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Met in deze editie oa:
* Terugblik op de Algemene ledenvergadering * Zwembadavonden * Vrijwilligers gezocht
* Activiteitenagenda maart en april * Paasduik * Dive4Life

Een nieuwe opmaak van de DigiTalk!
We gaan jullie vanaf dit seizoen digitaal nog beter
informeren via de DigiTalk, Facebook en de
website. De BuddyTalk past daar minder goed bij
en komt daarom te vervallen.
Wij hopen dat deze nieuwe opzet jullie bevalt.
Veel leesplezier!

Algemene ledenvergadering 2016
Op 27 januari jl. werd de algemene
ledenvergadering gehouden. Hierbij een
samenvatting van de belangrijkste besluiten die
daar zijn genomen:

Er is besloten om het aantal bestuursleden terug
te brengen van 5 naar naar 3 bestuursleden.
Per 27 januari 2016 bestaat het bestuur uit Theo
van den Tweel (voorzitter), Richard Veldhuizen
(penningmeester) en Rebecca Verwijs
(Secretaris). In verband met de studie van
Rebecca in het buitenland is zij een groot deel
van 2016 niet beschikbaar. Om die reden wordt
de functie van secretaris ad-interim ingevuld door
Désirée Gerrits.
De huur van het zwembad wordt in verband met
het beperkte gebruik en de relatief hoge kosten
die dit met zich mee brengt, teruggebracht van 3
naar 2 keer in de maand. Houd de website en de
DigiTalk in de gaten voor de actuele beschikbare
zwembadavonden.

De activiteitencommissie is tijdens de ALV
ontbonden. De leden hebben zich uitgesproken
dat we de club-activiteiten beter met zijn allen
kunnen organiseren. Vele handen maken licht
werk! Wij hopen dat we de betrokkenheid van
onze leden bij de club-activiteiten daarmee
kunnen verbeteren. Een aantal leden hebben zich
al aangeboden om de eerste activiteiten voor het
nieuwe duikseizoen te organiseren. Wie volgt?
Een meerderheid van de leden heeft tijdens de
vergadering aangegeven dat het zinvol is om in
een opleidingsbehoefte te voorzien. Tijdens de
vergadering is besloten om in 2016 de
mogelijkheden daarvoor te onderzoeken. Het
eerste verkennende gesprek met duikschool
Wobbegong heeft inmiddels plaats gevonden.
We gaan bij de organisatie van onze clubactiviteiten de samenwerking opzoeken met
andere verenigingen. We zorgen hiermee voor
een groter bereik en natuurlijk nieuwe buddy’s
aan de waterkant!

Vrijwilligers gezocht

De duikvereniging zijn we met zijn allen. Voor het
organiseren van leuke activiteiten hebben we ook
jouw hulp nodig.
Geef je op bij een van de bestuursleden om een

leuke (duik-)activiteit of clubduik te organiseren.
De bestuursleden zullen je helpen met alle
benodigde informatie die je daarvoor nodig hebt.

Zwembadavonden
Het nieuwe duikseizoen gaat bijna van start.
Hoogste tijd om je duikvaardigheden te gaan
oefenen in het zwembad. Lekker een baantje
trekken voor de conditie kan natuurlijk ook.

We verzamelen om 12:00 uur op Zandeiland 4 te
Vinkeveen. Duikcoördinator is Désirée.
In verband met de boodschappen, wel even
inschrijven op de website.
Klik op Paasduik om in te schrijven.
Op zondag 17 april 2016 gaan we naar

Dive4Life. Dive4Life is een prachtige

Het Torenbad is voor alle leden beschikbaar op 4,
11 en 18 maart en 1, 8, 22 en 29 april 2016. De
zwembadtijden zijn van 20:15 uur tot en met
21:00. Na afloop natuurlijk debriefing en gezellig
een drankje in de Proeverij.

indoorlocatie in Siegburg (Duitsland). Je duikt in
een twintig meter diep bassin, gevuld met drie
miljoen liter warm water. Onderwater vind je
kunstmatige grotten, ruïnes en andere objecten.
Alles is voor handen. Je kunt hier duiken, je
duikvaardigheden oefenen, materiaal huren en
een hapje eten.

Activiteiten agenda
Maandag 28 maart 2016 zullen we traditioneel
het duikseizoen weer open tijdens de Paasduik.
Durf jij het aan om je te klein geworden duikpak
weer aan te trekken en het koude water te
trotseren?
Een debriefing met warme chocolademelk,
paasbrood en paaseieren trekt je waarschijnlijk
wel over de streep!
Supporters en buddy’s aan de waterkant worden
natuurlijk van harte uitgenodigd om onze
diehards aan te moedigen!

De prijs is 30 Euro voor de eerste 2 uur (1 duik)
of € 41 voor 4 uur (2 duiken). Leden krijgen € 5
euro korting! We verzamelen om 11:30 bij de
ingang van het duikcentrum. Probeer i.v.m. de
afstand zoveel mogelijk te carpoolen!
Graag opgeven vóór zondag 13 maart (in verband
met beperkte beschikbaarheid). Daarna vol=vol!
Duikcoördinator: Theo van den Tweel
Klik op Dive4Life om in te schrijven.
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