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Start van de trainingen na de zomervakantie
De vakantie zit er weer op, we hopen dat iedereen een mooie vakantie gehad heeft en dat we weer vol
energie aan de trainingen kunnen beginnen.
De eerste recreatieve training zijn:
zondag 18 augustus 2019.
maandag 19 augustus 2019.
vrijdag 23 augustus 2019.

Aanstaande vrijdag start de ScubaDoe training weer.
De nieuwe groeps- en zwembad indelingen kunnen jullie op de site vinden.
Doordat een 6 tal jeugdleden doorstromen naar de maandagavond training
starten we met 14 kinderen op de vrijdag.
De jeugdleden die doorstromen zijn:
Genarro van den Heuvel, Karsten Broekmans, Sonny Klinkhamer, Stefan
Beckers, Johna Hummel en Sander van Lieshout.
De laatste twee stromen door nadat ze het 1* brevet hebben afgerond.
We hopen op korte termijn weer diverse nieuwe ScubaDoe'rs te mogen
verwelkomen, daardoor is het mogelijk dat de groepsindeling wijzigt
voor groep 1. Als dit zal gebeuren worden jullie hiervan tijdig op de
hoogte gebracht.
Ik wens iedereen heel veel duik plezier.
Jeffrey Demas

Nieuw bestuurslid
Graag wil me voorstellen. Voor degenen die mij nog niet kennen. Ik ben Ruud van
Mulken, 52 jaar oud, getrouwd met Nicolle en heb één zoon Tom die ook actief is
binnen de vereniging. Ik ben in 2012 lid geworden van de poolduikers. Tevens geef ik
jeugdtraining op de vrijdagavond
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AVG
Het AVG beleid zoals we deze hebben opgezet binnen de vereniging moet gecontroleerd worden . Dit
is een taak van Ruud van Mulken. Aangezien Ruud een bestuursfunctie aanvaard heeft wil het
bestuur de uitvoer en controle van dit beleid niet in één hand houden. Daarom zijn we op zoek naar
iemand uit de vereniging die deze taak over zou willen nemen. Wie zich geroepen voelt om het bestuur
hierin te ondersteunen en deze taak op zich te nemen kan contact hierover opnemen. Ook voor nadere
informatie kan je bij het bestuur terecht.

Behaalde brevetten
De onderstaande leden feliciteren we met het behalen van hun brevet.
Voor het brevet Junior 1* duikers zijn dat : Johna Hummel, Sander van Lieshout, Gwyn Demas en
Ilona Vermeer. Ze zijn de eerste 4 juniorleden die binnen de Poolduikers dit brevet hebben behaald.

Zeeland weekend
Voor de zekerheid nog even een update voor het Zeelandweekend.
Vanaf 6 september tot en met 8 september is het Zeeland weekend. De leden die zin hebben om een
weekend lekker te gaan duiken kunnen zich nog tot en met 30 augustus aanmelden. Even nog als
reminder de prijzen en alle informatie kunnen jullie vinden op www.poolduikers.nl in het menu
“Activiteiten” > Club weekend Zeeland.
Mocht je een caravan willen huren, neem dan zelf contact op met de beheerder van camping
Noordernieuwland. Wel bij de reserveren even doorgeven dat we met de vereniging veld 8 hebben
gereserveerd.
Camping Noordernieuwland
Schouwsedijk 1 4318 TM Brouwershaven
Tel: 0111-6912234318 E-mail: info@campingnoordernieuwland.nl

