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Nieuwsbrief juli 2018 

 

Beste leden van Duikteam Dusky, 

 

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

doorgeven via bestuur@dusky.nl. De volgende nieuwsbrief 

verschijnt in september. We wensen iedereen een fijne zomer!  

 

Met sportieve groet, 

namens het bestuur van Duikteam Dusky, 

Marie-José, Hans, Jan, Kris en Michael 

 

De privacywetgeving & foto’s op internet 

Ook Duikteam Dusky heeft te maken met de privacywetgeving want 

we verwerken gegevens, bijvoorbeeld voor het bijhouden van de 

ledenadministratie en het aanmelden voor evenementen.  

 

Om aan de wetgeving te voldoen hebben we een aantal zaken 

geregeld. De server van de website is extra beveiligd (door SSL) en 

de website zelf is voorzien van een ‘cookieverklaring’. Ook is er in 

een verwerkingsregister vastgelegd wat we precies registreren. 

Daarin staat met naam en toenaam vastgelegd welke personen 

binnen het bestuur/de vereniging bij welke gegevens kunnen 

komen. Daarmee voldoet de vereniging aan de wetgeving.  

Foto’s op internet 

Met het ingaan van de hernieuwde privacywetgeving is het ook niet 

meer toegestaan om foto’s van leden zonder toestemming op 

internet te plaatsen. Leden dienen hiervoor actief toestemming te 

geven. We vragen daarom voortaan bij ieder evenement apart 

toestemming. Er zijn echter ook evenementen waarvoor geen 

inschrijving is. Om ook hiervoor toestemming te geven kun je 

inloggen op je persoonlijke omgeving binnen Banster 

(duikteamdusky.banster.nl). Ga naar ‘uw lidgegevens’, klik op  

‘overig’ en vul ‘ja’ in bij ‘publicatie’. Vergeet niet om daarna op 

‘wijzigen’ te klikken. Maak je geen keuze dan verleen je geen 

toestemming. Omdat we graag weten of je een keuze hebt 

gemaakt vragen we je om in ieder geval een keuze door te geven. 

Evenementen: 

21 augustus:  

eerste training Sonsbeeck 

24 augustus:  

eerste training De Wisselaar 

 

Kijk voor een volledig overzicht 

op dusky.nl/agenda/ 

 

ALV 2018 

Maandag 26 maart was de 

jaarlijkse Algemene Leden 

Vergadering (ALV).  

De concept-notulen van deze 

vergadering zijn terug te vinden 

op de website: 

dusky.nl/over-ons/alv-verslagen/. 

Het wachtwoord hiervoor is 

DD2018. 

De concept-notulen worden 

besproken tijdens de ALV van 

2019. Op de website vind je ook 

de verslagen van eerdere jaren. 

Vacature voorzitter 

Het duurt nog even, maar tijdens 

de komende ALV (2019) treedt 

Marie-José af als voorzitter. Haar 

tweede termijn van drie jaar zit 

er dan op. 

Dat betekent dat de vereniging 

vanaf eind maart 2019 een 

nieuwe voorzitter zoekt. Heb je 

interesse, wil je meer weten over 

deze vacature of je direct 

aanmelden? Laat het dan 

weten via bestuur@dusky.nl. 

Op de website.. 

Lees je onder meer een 

informatief stuk over het gebruik 

van duikmaskers, geschreven 

door Remco van ’t Hooft. 

 

dusky.nl/duikmaskers-tips-tricks/ 
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Maak iemand lid en ontvang een bioscoopbon! 

Tijdens de zomer starten we met een ledenwerfactie waarbij we 

huidige leden die nieuwe leden aandragen gaan belonen. 

Wanneer je als lid van Duikteam Dusky een nieuw lid aanbrengt dan 

ontvangen jullie beiden van Duikteam Dusky een bioscoopbon ter 

waarde van 10 euro. Deze ontvangen jullie wanneer de contributie 

van het nieuwe lid voor de eerste 3 maanden (t.w.v. 27 of 24 euro) 

succesvol is afgeschreven.  

De actie loopt tot en met 31 december 2018. Meer informatie en alle 

actievoorwaarden lees je vanaf eind juli op www.dusky.nl en onze 

Facebookpagina. Voor de duikscholen geldt een afwijkende 

regeling.  

Oproep ideeën pinksterweekend 2019-2020 

Door: Kris Verhaegen 

Ondanks dat het pinksterweekend in Kautenbach ook dit jaar een 

mooie opkomst had merken we toch enkele puntjes van kritiek en 

hiervoor willen we niet blind of doof blijven.  

 

Kautenbach is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een familie- en 

socializingweekend. Dit willen we in de eerste plaats zo houden 

omdat we denken dat dit belangrijk is voor de vereniging. Het topic 

duiken is echter helemaal van de kaart verdwenen en dat is eigenlijk 

best jammer voor een duikvereniging. Daarnaast is de afstand 

behoorlijk ver voor mensen die slechts 1 dag willen aanpikken, en die 

's avonds liever in hun eigen bed willen slapen. Daarom denken we 

na over alternatieven. 

In deze nieuwsbrief wil ik daarom een oproep doen aan onze leden: 

als jullie nog een leuke locatie weten waar we een gezellig samenzijn 

kunnen combineren met een duikje tussendoor, de afstand tot het 

evenement en Breda en omgeving beperkter is én wat voor redenen 

ik hier nog allemaal vergeet, laat ons dit dan weten! Het 

evenemententeam kan dan aan de slag om de verschillende opties 

te bekijken en een volgende editie van het pinksterweekend anders 

in te vullen. Misschien nog niet direct voor 2019 maar zeer zeker voor 

2020! Aarzel dus niet om uw voorstel of idee in te sturen. We bekijken 

dan alle opties en informeren u in een volgende nieuwsbrief graag 

over wat we willen gaan doen. 

Een verslag van het pinksterweekend in Kautenbach vind je op: 

dusky.nl/verslag-kautenbach-2018. Daar staan ook de foto’s. 

Bestuursvergadering 

De volgende bestuursvergadering is 23 augustus. Heb je vragen of 

aandachtspunten voor die vergadering? Laat het weten via 

bestuur@dusky.nl. 

 

Ledenwerving 

In de vorige nieuwsbrief 

vertelden we over het initiatief 

om een werkgroep op te starten 

voor de ledenwerving. Doel van 

deze werkgroep is om alle 

ideeën voor ledenwerving en 

promotie uit te werken en met 

behulp van alle leden uit te 

voeren. Helaas ontvingen we 

nog geen aanmeldingen.  

 

Leden worden nogmaals van 

harte uitgenodigd om zich aan 

te melden voor de werkgroep 

via voorzitter@dusky.nl.  

Vrijwilligersverzekering 

Ook tijdens vrijwilligers-

werkzaamheden binnen 

Duikteam Dusky zit een ongeluk 

helaas in een klein hoekje. 

Leden van Duikteam Dusky zijn 

daarom tijdens hun vrijwilligers-

werkzaamheden verzekerd via 

de coöperatie NKS (www.nks.nl). 

Daarnaast is er een bestuurs-

aansprakelijkheidsverzekering.  

 

In gevallen waarin de 

verzekering bij de NKS niet 

volledig dekt is er daarnaast nog 

een vangnet door een kosteloze 

aanvullende verzekering vanuit 

de Gemeente Breda. 

Gebruik logo 

We zien regelmatig dat leden 

van teams een document voor 

de vereniging maken; denk 

bijvoorbeeld aan een verslag 

van een vergadering, een 

uitnodiging voor een evenement 

of link naar onze website.   

Voor de herkenbaarheid van de 

vereniging is het goed dat dan 

het meest recente logo wordt 

gebruikt, zoals te zien bovenaan 

deze nieuwsbrief. Om het voor 

iedereen eenvoudig te maken 

hebben we een zip-pakket 

gemaakt waarin het briefpapier 

en logo zit. Je vindt het op: 

www.dusky.nl/logopack.zip 
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Testen met Facebook-advertenties 

Zoals beloofd tijdens de ALV hebben we getest met betaald 

adverteren via Facebook. We zijn gestart met een kleine campagne 

van 7 euro.  

 

Het bericht ter promotie van het jeugdlidmaatschap bereikte in 

totaal 2942 personen en kreeg 68 “reacties”. Dat betekent dat er 68 

reacties, opmerkingen en deelacties zijn geweest. Een mooi aantal!  

 

Het aantal bereikte personen lag echter met name zo hoog doordat 

veel van onze leden (of hun ouders/verzorgers) het bericht op 

Facebook hebben gedeeld. Van de 2942 personen die in aanraking 

kwamen met het bericht werden 835 personen bereikt door de inzet 

van de advertentiemogelijkheden binnen Facebook. Verdeeld over 

die 835 personen werd het bericht 1439 keer getoond als reclame. 

Van de bereikte personen was 62,8% vrouw en 37,2% man. De 

overige ruim 2100 mensen die het bericht zagen werden bereikt via 

onze eigen leden. Met de Facebook-advertenties hebben we dus 

835 personen (extra) bereikt, die waarschijnlijk anders nooit de naam 

Duikteam Dusky voorbij hadden zien komen. Het delen van 

verenigingsberichten door leden, bijvoorbeeld op Facebook kost de 

vereniging echter niets en het bereik is groot. Wij vragen onze leden 

dan ook om dit zeker te blijven doen. 

 

Aan het begin van het nieuwe seizoen doen we een tweede test 

met adverteren via Facebook. Heb je tips hiervoor? Geef ze dan 

door via michael@dusky.nl. 

Herhaling reanimatie 

In oktober is de jaarlijkse herhaling van de reanimatiecursus. Om de 

vaardigheden op peil te houden en het diploma te 

verlengen moet namelijk één keer per jaar de herhalingscursus 

worden gevolgd. Die herhalingscursus is bestemd voor leden die 

eerder hebben deelgenomen aan de basiscursus met AED. 

Door de stijgende prijzen en de weggevallen subsidie van de 

Gemeente Breda vragen we dit jaar een eigen bijdrage van 50%, 

namelijk 7,50 euro. De reguliere prijs is 15 euro. 

Heb je de basiscursus met AED nog niet gevolgd maar wil je ook je 

reanimatie halen? De volledige cursus wordt gegeven indien er 

voldoende animo is bij onze leden. De eigen bijdrage is in dat geval 

15 euro (reguliere prijs 30 euro).  

Wil je deelnemen dan kun je dit doorgeven via voorzitter@dusky.nl.  

Zorgverzekering 

In een aantal gevallen dekt de zorgverzekering de kosten voor de 

basiscursus en/of herhaling. Wanneer deelnemers de kosten kunnen 

declareren vervalt uiteraard de eigen bijdrage en maakt de 

vereniging ook geen kosten. 

 

Huishoudelijk 

reglement & VOG 

Het bij de vorige nieuwsbrief 

verstrekte concept van het 

huishoudelijk reglement 2018 is 

door de leden van Duikteam 

Dusky goedgekeurd. Het is te 

vinden op 

dusky.nl/documenten/. 

 

Met het vernieuwde 

huishoudelijk reglement (inclusief 

gedragscode) en een aantal 

beleidsdocumenten komt de 

vereniging ook in aanmerking 

voor het aanvragen van gratis 

VOG’S (Verklaring Omtrent 

Gedrag). Het ministerie van 

Justitie & Veiligheid heeft 

hiervoor in samenspraak met het 

NOC/NSF haar goedkeuring 

gegeven. 

 

In de komende periode vragen 

de bestuursleden een VOG aan 

en zullen ook de exemplaren 

voor betrokkenen bij de jeugd 

worden aangevraagd en/of 

vernieuwd. 

Enquête jeugdkamp 

Van 10 tot 13 mei hield de 

jeugdafdeling haar jaarlijkse 

jeugdkamp.  

 

Het kamp werd door de 

jeugdleden gewaardeerd met 

gemiddeld een 9. De 

kamplocatie (De Roerdomp in 

Westelbeers) ontving een 8,5. 

 

Qua activiteiten scoorden de 

casinoavond, levend stratego, 

de aquabal (lopen op het 

water) en weerwolven goed. 

 

Alle deelnemers aan de 

enquête gaven aan volgend 

jaar weer deel te willen nemen. 

Dit ondanks de aanwezigheid 

van Neptunus, die niet door 

iedereen wordt gewaardeerd. 

We kunnen echter niet beloven 

dat deze zeegod met zijn 

heerlijke hapjes volgend jaar 

een jaartje overslaat. 
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Even voorstellen… 

Even voorstellen is een terugkerende rubriek in de Dusky-nieuwsbrief. Iedere keer stellen we 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. 

In deze nieuwsbrief stellen we Jan Ullings aan je voor. Jan is eind maart gestart aan zijn derde termijn als 

penningmeester. 

 
Wat vind je zo leuk aan het penningmeesterschap? 

Ik ben zelfstandig ondernemer geweest en voor mijn winkel Ullings lederwaren deed ik altijd met plezier 

mijn eigen boekhouding. Toen de vereniging een penningmeester zocht dacht ik “dat is iets voor mij”. 

Hoe ben je bij Duikteam Dusky terechtgekomen? 

Ik heb mijn eerste duikbrevet in 2009 gehaald bij de Kabbelaar, omdat ik in Port Zélande met m'n boot 

dicht in de buurt lag. Om vaker te kunnen duiken ben ik in Breda op zoek gegaan naar een 

duikvereniging. Dat werd dus Duikteam Dusky! 

Wat vind je het leukste aan Duikteam Dusky? 

Dat zijn toch wel de clubduiken elke week. Daar zitten toch wel een aantal hele leuke en spannende 

duiken bij. Bijvoorbeeld afgelopen weekend nog de Noordzeeduik. Ook die was weer zeer geslaagd. 

Wat doe je nog meer graag in je vrije tijd? 

Naast duiken doe ik aan tennis, zeilen en biljarten. 

Wat zou je graag anders willen zien binnen de vereniging? 

Ik zou graag de samenhorigheid en interesse binnen de vereniging zien toenemen. Daar is nog wel de 

nodige winst te behalen. 

 

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 
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