Nieuwsbrief
Onderwatersportvereniging de Poolduikers
Juni 2019

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Tijdens de algemene ledenvergadering van 6 juni
jl. is Bert Elie herkozen als bestuurslid en is Ruud
van Mulken gekozen als nieuw bestuurslid.
Beide van Harte Gefeliciteerd. En een woord van
dank aan Roswitha Derrez die na een periode
van 2,5 jaar het stokje moet overdragen aan
Ruud van Mulken.

Zomervakantie
De laatste recreatieve training voor de zomervakantie
Op maandag 1 juli 2019
Op vrijdag 5 juli 2019
Op zondag 7 juli 2019.

Alle Ouders, partners, familieleden en leden
een fijne en veilige vakantie gewenst.
De eerste training na de zomervakantie
Op zondag is 18 augustus 2019.
Op maandag is 19 augustus 2019.
Op vrijdag is 23 augustus 2019.

Jeugdweekend
Helaas gaat het jeugd weekend door te weinig
belangstelling (zie na inlog inschrijven activiteiten) en
inschrijvingen niet door. De dames van de organisatie Jill,
Lisan en Carola hebben aangegeven een alternatief
programma te willen opzetten. Over het hoe, wat, waar en
wanneer zullen de jeugdleden van de vrijdagavond tijdig
door de dames geïnformeerd worden.
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Zeelandweekend
Voor de zekerheid nog even een update voor het
Zeelandweekend. Als jullie reserveren even doorgeven dat wij
veld 8 gereserveerd hebben. Caravans huren zullen jullie bij de
camping Noordernieuwland zelf moeten doen.
Cping Noordernieuwland
Camping Noordernieuwland
Schouwsedijk 1
4318 TM Brouwershaven
Tel: 0111-6912234318TeE-mail:
info@campingnoordernieuwland.nl

Inschrijven voor een activiteit.
De afspraak is gemaakt dat inschrijven voor een activiteit waaraan je wilt deelnemen alleen
mogelijk is, via het inschrijfsysteem op de site www.poolduikers.nl
Hiervoor moet je wel geregistreerd staan als lid. En zijn ingelogd.
Om je te registreren. Ga naar www.poolduikers.nl en klik op LOG IN . Volg hierna de
instructies.

Foto album en Video album.
Voor het foto album is een apart inlogsysteem noodzakelijk. Dit
inlogsysteem is een onderdeel van het fotoalbum. En kan helaas,
niet gekoppeld worden aan het inlogsysteem van de website. Jou
inlog gegevens worden aangemaakt door de webredactie. Deze
inlog gegevens worden je via een persoonlijke mail toegestuurd.
Nadat je bent geregistreerd als lid. Vragen hierover mag je sturen
naar webredactie@poolduikers.nl
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40-jaar Poolduikers ?
Op dinsdag 18 oktober 2021 bestaat de vereniging 40 jaar.
Met hulp van de leden kan hieraan in het jaar 2022 extra
aandacht aan worden besteed. In de nieuwsbrief van
december 2017 is hiervoor reeds een oproep gedaan. Door
enkele leden zijn o.a. de volgende suggesties gedaan:
1- Bezoek aan Y-40 www.y-40.com

2- Bezoek aan Deep-spot Deep-spot

3- Bezoek aan The Blue Abyss deep Blue

4- Bezoek aan Dive4Live Dive for Live

5- Bezoek aan Montemar Montemare

6- Zwembad Amersfoort 50m/5m diep

7- Doedag in het zwembad met helmduiken, rebreather, volgelaatsmasker enz. enz.

Wat zijn jou suggesties?????
En………… wie is bereid om een organisatie commissie op testarten???????

Voortgang Center Court Kerkrade (nieuw
zwembad)
Op uitnodiging van de medewerkers van het zwembad d’r
Pool is de vereniging enkele keren met alle
gebruikers/verenigingen bij elkaar gekomen. Om
gezamenlijk een lijst van wensen op te stellen m.b.t. gebruik van het zwembad en gymzaal.
Dit heeft geresulteerd dat de gemeente Kerkrade. Op het ogenblik bezig is om alle
gebruikers/verenigingen persoonlijk uit te nodigen voor het inventariseren van de wensen en
gewenste aanpassingen. Waarbij natuurlijk de aangereikte suggesties van de leden
meegenomen worden.

Activiteit voor de jeugd
In november zal in het zwembad D’r Pool een nachtduik georganiseerd worden voor de jeugd
die op de vrijdagavond trainen, of je nu een diploma hebt of niet.
Deze activiteit is nog in volle voorbereiding en informatie over deze nachtduik en het
aanmelden hiervoor zal binnenkort te vinden zijn op de website en via de mail.
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scubaDoe Proeve van Bekwaamheid
Op zaterdag 22 juni jl hebben een 9-tal jeugdigen van de scubaDoe groep deelgenomen aan
de proeve van bekwaamheid voor het behalen van een hoger diploma/brevet.
Alle 9 kandidaten zijn hiervoor geslaagd. Een woord van dank aan de begeleidende trainers.

Snorkeldiploma A:
Devin Borgans
Sanne Haeren
Marit Lahaije
Lynn Lahaije
Diego Anker
Anne van der Linden

Snorkeldiploma C:
Dean Borgans

Trimbrevet:
Gwyn Demas
Sem Verheijen

Zwembad en groepsindeling scubaDoe opleidingen
De nieuwe zwembad indeling en groeps indeling zal in de dagen voor de eerste training op de
site van de poolduikers geplaatst worden hou deze dus goed in de gaten!
Een hele mooie zomervakantie. En we zien jullie graag op 23 augustus terug.
Namens alle begeleiders en trainers,
Jeffrey Demas.
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