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Nieuwsbrief april 2018 

 

Beste leden van Duikteam Dusky, 

 

Hierbij de april-editie van de nieuwsbrief. Tips en ideeën kun je doorgeven via bestuur@dusky.nl. 

 

ALV 2018 

Maandag 26 maart was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van Duikteam Dusky. Het 

was een lange vergadering waarin veel belangrijke onderwerpen werden besproken. Ook waren er 

veel nieuwe ideeën waar het bestuur samen met de leden de haalbaarheid van gaat onderzoeken.  

 

De conceptnotulen van de ALV 2018 zullen samen met de volgende nieuwsbrief worden verzonden. 

 

Verkiezing bestuursleden 

Tijdens de ALV was er ook de verkiezing van een aantal bestuursleden. Jan Ullings stelde zich 

herkiesbaar als penningmeester en werd wederom verkozen. Hij was de enige kandidaat voor die 

vacature.  

 

Daarnaast waren er twee vacatures voor de functie van algemeen bestuurslid. Pieter Klomp stopte 

met zijn bestuurswerk door een verhuizing naar Ermelo. John Vermeeren had zijn eerste drie jaar als 

bestuurslid erop zitten en stelde zich herkiesbaar. Door de aanmelding van drie nieuwe kandidaten 

(Remco van ’t Hooft, Kris Verhaegen en Michael Wesselink) waren er vier kandidaten voor twee 

plekken. Na een stemming werd bekend dat John Vermeeren zijn plek in het bestuur behield en dat 

Michael Wesselink na een afwezigheid van drie jaar opnieuw plaatsneemt in het bestuur van 

Duikteam Dusky. 

 

Enkele dagen na de algemene ledenvergadering werd echter bekend dat John Vermeeren zich 

terugtrekt uit het bestuur. Hierdoor kwam er opnieuw een functie voor algemeen bestuurslid vrij. 

Met het oog op de continuïteit van de vereniging en de nog verse uitslag van de verkiezing heeft het 

bestuur besloten om de nummer drie van de verkiezingen een plek aan te bieden binnen het 

bestuur. Hierdoor treedt Kris Verhaegen alsnog toe tot het bestuur van Duikteam Dusky. 

In een volgende nieuwsbrief zullen Kris en Michael zich kort voorstellen.  

We wensen onze herkozen en nieuwe bestuursleden een succesvolle bestuursperiode toe. 

 

Wisselaar gesloten op Koningsdag 

Op vrijdag 27 april is het Koningsdag. Zwembad De Wisselaar is dan gesloten en er zijn die datum 

geen trainingen.  

 

Inschrijven Pinksterkamp Kautenbach 

Het jaarlijkse Pinksterkamp (18 tot 21 mei) van Duikteam Dusky komt er weer aan. Inschrijven gaat 

net zoals voorgaande jaren via Banster en kan vanaf halverwege april. Je vindt tegen die tijd ook 

meer informatie over het Pinksterkamp op www.dusky.nl.  

http://www.dusky.nl/
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Gezocht: sponsoren voor jeugdkamp! 

De jeugdafdeling van Duikteam Dusky organiseert jaarlijks een jeugdkamp voor haar jeugdleden in de 

leeftijd van 7 tot 15 jaar. De kosten van het jeugdkamp, die bestaan uit huur van de locatie, eten, 

materialen en activiteiten, zijn hoog. Doordat we de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk 

willen houden zijn we op zoek naar sponsoren die een bijdrage willen leveren. Dat mag uiteraard 

financieel, maar sponsoring van producten is natuurlijk ook van harte welkom. 

 

Bent (of: kent) u bijvoorbeeld een bakker die brood wil sponsoren of heeft u spelmaterialen voor 

grote groepen beschikbaar? We horen het graag! Laat het ons weten via jeugd@dusky.nl. We nemen 

dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. 

 

Volgende nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei 2018. Dat is wellicht wat sneller dan je gewend bent, maar 

er valt ook dan weer genoeg te melden! Op de achtergrond zijn het bestuur en diverse leden 

namelijk druk bezig. Zo krijgen we net zoals andere verenigingen te maken met de AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming), is er een werkgroep gestart voor de gedragscode binnen 

Duikteam Dusky en zijn er nieuwe initiatieven voor het werven van leden. We vertellen je er in mei 

graag meer over. 

 

Met sportieve groet, 

namens het bestuur van Duikteam Dusky, 

Marie-José, Hans, Jan, Kris en Michael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsoren Duikteam Dusky 

 

http://www.safetycrew.nl/
http://www.rngdiving.nl/
http://www.silverfish.nl
http://www.a-hessels.nl/
http://www.rudyvermeeren.nl/

