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ALGEMENE VRAGEN 

 

Omkleden 

We begeleiden jeugdleden vanaf een kwartier voor de training (20.00 uur) tot een kwartier na de 

training (21.30 uur). We verzoeken ouders/verzorgers om hun kinderen niet te vroeg te brengen of 

(al) te laat op te halen omdat er dan geen begeleiding is. 

 

Welke spullen heeft een jeugdlid nodig? 

Wanneer jeugdleden langer dan twee maanden lid zijn van de vereniging is het verplicht dat ze over 

hun eigen snorkelspullen beschikken. Voor de jongste groepen zijn een bril, snorkel en vinnen 

voldoende. Voor de oudere groepen (dolfijnen, rangers en masters) is een loodgordel verplicht. Aan 

het begin van het seizoen wordt per jeugdlid bekeken hoeveel kilo lood iedereen nodig heeft.  

 

Onze trainers geven graag meer informatie over de aanschaf van een loodgordel of andere 

snorkelspullen. Voor aanschaf kun je onder meer terecht bij Decathlon en RNG Diving of andere 

duikwinkels in de regio. Ook biedt de vereniging gebruikte brillen, snorkels en vinnen aan tegen een 

redelijke prijs. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de jeugdtrainers. 

 

Mijn kind voelt zich (soms) te weinig uitgedaagd tijdens de training? Wat doen jullie hieraan? 

Het kan voorkomen dat uw zoon of dochter qua niveau voor ligt op andere jeugdleden uit de  

trainingsgroep, waardoor hij/zij mogelijk uitdaging mist. Wanneer uw zoon of dochter dit aangeeft 

geef dit dan door aan de jeugdtrainers. In veel gevallen kunnen zij het trainingsniveau voor uw kind 

verhogen. 

 

Welke activiteiten organiseert de jeugdafdeling naast de wekelijkse training? 

Naast de jeugdtraining organiseert het jeugdteam verschillende activiteiten zoals het jaarfeest, 

zwembaduitje, jeugdkamp, clubkampioenschappen en speciale trainingen rondom Sinterklaas en 

carnaval. Ook zijn er trainingen waarbij vriendjes- en vriendinnetjes of ouders mee mogen trainen. 

 

Hoe word ik geïnformeerd over de activiteiten? 

U wordt normaal gesproken per e-mail geïnformeerd over de verschillende activiteiten van de 

jeugdafdeling. Heeft u afgelopen periode geen e-mails van ons ontvangen? Dan is het verstandig om 

zo snel mogelijk het juiste e-mailadres door te geven via jeugd@dusky.nl. Zo blijft u op de hoogte. 

 

Hoe geef ik een adreswijziging of opzegging door? 

Adreswijzigingen kunt u zelf doen via Banster (duikteamdusky.banster.nl). Opzeggingen kunt u alleen 

schriftelijk doen via het e-mailadres ledenadministratie@dusky.nl. 

 


