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Nieuwsbrief 2016-6 

 

Beste Dusky-leden, 

 

Na een spetterend jaarfeest, zit 2016 er alweer bijna op en kan Duikteam Dusky 

terugblikken op een veilig duikjaar met veel geslaagde evenementen. Ook het komende 

jaar kunnen jullie weer de nodige activiteiten van ons mogen verwachten. Voor de 

voorbereidingen hiervan zijn uiteraard veel vrijwilligers nodig binnen de diverse teams. 

Als je interesse hebt om mee te helpen of hier informatie over wilt hebben spreek dan 

een van de teamleden of iemand van het bestuur aan ! 

 

Trainingen tijdens de Kerstvakantie 

Tijdens de Kerstvakantie zullen de trainingen gewoon door gaan, met uitzondering van 

die op vrijdag 30 december 2016 in de Wisselaar.  In die periode zullen daar 

onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

De Nieuwjaarsduik met de bijbehorende receptie zal dit jaar op 08 januari weer op de 

bekende plek aan de Galderse Meren gehouden gaan worden. Zoals gebruikelijk 

verzamelen de duikers zich om 12:00 op de parkeerplaats voor de briefing.  Na afloop zal 

onder het genot van een hapje en een drankje de receptie voor leden, familie en 

vrienden van Dusky gehouden worden.  Tevens zal het beroemde en zeer gewilde Dusky-

beeldje weer uitgereikt gaan worden aan de duiker en duikster die het afgelopen jaar de 

meeste clubduiken heeft gemaakt.   Als je aan de Nieuwjaarsduik wilt deelnemen dien je 

je aan te melden bij een van de duikcoaches. 

Aanmelden voor een clubduik kan via de GSM van een van de duikcoaches of de mail 

duikcoach@dusky.nl.  Ook is er een buitenduikapp in het leven geroepen, waar de laatste 

info over de buitenduiken op te vinden is.  Indien je opgenomen wilt worden in deze 

app, kun je dit kenbaar maken bij een van de duikcoaches. 
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Jaarvergadering 

Ook al lijkt het nog ver weg, maar noteer 27 maart 2017 alvast in je agenda. Het bestuur 

zal dan in de jaarvergadering verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in 2016.  

Tevens zal er dan een nieuw bestuurslid gekozen moeten worden, want Ronny Hiense zal 

het bestuur na 6 jaar trouwe dienst gaan verlaten.  Indien je interesse hebt om Duikteam 

Dusky verder op de kaart te zetten vraag dan om informatie of meldt je aan bij een van 

de bestuursleden. 

 

Dusky in de Winter 

Gedurende de winterperiode staat het buitenduiken voor veel Dusky-leden op een laag 

pitje.  Het uitgelezen moment om in deze periode je apparatuur een onderhoudsbeurt te 

laten geven of je conditie en ervaring weer op  niveau te brengen.  Tijdens de 

zwembadtrainingen wordt gewerkt aan je conditie en de duikscholen binnen Dusky, 

Safety Crew en RnG Diving, staan klaar om je skills naar een hoger niveau te brengen. 

 

Ook voor de jeugd bestaan er mogelijkheden op het gebied van persluchttrainingen. Zo 

biedt Safety Crew de mogelijkheid om tegen een sterk gereduceerd tarief de 

zwembadmodules van de  duikopleiding te volgen. Voor vragen kun je terecht bij een 

van de instructeurs. 

Het bestuur en de alle teams wenst jullie allemaal een fijne en ontspannen kerstvakantie ! 


