op 
zaterdag 7 september 2013. Het was zoals verwacht een succes. Na zoveel jaren is er een vaste 
routine die het makkelijk maakt voor zowel duikers, begeleiders als familie en vrienden om 
hun weg te vinden. Een welverdiende bedanking is hier wel op zijn plaats voor alle helpers, 
begeleiders en duikers. Zonder hen en jullie zou deze dag niet zijn wat ze is geweest. 
De ene Wet Wheels Duikdag is nog maar net achter de rug of de commissie smeedt al plannen 
voor de achtste editie. Blijven we aan het Zilvermeer? Of gaan we naar een andere locatie? 
Hierover vertelt Charles je straks meer. 
 
De begeleidercursus vond vorig jaar plaats op zondag 24 maart met zoals jullie ongetwijfeld al 
weten, in de voormiddag verschillende theoretische uiteenzettingen in het Duikershuis 
gevolgd door praktische voorbeelden en oefeningen in het zwembad in de namiddag. We 
mochten 19 kandidaten verwelkomen waarvan er al drie gehomologeerd werden tot Wet 
Wheels Begeleider. 
Dit jaar is de opleidingsdag vroeger gepland dan andere jaren, namelijk volgende week zondag 
9 februari. Inschrijven kan nog tot overmorgen door een mailtje te sturen naar onze secretaris, 
Yves. 
 

Een kort woordje over de IDEAL-kaart van de Wet Wheels Opleidingcentra. Vorig jaar hebben 
vier clubs de club-IDEAL-kaart ingediend. Antwerp Wet Wheels, Dive+WW, Gobius en Wet 
Wheels Duklo Leuven ontvingen eind juni een bijdrage voor het geleverde werk. 
De IDEAL-kaarten van dit jaar zijn nog niet geleverd. Vermoedelijk levering is gepland voor half 
februari. Van zodra ze er zijn, krijgt elke secretaris van een Wet Wheels-Opleidingcentrum een 
exemplaar toegestuurd. 
 
In 2013 telde NELOS 48 duikers met een handicap met en zonder brevet. In 2012 waren dit er 
nog 51. 
Van onze 48 duikers waren er: 
14 Niveau A 
5 Niveau B 
15 Niveau C 
8 Niveau D 
5 zonder brevet 
12 van hen hebben ook het brevet Basis Nitrox-Duikers 
 
Vorig jaar bestond het aantal homologaties uit: 
1 voor Niveau D (geen in 2012) 
2 voor Niveau C (idem in 2012) 
0 voor Niveau B (3 in 2012) 
4 voor Niveau A (1 in 2012) 
3 voor Basis-Nitrox Duiker 
5 voor Wet Wheels Begeleider 
1 voor Wet Wheels Gespecialiseerd Begeleider 
Geen voor Wet Wheels Instructeur en Wet Wheels Instructeur-Trainer 
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Er zijn nu in totaal 142 begeleiders (76 Begeleiders, 50 Gespecialiseerd Begeleiders, 14 Wet 
Wheels Instructeurs en 2 Wet Wheels Instructeur-Trainers) en 8 Wet Wheels Opleidingscentra. 
 
Tot slot nog twee puntjes : graag ontvang ik de ledenlijst van reeds ingeschreven duikers met 
een handicap voor dit jaar in functie van het aanmaken van de CMAS-kaarten. Vooral het 
niveau en de maximum diepte zijn belangrijk. 
De commissie deelt jaarlijks een bepaald bedrag uit aan haar Wet Wheels Opleidingscentra op 
basis van het aantal duikers met een handicap. Wordt er minstens één duiker met een 
handicap lid vóór 1 april, dan kom je als Wet Wheels Opleidingscentrum in aanmerking. 
Zijn er nog vragen? 
Er waren geen vragen.  
 
7. Verkiezing van drie bestuursleden :  
 Jan Decrock: einde mandaat en herverkiesbaar; 
 Yves Druyve: einde mandaat en herverkiesbaar; 
 Eric Reeckmans : einde mandaat en niet herkiesbaar. 
Jan Decrock en Yves Druyve werden unaniem herkozen met handengeklap. 
 
8. Allerlei:  
a) locatie  2014 voor de Wet Wheels Duikdag: (Charles Engels) 
Na een overzichtelijke power point presentatie over de verschillende duiksites, de voor- en 
nadelen van deze sites, en een kosten/baten evaluatie gegeven door Charles Engels wordt 
door de Algemene Vergadering beslist dat de 8e Wet Wheels Duikdag in Mol met locatie 
Zilvermeer  zal plaatshebben op zaterdag 6.9.2014, gezien de bestaande faciliteiten. 
 
b) Wet Wheels-specialty  OW- navigatie en Wet Wheels kwalificatie Duikleiding: (Luc Dupas) 
Luc  Dupas stelt aan de Algemene Vergadering de specialty OW-navigatie en de kwalificatie 
duikleiding voor en geeft toelichting eveneens aan de hand van een power point presentatie. 
Deze presentatie is voor iedereen toegankelijk en te lezen op de link 
wiki.nelos.be/index.php/Commissie Duikers met een Handicap. 
 
9. Rondvraag:  
Ludo Faes : dringende oproep voor een duikschoolleider. voor Antwerp Wet Wheels. 
Charles Reyniers:  eveneens op zoek naar een duikschoolleider voor Nemo's Diving. 
De oproepen zullen onder de diverse clubs verspreid worden. 
 
De Algemene vergadering wordt gesloten door de Voorzitter Ann Tielen om 17.20 uur. 
 
9040 Gent, 10.2.2014 
Voor de CDmH  
De secretaris 
 
Y. Druyve 
 


