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Nieuwsbrief september 2018 

 

Beste leden van Duikteam Dusky, 

 

De zomervakantie is voorbij en de eerste trainingen van het 

nieuwe seizoen zijn al weer achter de rug. We hopen dat 

iedereen heeft genoten van het heerlijke weer! 

 

Om jullie te informeren over de lopende zaken sturen we hierbij de 

september-editie van de nieuwsbrief. Tips en ideeën kun je 

doorgeven via bestuur@dusky.nl. De volgende nieuwsbrief 

verschijnt in november.  

 

Met sportieve groet, 

namens het bestuur van Duikteam Dusky, 

Marie-José, Hans, Jan, Kris en Michael 

 

Van het bestuur 

Duikteam Dusky zit in een roerige periode. Het ledenaantal loopt - 

net als bij veel andere verenigingen - terug en er speelden een hoop  

zaken die geregeld moesten worden door het bestuur. Denk hierbij 

aan zaken als de privacywetgeving (AVG), het bijgewerkte 

huishoudelijk reglement, contracten met duikscholen, een 

vertrouwenscontactpersoon, facebookadvertenties en het opstarten 

van betere en frequentere communicatie naar de leden.  

 

Daarnaast denken we na over de financiële situatie (zie later deze 

nieuwsbrief) én waren er technische ontwikkelingen. Zo werden we 

recent geïnformeerd over een wijziging bij de hosting van de 

website, waardoor er een nieuwe website moet komen.  

Kortom: er gebeurt genoeg! 

Betrokkenheid leden 

We prijzen ons gelukkig met de leden die hebben geholpen met de 

bovenstaande zaken. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de grote 

inzet van onze trainers, duikcoaches, aangesloten duikscholen en 

diverse teams die zich inzetten om evenementen & activiteiten te 

organiseren of langsgaan bij lief en leed.  

Evenementen: 

29 september:  

Zwembaduitje jeugdafdeling 

17 november:  

Dusky jaarfeest 

Veehandelshuis, Prinsenbeek 

Kijk voor een volledig overzicht 

op dusky.nl/agenda/ 

 

Nieuwsbrieven 

Op de website vind je een 

overzicht van de voorgaande 

nieuwsbrieven. Dan kun je alles 

nog eens op je gemak 

teruglezen. Je vindt ze op:  

dusky.nl/nieuwsbrieven/  

Jaarfeest 

Het jaarfeest vindt dit jaar plaats 

op zaterdag 17 november 2018 

bij het Veehandelshuis in 

Prinsenbeek.  

Het thema voor dit jaar is 

wereldreizigers. De leden van 

Duikteam Dusky zijn tenslotte 

overal ter wereld te vinden: niet 

alleen voor een heerlijke 

vakantie vol cultuur, maar 

natuurlijk ook voor een mooie 

duik. Leden worden daarom van 

harte uitgenodigd om in hun 

mooiste wereldreizigersoutfit te 

komen. Tover die sombrero en 

poncho, Hawaïblouse, Franse 

kleding of reizigersoutfit dus 

maar tevoorschijn. 

Tassen 

Ongeveer 3,5 jaar geleden heeft 

de vereniging sporttassen 

besteld met daarop het Dusky-

logo. Inmiddels is bij sommige 

leden de tas al weer een beetje 

aan het slijten. We overwegen 

daarom nieuwe tassen te 

bestellen wanneer er voldoende 

animo is. De prijs is 15 euro.  

Heb je interesse geef het dan 

door aan Marie-José via 

voorzitter@dusky.nl.  

Bestuursvergadering 

De volgende 

bestuursvergadering is 

http://www.dusky.nl/
http://www.facebook.com/duikteamdusky
mailto:bestuur@dusky.nl
http://dusky.nl/agenda/
https://dusky.nl/nieuwsbrieven/
https://dusky.nl/nieuwsbrieven/
mailto:voorzitter@dusky.nl
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Die waardering is er ook voor de leden die de Facebook-berichten 

van de vereniging delen. Daar zijn we blij mee omdat dit goed is 

voor de zichtbaarheid van de vereniging. Kortom: een hoop dingen 

gaan goed! 

 

Hulp blijft nodig! 

Aan de andere kant zijn we als bestuur soms ook een ‘roepende in 

de woestijn’. Zo vroegen we in de afgelopen twee nieuwsbrieven om 

mensen die ons willen helpen met (ideeën voor) de ledenwerving, 

maar daar kwam geen enkele reactie op. Hetzelfde geldt voor 

ideeën over een aanpassing van het Pinksterweekend of deelname 

aan de nieuwsbriefrubriek “Even voorstellen”.  

Als bestuur vinden wij dat jammer. Met name ledenwerving was een 

belangrijk agendapunt op de ALV van maart. Natuurlijk beseffen wij 

ons dat onze leden vaak (ook) een druk leven hebben, maar het 

bestuur kan niet alles alleen doen. De vereniging zijn we tenslotte 

met zijn allen. Daarnaast is er vast en zeker een aantal leden met 

goede ideeën om de vereniging weer te laten groeien. We zouden 

het mooi vinden wanneer deze mensen opstaan.  

Aanmelden voor de werkgroep ledenwerving kan alsnog via 

voorzitter@dusky.nl. Wil je andere suggesties doen of constructief 

meedenken? Laat het dan weten via bestuur@dusky.nl.  

 

De eerstvolgende bestuursvergadering is donderdag 20 september. 

Financiële situatie 

Tijdens de ALV in maart 2018 is er gesproken over de financiële 

situatie van de vereniging. Door het teruggelopen ledenaantal zijn 

de inkomsten lager geworden terwijl de zwembadhuur gelijk blijft. 

Daarnaast blijft voor een aantal activiteiten het huurbedrag gelijk, 

ongeacht het aantal deelnemers. Denk bijvoorbeeld aan het huren 

van een bus of kamplocatie. 

Tijdens de ALV heeft het bestuur van Duikteam Dusky een mandaat 

gekregen om gedurende het jaar de contributie van de vereniging 

te verhogen. Ondanks het verlies op de begroting vindt het bestuur 

dit nog niet nodig. Wel wordt er bewust voor gekozen om alle 

randactiviteiten meer kostendekkend te maken. Dit gebeurt door het 

verhogen van de eigen bijdragen.  

 

Hierdoor blijft de drempel om lid te worden van Duikteam Dusky laag 

en betalen alleen de deelnemers voor deelname aan de 

activiteiten. Tijdens de ALV van 2019 wordt de financiële situatie 

opnieuw besproken en wordt er wederom bekeken wat nodig is. 

 

 

 

Jeugdafdeling 

De jeugdafdeling is het seizoen 

goed gestart met een hoop 

enthousiaste kinderen die weer 

komen snorkelen en duiken.  

 

Daarnaast is op zaterdag 29 

september het eerste uitje van 

het jaar. De jeugdleden en  

begeleiding gaan dan namelijk 

zwemmen in het Sportiom in Den 

Bosch. Aanmelden hiervoor kan 

via Banster. 

 

Wil je weten wat er nog meer op 

de planning staat? Kijk dan op: 

dusky.nl/jeugd/documenten. 

 

Nieuw in het team 

Eind augustus heeft Bianca Sips 

haar debuut gemaakt als 

assistent-trainer. Bianca (15 jaar) 

is al lange tijd lid van de 

vereniging en duikt graag.  

Ze assisteert op de 

trainingsgroep van Ronny 

Hiense. Welkom Bianca! 

 

Ronny Hiense is ook de leider 

van het trainersteam jeugd. Hij 

heeft deze taak overgenomen 

van Rebecca Vermeer en is 

daardoor verantwoordelijk voor 

de jeugdtrainingen op vrijdag. 

 

Duiken voor de jeugd 

Afgelopen tijd heeft Michael 

Wesselink (bestuurslid 

jeugdzaken) om de tafel 

gezeten met de duikscholen.  

 

Het doel is om de jeugdleden 

nog meer mogelijkheden tot 

duiken aan te kunnen bieden. 

Zo maakt een maandelijkse 

persluchttraining onderdeel uit 

van dit plan. 

 

Voor die persluchttraining 

kunnen we overigens wel hulp 

gebruiken van duikende 

seniorleden. Wil je meehelpen? 

Laat het dan weten via 

michael@dusky.nl.  

 

In de volgende nieuwsbrief 

informeren we je verder over  

de plannen. 

 

 

 

 

http://www.dusky.nl/
http://www.facebook.com/duikteamdusky
mailto:voorzitter@dusky.nl
mailto:bestuur@dusky.nl
https://dusky.nl/jeugd/documenten/
mailto:michael@dusky.nl
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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 de federatie aan je voor. We hebben 

namelijk gemerkt dat niet iedereen weet wat de federatie doet. 

FBZW 

Duikteam Dusky is lid van de Federatie Bredase Zwem- en 

Watersportverenigingen. De federatie is opgericht toen Breda 

besloot om de zwembaden De Wisselslag en het sportfondsenbad in 

Breda te sluiten en twee nieuwe zwembaden (Wisselaar en van 

Sonsbeeck) te bouwen. De zwem- en watersportverenigingen wilden 

invloed hebben in de bouw en verhuur van de nieuwe zwembaden. 

Door het oprichten van de federatie hebben de aangesloten 

verenigingen meer invloed op beslissingen die genomen worden. 

De federatie vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Daar worden 

punten besproken als:  

 Gebreken aan het zwembad. Bijvoorbeeld: het niet werken van de brug, achterstallig onderhoud; 

verdeling van zwembadwater bij evenementen wedstrijden en toernooien; 

 Problemen buiten het zwembad. Bijvoorbeeld parkeren bij de Wisselaar tijdens opening van de 

schaatsbaan; 

 Overleg met de gemeente. De gemeente wil dat talenten voorzieningen krijgen om topsport te 

kunnen bedrijven. Dit vergt aanpassingen aan de zwembaden die er nu zijn. Aan het begin van dit 

jaar is aan alle verenigingen gevraagd wat hun wensen zijn. Ook Dusky heeft haar wensen kenbaar 

gemaakt. Denk daarbij aan een diepe kuil om te duiken en betere opslagruimte. In september 

komen we weer bij elkaar zodat onderzoeksbureau Synarchis een tussentijdse visie kan bespreken 

met de federatie; 

 De evenementenkalender wordt besproken; 

 In de komende tijd gaan we werken aan naamsbekendheid van de federatie. Zo komt er 

binnenkort een website; 

 Overleg met Optisport over de huurovereenkomst. Het contract met Optisport en de gemeente 

loopt 31 december 2019 af. Wat betekent dit voor de verenigingen? En blijft Optisport of komt er 

een andere partij die het zwembad gaat exploiteren? De federatie wil ook met een eventuele 

nieuwe partij invloed hebben; 

 Door overleg wordt kennis gedeeld. Denk aan de nieuwe AVG-wetgeving. Of zaken in het contract 

van Optisport waar wij het niet mee eens zijn. Een gezamenlijke aanpak wordt daar besproken. 

Bij de federatie zijn de volgende verenigingen aangesloten: BISO ’65, Bredaseveteranenpoloclub, 

Kunstzwemvereniging Synchro, Masterzwemvereniging Old Dutch, O.S.V. Duikteam Argonauta, 

Reddingsbrigade Breda, SBC 2000 Breda, Triatlonvereniging Breda en Duikteam Dusky. 

 

Met de federatie hebben we al veel bereikt en maakt het je samen sterk. Zo is de gemeente nu druk 

bezig om te berekenen welke wensen van de verenigingen uitgevoerd kunnen worden. Daar zal op 

zeer korte termijn meer duidelijkheid over komen. Mocht je meer willen weten of het werk van de 

federatie dan kun je Marie-José aanspreken. 

Zie je graag iemand of een onderwerp graag terug in deze rubriek? Of wil je er zelf in? Laat het weten 

via michael@dusky.nl. 

 

Maak iemand lid en 

ontvang een 

bioscoopbon! 

De bioscoopbonactie is van start 

gegaan. 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 vind 

je op dusky.nl/maak-iemand-lid-

en-ontvang-een-bioscoopbon/.   

 

 

http://www.dusky.nl/
http://www.facebook.com/duikteamdusky
mailto:michael@dusky.nl
https://dusky.nl/maak-iemand-lid-en-ontvang-een-bioscoopbon/
https://dusky.nl/maak-iemand-lid-en-ontvang-een-bioscoopbon/
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Sponsoren Duikteam Dusky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dusky.nl/
http://www.facebook.com/duikteamdusky
http://www.yourcloudweb.nl/
http://www.rngdiving.nl/
http://www.safetycrew.nl/
http://www.a-hessels.nl/
http://www.silverfish.nl
http://www.rudyvermeeren.nl/

