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Nieuwjaar
Allereerst wenst het bestuur de leden een gelukkig en
gezond nieuwjaar met heel veel duikplezier.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Afgelopen vrijdagavond was er voor de jeugd van onze vereniging de mogelijkheid om elkaar
een gelukkig nieuwjaar toe te wensen onder het genot van een aangepaste nieuwjaarsborrel.
Deze werd succesvol afgesloten met vrij zwemmen.
Maandagavond was het de beurt aan onze jeugd en senioren die op maandag trainen om
elkaar een gelukkig en gezond nieuwjaar te wensen. Ook deze korte nieuwjaarsborrel was
een succes.

Coördinator Jeugdopleiding
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de jeugd deelde
Manfred Schins mede dat hij stopt als coördinator
jeugdopleiding. Hij heeft in Jeffrey Demas een opvolger
gevonden die zijn werk voort wil zetten.
Jeffrey stelt zich bij deze even voor als de nieuwe
coördinator jeugdopleiding in het navolgende stukje .

Afgelopen vrijdag ben ik voorgesteld aan de kinderen en aanwezige ouders als nieuwe jeugd
Coördinator van de Poolduikers. Als eerste wil ik Manfred bedanken voor z'n vertrouwen in
mij om dit te mogen doen. De meeste kinderen kennen mij natuurlijk al een tijdje van de
training op vrijdag avond. Ook is mijn vrouw tijdens het jeugdweekend steeds actief
betrokken de twee dochters Dion en Gwyn kennen de kinderen wel onze oudste zoon Rick is
ook een tijdje lid geweest maar heeft toch de voorkeur voor voetbal.
Buiten duiken, ben ik ruim 37 jaar actief lid bij Fanfare Victoria Rimburg en ben ik lid van
Carnavalsvereniging De Wespelle. Bij de laatste vereniging ben ik bijna 24 jaar lid geweest
van het bestuur.
Ik ben werkzaam bij Vodafone/Ziggo, waar ik me vooral bezig houd met capaciteit
uitbreidingen van internet en video on demand in de regio Limburg, Brabant en Gelderland.
Indien er vragen of problemen zijn aangaande de training op vrijdag twijfel niet en vraag het
me gerust, indien het niet tot de training kan wachten kun je me 's avonds evt. mobiel
bereiken op 062 183 30 50. We kunnen dan proberen het snel op te lossen.
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Lidgegevens geregistreerd bij de NOB
Jouw gegevens worden via de secretaris doorgegeven aan de NOB. Indien er
wijzigingen in je persoonlijke gegevens veranderen moeten deze ook bij de
NOB doorgegeven worden. Dit gebeurd echter niet altijd. Daarom willen wij
jullie vragen om, als je dat nog niet hebt, een persoonlijk account aan te
maken bij de NOB. Hier kan je dan jouw gegevens zien zoals deze door de NOB geregistreerd
staan. Eventuele wijzigingen kun je zelf hier doorvoeren.
Advies; neus eens rond op de NOB site, hier staan ook voor jou interessante artikelen op.
Heb je nog geen account bij de NOB, ga dan naar www.onderwatersport.org en klik op “mijn
NOB “ en vervolgens op “inloggen”. Lees verder hoe je jouw account kunt aanmaken om in
te loggen.

Log in en ontdek het nieuwe gemak van MijnNOB!
Mijn NOB
Hier kan je je NAW-gegevens wijzigen, jouw facturen inzien en aangeven of je de nieuwsbrief
wilt ontvangen. Jouw NOB-ledenpas en/of instructeurslicentie kan je hier ook downloaden.
En je kan hier zien welke brevetten je gehaald hebt.

Vereniging
Voor ledenadministrateurs de plek om nieuwe leden aan te melden of de verenigingsgegevens bekijken en bijwerken.

Inschrijven
Hier kun je je aanmelden voor een cursus, workshop of thema-avond.

eDocuments
Hier vind je verschillende online documenten voor leden van de NOB. Er zijn documenten
beschikbaar voor leden, instructeurs, instructeurs in opleiding en bestuurders.

Leeromgeving
De plek waar je als cursist moet zijn wil je aan jouw opleidingen werken. Tevens ook de
plek waar docenten en IT-ers terecht kunnen om de voortgang te bekijken van hun
instructeurs in opleiding.
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Whatsapp
Dit stukje is een mededeling van de nieuwe coördinator jeugdopleiding.
Voor de mensen die dit nog niet wisten misschien handig om eens te
kijken op onderstaande pagina,
https://www.mijnonlineidentiteit.nl/privacy-instellingen-whatsapp/
Hierop wordt uitgelegd waar je instellingen kunt aanpassen zodat jouw gegevens niet openbaar
bekend worden gemaakt.
Als je instelt mijn contacten zien de andere in de groep geen gegevens
van jouw dus ook geen telefoon nummer.

Vertrouwenspersoon voor VOG
De NOB heeft gesteld dat elke instructeur in het bezit moet zijn van een VOG (verklaring omtrent
gedrag). Als vereniging kunnen wij deze gratis aanvragen voor de instructeurs die actief zijn met de
opleidingen. Met het invullen van de diverse documenten is de vereniging ook verplicht om een
vertrouwenspersoon aan te stellen. Het bestuur heeft gemeend dat zij in de persoon van keuringsarts
John Gielen, die na gevraagd te zijn, zich ook hiervoor beschikbaar heeft gesteld, de juiste persoon
heeft gevonden. De meeste leden van de vereniging kennen John Gielen als arts voor de
duiksportkeuring.
John Gielen is voor de gevallen die betrekking hebben over ongewenst gedrag, door leden van de
verening, te bereiken onder telefoonnummer 045-5xxxxxxxxxx

Jubileum Vereniging
In 1981 werd onze vereniging opgericht en in 1982 werd onze
vereniging geregistreerd bij de NOB. Dit houdt in dat de vereniging in
2021 40 jaar bestaat, daarom willen wij 2022 uitroepen als
jubileumsjaar. Wij willen de leden vragen om eens na te gaan denken
en met voorstellen te komen hoe wij dit jubileumsjaar gaan inkleden.
Alle ideeën en voorstellen kunnen via bestuur@poolduikers.nl aan het
bestuur kenbaar gemaakt worden. We willen jullie vragen mee te
helpen om het 40 jarig jubileum van de vereniging onvergetelijk te
maken.

Noteer alvast in jullie agenda:
Algemene Ledenvergadering
Donderdag 18 april om 19:30 uur. Locatie volgt

