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INTRO
Beste VVW-Duiken lid,
U leest de vernieuwde nummers
van de VVW-Duiken Nieuwsbrief.
Deze elektronische nieuwsbrief
wordt verstuurd naar alle
VVW-Duiken leden.

Beste leden, Buddy’s,

Met de BUDDY-lijn willen we u op
de hoogte houden van alle
belangrijke informatie die niet
specifiek bedoeld is voor clubbesturen of instructeurs, maar voor
elke VVW-Duiker en -Duikster.

Onze tweede nieuwsbrief komt er al snel aan. We hebben begin dit jaar al
onze eerst nieuwsbrief verstuurd, maar door een technisch probleem
hebben velen onder jullie deze niet ontvangen. Het technisch probleem is
ondertussen opgelost.
We gaan de eerste Buddy-lijn niet meer opnieuw verzenden, maar u kan
deze nog steeds online lezen via deze link:

De BUDDY-lijn verschijnt enkel
wanneer de actualiteit dat vereist.

https://vvw-duiken.be/index.php/nieuws/310-buddy-lijn

Veel leesplezier,
De redactie.

Niolon 2021

AGENDA
Wegens beperkingen opgelegd door COVID-19,
kunnen wij voorlopig nog geen agenda
mededelen. Van zodra er versoepelingen
mogelijk zijn, zullen wij de verschillende
activiteiten meedelen.

Normaal organiseert het VVW-Duiken jaarlijks een zeestage te Niolon. Deze
zeestage heeft als doel het opleiden en evalueren van onze kandidaat
Instructeur-Trainers en Master Instructeurs 3*.
Het geeft aan de leden van VVW-Duiken ook de kans om als individu, of in
clubverband, deel te nemen aan deze stage. Wij willen zo ook onze
recreatieve duikers een aangename tijd bezorgen en hun de mogelijkheid
bieden om hun buitenwater vorderingen af te werken.
Helaas heeft het voorbije jaar gezorgd voor zeer troebel water en zijn we
genoodzaakt geweest om Niolon 2020 af te gelasten. Voor dit jaar (2021)
ziet het er al niet veel beter uit, maar in elk geval heeft de Raad van Bestuur
de nodige contacten gelegd met Niolon.
Moest er toch nog een kentering komen in de huidige situatie kunnen we
alsnog Niolon organiseren. De RvB sluit ook niet uit dat de zeestage elders
wordt ingericht.
Twee data zijn voorop gesteld nl. :
28 september tot 3 oktober

of

5 oktober tot 10 oktober

Afhankelijk van de mogelijkheden die nog haalbaar zijn.
VVW-Duiken vzw
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Contactpersoon:
Dirk Duplessis, I2 Instructor-Trainer
e-mail: dirk.duplessis@vvw-duiken.be
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Daarom zullen wij duidelijk communiceren rond 15 mei 2021 of de Zeestage
in Niolon al dan niet kan doorgaan of wat een eventueel alternatief kan
worden.
Fingers crossed!

Online bijscholing
Nu het technisch probleem is opgelost i.v.m de mailing,
heeft Regio Limburg een nieuwe datum geprikt voor een
online bijscholingscursus EHBO/Woundcare.
Het secretariaat heeft jullie deze uitnodiging al toegezonden.
Deze bijscholing is bedoelt voor elke duiker wiens specialty
“EHBO/Woundcare” vervallen is of komt te vervallen.
Ter herinnering: Bijscholingscursus EHBO/Woundcare
Woensdag 17 februari 2021 om 19.00u
Inschrijven kan via onderstaande link:
https://www.vvw-duikenlink.be/evenement_formulier.php?evid=da6b7905e69fc190f3c77263484d610
f&sid=ul8qqj056t7j9kv1l0d0slm5d5&t
voor bijkomende info kunnen jullie terecht bij Wils Edwin:
edwin.wils@hotmail.com

Volgende Editie:
Wat is SIGMA? Wat houdt dit in voor ons als duikers? We zoeken het voor u
op.

Oproep redactie:
Het is onze bedoeling om van elke activiteit die plaats vindt onder
VVW-Duiken vlag, een verslag te maken en dit verslag dan onder de vorm
van een nieuwsbrief aan iedereen te kunnen melden. De redactie is ook nog
op zoek naar enthousiastelingen om mee te werken aan de uitbouw van
deze nieuwsbrieven en roepen we tevens alle leden op om verslag te willen
maken van hun activiteit.
Contact redactie: redactie@vvw-duiken.be
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