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Van de voorzitter
Dit is de tweede nieuwsbrief. Deze editie (en alle volgende) ontvangen jullie gewoon
per mail. Zorg dus dat het juiste e-mailadres bekend is!
De laatste tijd merk ik dat het snorkelen weer populair geworden is. De NOB is een
samenwerking met de Nederlandse ZwemRaad aangegaan. Zie
https://onderwatersport.org/nieuwe-diplomalijn-snorkelen-kansen-voor-nob-clubs/
Daarnaast kwam vanuit het Rivièrabad de vraag of we ze konden helpen met het
geven van snorkellessen. Die vraag is ingevuld door Wilfred, Patricia en Adri. En ik
hoor alleen maar enthousiaste verhalen!
Ook het vinzwemmen start weer op. De Coronaperiode hebben we opgevuld met het
beschrijven waar je als (zwem)vereniging aan moet denken als je wilt starten met het
vinzwemmen. En –mede geïnspireerd door de online DOV Botlek sessies van Pascal
Gunneweg- gaan we online de juryleden bijscholen. Alle info over het vinzwemmen
vinden jullie op www.vinzwemmen.nl
(Onder)watersport veilig!
Peter
Financiën en (nog geen) ALV
Afgelopen periode konden we gelukkig weer gebruik maken van het zwembad. Qua
kosten is er dan ook weinig bijzonders te melden. Aangezien we geen andere
voorstellen hebben ontvangen, hebben we de NOB bijdrage 2021 niet door berekend
aan de leden. We hebben geen ledenverlies gehad als gevolg van de corona
pandemie en de contributie wordt ook gewoon betaald. Heel fijn en dank daarvoor!
We hopen in 2022 op een normale ALV het gebruikelijke overzicht te kunnen geven.
Uiteraard zijn alle eventuele vragen eerder al van harte welkom! Als bestuur gaan we
graag in gesprek!
De komende tijd zullen we het ‘bespaarde’ bedrag terug laten vloeien naar de leden.
Daarom zijn er ook geen kosten verbonden aan het evenement op zondag 29
augustus 2021.
ZomerDuikjes - Een kleine impressie.
Datum

Duikstek

Deelnemers

Vrijdag 9 juli 2021

Boothelling
Zevenhuizerplas

7 duikers & 2 begeleiders
op de kant

Vrijdag 16 juli 2021

Onbekend

Pascal P &
Pascal G

Vrijdag 23 juli 2021

Scharendijke
Haven
Nionplas
Nijmegen

4 duikers

Maandag 2 augustus

3 duikers
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Oproep
Zijn er nog meer geïnteresseerden voor een cursus Nitrox? Zo ja, dan wil het bestuur
met Maarten van Doeselaar onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Graag reactie!
Buitenduik 29 augustus
Als het goed is hebben jullie een uitnodiging gehad! Inmiddels rekenen we al op zo’n
21 deelnemers. Mocht je nog niet gereageerd hebben: Graag weigeren of
accepteren en aangeven met hoeveel personen je dan komt. Dan weten we waar we
op moeten rekenen!
10:00 verzamelen bij ‘t Koepeltje
10:30 te water
11:30 einde duik
12:00 start BBQ / broodjes
13:00 afronden
Uiteraard kan en mag er een tweede duik gemaakt worden, maar dat is dan geen
verenigingsduik. En als het heel slecht weer is, zullen we een alternatief verzinnen.
Het bestuur en de evenementencommissie zorgen voor eten en drinken. Zelf dien je
te zorgen voor een stoel (of ander zitmeubel). Uiteraard mag je ook zelf bord, bestek,
beker (en alles wat je maar denkt nodig te hebben meenemen) maar dat hoeft dus
niet. En heb je een speciaal dieet of wensen geef dat dan tijdig door! Mits niet al te
buitenissig proberen we daar zeker rekening mee te houden!
Onderwatersport kalender
Datum

Plaats

Wat

Wie

Juli & augustus 2021

Zeeland en ander
duikwater

zomerduikjes

let op de mail en
WhatsApp

Zondag 29 augustus

‘t Koepeltje

terug van weggeweest evenement

let op de mail en
WhatsApp

Vrijdag 3 september

Rivièrabad

training “welkom terug!”

Peter

Vrijdag 10 september
Vrijdag 17 september
Zondag 19 september
Vrijdag 24 december

Rivièrabad
Rivièrabad
Rivièrabad
Kerstavond

kick off High Five
*** GEEN TRAINING ***

Peter & Wilfred

Vrijdag 31 december

Oudjaarsavond

*** GEEN TRAINING ***

13 -16 mei 2022
Vrijdag 1 juli 2022

Zeelandweekend
Rivièrabad

Laatste training voor de zomerstop
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Evenementen
Commissie

