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Nieuwsbrief mei 2018 

 

Beste leden van Duikteam Dusky, 

 

Hierbij de mei-editie van de nieuwsbrief. Tips en ideeën kun je 

doorgeven via bestuur@dusky.nl. De volgende nieuwsbrief 

verschijnt net voor de zomervakantie.  

 

Met sportieve groet, 

namens het bestuur van Duikteam Dusky, 

Marie-José, Hans, Jan, Kris en Michael 

 

Vertrouwenscontactpersoon & gedragscode 

Duikteam Dusky wil zorgen voor een klimaat waarin de snorkel- en 

duiksport veilig kan worden beoefend. We treffen daarom 

maatregelen om grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging 

te voorkomen, onder meer door een gedragscode, 

vertrouwenscontactpersoon (VCP) en extra aandacht voor het 

aannamebeleid van vrijwilligers die met jeugd en/of kwetsbaren 

werken.  

 

Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht wanneer je te 

maken hebt met grensoverschrijdend gedrag. Voorbeelden hiervan 

zijn grof verbaal geweld, agressie en intimidatie, discriminatie en 

seksuele intimidatie.  

 

Susanne van de Westen is door het bestuur aangesteld als VCP voor 

de periode tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV). 

Tijdens die ALV evalueren we met de leden of bijvoorbeeld een 

tweede VCP wenselijk is én kunnen ook andere leden zich kandidaat 

stellen voor deze functie. Meer informatie over de VCP vind je op 

dusky.nl/vcp. Op die pagina vind je o.a. het beleidsdocument van 

het bestuur en meer informatie over Susanne. 

 

Het aannamebeleid voor vrijwilligers die met jeugd en/of kwetsbaren 

werken is te vinden op dusky.nl/jeugd/documenten. 

Evenementen: 

10 mei: start jeugdkamp 

18 mei: start pinksterweekend 

Kautenbach 

 

De jeugdtraining van 11 en 18 

mei vervalt.  

Kijk voor een volledig overzicht 

op dusky.nl/agenda/ 

 

ALV 2018 

Maandag 26 maart was de 

jaarlijkse Algemene Leden 

Vergadering (ALV). In de vorige 

nieuwsbrief beloofden we de 

concept-notulen daarvan mee 

te sturen met deze editie. De 

notulen zijn echter nog niet 

compleet en volgen dus later.  

AVG – privacyregels 

Per 25 mei 2018 is de Algemene 

verordening gegevens-

bescherming (AVG) van 

toepassing. Dat betekent dat  

vanaf die datum dezelfde 

privacywetgeving geldt in de 

gehele Europese Unie (EU).  

 

Ook Duikteam Dusky heeft hier 

mee te maken. In de praktijk 

betekent dit dat de vereniging 

nog zorgvuldiger met 

persoonsgegevens om dient te 

gaan. Daarnaast moet er 

bijvoorbeeld expliciet 

toestemming worden gevraagd 

voor het gebruik van foto’s van 

leden. Bij het aanmelden voor 

evenementen wordt daarom 

voortaan vooraf om 

toestemming gevraagd.  

 

De regels voor fotomateriaal 

gelden niet met terugwerkende 

kracht. Mocht er toch een foto 

zijn van voor 25 mei 2018 die je 

liever niet op onze website of 

sociale media hebt staan dan 

kun je dit altijd doorgeven via 

webteam@dusky.nl.  

 

 

 

 

http://www.dusky.nl/
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Aanpassing huishoudelijk reglement 

Zoals besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 

2018 is door een werkgroep de gedragscode geïntegreerd in het 

huishoudelijk reglement. Bij de mail van deze nieuwsbrief vind je het 

concept van het gewijzigde huishoudelijk reglement. Je kunt daarop 

reageren tot dinsdag 22 mei. Daarna verschijnt de definitieve versie.  

Voorstellen nieuwe bestuursleden 

Zoals je in de vorige nieuwsbrief kon lezen hebben we twee nieuwe 

algemeen bestuursleden. Kris Verhaegen is bestuurslid tot maart 2020 

(hij neemt de plek van Pieter Klomp in). Michael Wesselink neemt 

zitting in het bestuur tot maart 2021. Ze stellen zichzelf even voor. 

 

Kris Verhaegen 

Ik ben Kris Verhaegen, 43 jaar, samenwonend met Saskia Kooremans 

en onze 2 zonen Roan (12) en Ilyan (7) in Hoogstraten (België). In het 

dagelijkse leven ben ik werkzaam als zelfstandig tandtechnicus. Ik 

heb leren duiken in 2009 en ben na mijn opleiding direct lid 

geworden van Dusky. Mijn hoogst behaalde brevet is momenteel 

Rescue Diver, maar misschien pik ik mijn cursus voor Divemaster ooit 

nog wel eens op. Ondertussen is ons ganse gezin lid van Dusky. 

Als algemeen bestuurslid wil ik meehelpen om van Dusky een tof en 

gezellig duikteam te maken, waar het sociale aspect een belangrijke 

rol heeft en er voor alle leeftijden wel wat leuks te beleven valt om 

en rond de duiksport! 

 

Michael Wesselink 

Ik ben Michael Wesselink (35 jaar) en sinds maart 1995 lid van 

Duikteam Dusky. Sinds 1998 ben ik actief als jeugdtrainer en 

daarnaast ben ik afgelopen jaren bestuurslid (2009-2015) en 

jeugdcoördinator (2013-2017) geweest. Na een afwezigheid van drie 

jaar keer ik terug in het bestuur. 

 

Ik heb mijzelf kandidaat gesteld omdat ik er samen met de 

jeugdcoördinator en het jeugdteam voor wil gaan zorgen dat de 

jeugdafdeling weer gaat groeien. Daarnaast heb ik 

bedrijfscommunicatie en digitale media gestudeerd. Met die 

achtergrond wil ik mij ook in gaan zetten voor betere communicatie 

binnen de vereniging. 

Sponsoren jeugdkamp 

Voor het aankomende jeugdkamp zocht het jeugdteam sponsoren. 

Inmiddels hebben Albert Heijn Kesteren (ranja + flesjes water), 

Vleesveehouderij van de Haar-Snijders uit de Haagse Beemden 

(gehakt en hamburgers), Bakkerij Vermeiren te Vosselaar in België 

(brood), Sandra van Zundert (ranja, afwasmiddel en wc papier) en 

Carla Verhagen (financiële bijdrage) toegezegd te willen sponsoren.  

We zijn hen daarvoor zeer dankbaar. 

 

Ledenwerving 

Net zoals veel andere 

verenigingen heeft Duikteam 

Dusky te maken met een 

teruglopend ledenaantal. 

Ledenwerving is daarom een 

belangrijk aandachtspunt van 

het bestuur. 

 

Binnenkort wordt er gestart met 

het adverteren op Facebook. 

Daarnaast komt er een 

ledenwerfactie waarbij leden 

die een nieuw lid aanbrengen 

worden beloond. Eind deze 

maand vertellen we je er meer 

over op Facebook en de 

website.  

 

Om de ledenwerving en 

promotie wat meer structuur te 

geven willen we daarnaast een 

werkgroep opstarten. Doel van 

deze werkgroep is om alle 

ideeën voor ledenwerving en 

promotie uit te werken en met 

behulp van alle leden uit te 

voeren. Leden worden van harte 

uitgenodigd om zich aan te 

melden voor de werkgroep via 

voorzitter@dusky.nl.  

 

Wil je meer informatie? Marie-

José zit namens het bestuur in de  

werkgroep en kan je vooraf 

informeren over de invulling. 

Communicatieschema 

Binnen het bestuur van 

Duikteam Dusky hebben we de 

aandachtsgebieden verdeeld. 

Op die manier is er voor alle 

teams en (individuele) leden 

met vragen altijd een eerste 

aanspreekpunt.  

 

Omdat in maart twee nieuwe 

bestuursleden tot het bestuur zijn 

toegetreden hebben we de 

taken opnieuw verdeeld. In het 

bijgevoegde communicatie-

schema vind je wie waarvoor 

het eerste aanspreekpunt is. 

 

 

 

 

 

http://www.dusky.nl/
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Even voorstellen… 

In deze nieuwsbrief stellen onze nieuwe bestuursleden Kris en Michael 

zich even voor. In de volgende nieuwsbrieven willen we dit 

voorstelrondje voortzetten. Komende tijd stellen we daarom iedere 

nieuwsbrief een lid of team kort aan je voor. Dat kan bijvoorbeeld 

het lief- en leedteam, een bestuurslid of iemand van de jeugd zijn, 

maar ook de winnaar van het duikbeeldje voor de meeste duiken. 

 

Wil je graag in deze rubriek of zou je juist graag iemand of een team 

in deze rubriek willen zien? Laat het weten via michael@dusky.nl. 

Sponsoren Duikteam Dusky 

   

   

 

 

Duiken in Egypte 

Een aantal leden van Duikteam 

Dusky is van plan om in de week 

van 6 oktober een week te 

gaan duiken in Egypte (Brayka 

Bay in Marsa Alam). Mocht je 

interesse hebben om mee te 

gaan neem dan even contact 

op met Hans Vleugels. Hij vertelt 

je er graag meer over. Je kunt 

Hans bereiken via 06-47896520 of 

hans.vleugels.25@gmail.com. 

Bestuursvergaderingen 

De komende vergaderingen van 

het bestuur zijn op 28 juni en 23 

augustus. Heb je zaken die je 

daar besproken wilt hebben? 

Geeft ze dan door via 

secretaris@dusky.nl. 
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