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1. Registratie aanwezige leden: 32 
2. Welkomstwoord van de voorzitter Balty Jorissen. 
3. Goedkeuring verslag AV 2017, unaniem goedgekeurd met handgeklap. 
4. De voorzitter geeft een verslag van de vergadering tussen de 4 Hasseltste 
duikclubs en de beheerders van het zwembad. Blijkt dat de bezetting van onze club de 
anderen overstijgt terwijl we over het minst aantal banen kunnen beschikken.  
5. Verslag duikverantwoordelijke ( Put Johan ) 
 a. duikonderricht. 
  i. overzicht huidige 84 brevetten: 11 ZB, 15 1*D, 29 2*D, 16 3*D, 4  AI/4*D,   5  
  1*I,   4 2*I. 
  ii. opleidingen: 
   1*  blijft doorlopende zoals het was. 
   2* pas een examen gehad, maar nog een aantal starters die niet hebben  
   deelgenomen - 2de examen in de volgende maand. 
   Vanaf nu gaan we dit meer op voorhand plannen en op de kalender   
   plaatsen: opleidingen starten half oktober, examen half januari. 
   3* in januari is er een examen geweest, herkansing in de zomer. 
   Ook in het najaar gaan we een volledige sessie voorzien, rekening   
   houdend met de kandidaten. 
   4*D/A.I. Vanaf dit jaar worden dit 2 brevetten. 
   Balty gaat deze kandidaten begeleiden. 
   Philippe Gillis merkt op dat het mogelijk zou moeten zijn om    
   proefafnames voor AI of 4* duiker voorrang te geven op andere    
   proefafnames. 
   Er is een grote meerderheid die achter dit voorstel staat. 
   Een korte rondvraag leert dat er wel een aantal kandidaten interesse   
   hebben om de cursus basis-nitrox te volgen. 

 b. Zwembadtrainingen. 
   Hockeytrainingen. Momenteel staan deze op een laag pitje omdat het   
   zwembad er zich niet toe leent. Er komt een suggestie om indien mogelijk 
   de uren van J-aqua te gebruiken wanneer deze niet trainen  
   ( =  vakanties ) 
   Indeling zwembad: 
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   We gaan hier proberen wat meer structuur in te brengen door 5 vaste   
   groepen te vormen en ook door de trainingen op de kalender te plaatsen  
   waar de lesgevers zich dan ook kunnen op inschrijven zodat we steeds  
   weten of we voldoende trainers hebben. 

 c. Er is een vraag om meer opleidingen reanimatie te voorzien en dit op regelmatige  
 basis. Kristien Vanheusden stelt zich hiervoor kandidaat. 

 d. Duikevenementen 2017:  
• openingsduik. 
• Robertville. 
• themaduiken. 
• Zeelandweekend.  
• sport@hasselt 
• sportkamp Hasselt 
• Ladys@thepool 
• afsluitduik 
• ….  
• maar dit jaar geen Spanjreis. 

 e. Duikevenementen 2018: idem maar wel terug een Spanjereis. 

 f. Initiaties:  
• We gaan deze meer op voorhand plannen zodat we ze vroeger op de kalender 

kunnen plaatsen.  
• We gaan ook zorgen dat ze niet meer te midden van een opleiding 2 of 3* duiker 

 geprogrammeerd staan. 
• Er is ook een opmerking dat we indien we de dagen van de initiaties een half uur  

 extra  zouden kunnen krijgen we dan 45 minuten initiatie zouden kunnen geven  
 gevolgd door nog 45 minuten reguliere training. We gaan hier de mogelijkheid 
van bekijken. 

6. Verslag Materiaal ( Johan Gilis ) 

 a. Aankoop materiaal 2017. 
• Dit jaar zijn er geen grote aankopen geweest, alleen wat materiaal om up to date 

te blijven. 
• klein materiaal (mondstukjes, O-ringen)  
• drukslangen, manometers  
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• 3 octopus-ontspanners  

 b. Samenaankoop Hasseltse duikclubs  
• 2 AED toestellen  
• 2 compressorfilters 

 c. Planning 2018-2019 
• Inventariseren, merken/labelen van materialen  
• (her)invoering logboek verhuur. 

 d. Vergadering Hasseltse materiaalmeesters  
• Keuring zwembadflessen, vervangen netjes en V-kranen laten plaatsen.  
• Onderhoud compressor. 

7. Verslag Boetiek Nelos ( Johan Gilis ) 
• 15 beginnerspakketten verkocht   
• 1 Nelos cursus  
• Diverse klein administratieve documenten(logboekjes/medische fiches/

brevetkaarten 

8. Verslag Boetiek kleding ( Bert Castro ) 
 2017  

• Paskleding uitgebreid.  
• Meer bestelling door pasmogelijkheid tijdens Zeelandweekend.Zeer late levering 

van bestelling, maten komen niet overeen met pasmaten  Op zoek naar nieuwe 
leverancier: Benjo ... 

 2018 
• Nieuwe leverancier  
• Nieuw logo  
• Andere aanpak: stock leggen  
• Kleding passen en meenemen  
• Ieder evenement mogelijkheid tot passen en kopen 
• Vragen om DD kleding zoveel mogelijk aan te doen tijdens onze uitstappen om  

 onze club meer bekendheid te geven. 
   
9. Verslag feestcomitee ( Diane Jacobs )  
 Diane geeft aan dat ze zich niet meer verkiesbaar stelt als bestuurslid, ze bedankt   
 iedereen die de voorbije jaren zich samen met haar heeft ingezet tijdens de    
 verschillende evenementen die de club heeft georganiseerd. 
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 Organisaties 2017 
• Openingsduik in Mol / tapas door leden 
• 20 jarig bestaan van onze club / Caraïbien BBQ 
• Zeelandweekend 
• Mosseleetdag met dit jaar 315 deelnemers: meer dan de voorbije jaren 
• Afsluitduik / Hot Dogs 
• Nieuwjaarsreceptie / met hapjes door de leden 

10. Verslag secretariaat ( Roberto Filippelli ) 
 Leden Administratie  

• 14/03/2017 : 76 actieve leden  
• 12/03/2018 : 97 actieve leden 
• 13/03/2018 : 84 actieve leden 

• 69 leden volledig in orde  
• 70 leden die medisch in orde zijn  
• 15 leden lidgeld betaald maar medisch niet in orde  
• 1 leden medisch in orde maar geen lidgeld betaald    

• 13/03/2018 : 13 Uittredende leden  
 • Ceyssens Jeroen  
 • Hermans Jordy  
 • Jonckheere Saskia  
 • Joosten Tim  
 • Kriekels Stijn  
 • Kuenen Laura  
 • Martens Noah  
 • Mendez Sebastian  
 • Stassen Martijn  
 • Vanbaelen David  
 • Volders Jurgen  
 • Vrolix Maïte  
 • Wygaerts Sander 

Roberto geeft een presentatie over het verloop van ons ledenaantal en het aantal nieuwe 
inschrijvingen per jaar. 
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11. Verslag boekhouding ( Patrick Op ’t Roodt )  
 Resultatenrekening 2017. 
    
   Stand op 01/01/2017 

•    Beginsaldo zichtrekening:        938,24€ 
•    Beginsaldo spaarrekening:   15139,42€ 
•    Beginsaldo totaal:                 16077,66€ 

 Stand op 31/12/2017  
• Eindsaldo zichtrekening:       2791,12€ 
• Eindsaldo spaarrekening:     17000,00€ 
• Eindsaldo totaal:                 19791,12€ 

Resultatenrekening 2017 

  
Ontvangsten/uitgaven activiteiten 2017 

Ontvangsten Uitgaven
Zwembad 
Lidgeld 
Activiteiten 
Homologaties 
Boetiek 
Diverse

2440,00 € 
6405,00 € 

10174,95 € 
968,74 € 
602,00 € 

18472,19 €

Zwembad 
Lidgeld 
Activiteiten 
Homologaties 
Boetiek 
Diverse 
Werking 
Materiaal

0,00 € 
5465,29 € 
9572,33 € 
1826,47 € 
1020,22 € 
11593,31€ 
3605,77 € 
2266,03 €

Totaal 39062,88 € Totaal 35349,42 €
Verschil 3713,46 €

Activiteit ontvangsten Uitgaven resultaat

Nieuwjaarsreceptie 250,00 € 735,49 € -485,49 €

Spanje reis 0,00 € 0,00 € 0,00 €

20j Discovery 1835,00 € 4094,32 € -2259,32 €

Zeeland 895,20 € 841,11 € +54,09 €

Mosselfeest 8212,50 € 4682,45 € + 3530,05 €

Afsluitduik 0,0 € 228,31 -228,31 €
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Rekeningen 31/12/2017 

• Zichtrekening:      2791,12€  
• Spaarrekening:   17000,00€  
• Eindkapitaal:      19791,12€  

• ( Beginkapitaal 16077,66 €) 

  Resultaat + 3713,46 € 

Subsidie compressor  06/01/17 3111,65€ (gemaakte kosten in 2016)  
Subsidie Materiaalkot 05/05/17  1081,44€  
Mosselfeest  3530,05€  

Geen zwembadfactuur in 2016 ( in 2018 wel nog ontvangen ) 
Afrekening materiaalkot  -2162,88€  

20 J Discovery -2259,32€ 

Nice to know : Zwembadkosten 2016 – 2017 

 2016 :  Hasselt € 19,96/week/ 1 uur 
    Bilzen   € 58,45/week/1 uur    tot € 78,41 

 2017:   Hasselt : € 17,07/week/2 uur 

 Kostenbesparing : € 61,34 euro/week  
  
Begroting 2018 

Ontvangsten Uitgaven
Zwembad 
Lidgeld 
Activiteiten 
Homologaties 
Boetiek 
Diverse

2 400,00 € 
6 400,00 € 
19 500,00 € 
1 100,00 € 
1 000,00 € 
1 100,00 €

Zwembad 
Lidgeld 
Activiteiten 
Homologaties 
Boetiek 
Diverse 
Werking 
Materiaal

2 950,00 € 
4 950,00 € 
15 500,00 € 
1 100,00 € 
1 000,00 € 
 500,00 € 
3 500,00 € 
2 000,00 €

Totaal 31500,00 € Totaal 31500,00 €
Verschil 0,00 €
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De resultatenrekening 2017 en de begroting 2018 worden goedgekeurd door Vanpee Wim en 
Cuppens Liselotte. 

12. Verslag Website ( Roberto Filippelli en Bert Castro ) 
 
Statistieken 2017 

• 2000/maand  
• Stijging t.o.v. 2016 (=1000/maand)  
• Stijging (zelfde tendens als bij leden aantal 

Statistieken zoekmachines. 
• Jan 2018:  

• 237 hits van zoekmachine (168 in 2017)  
• 55 hits van www.duiken.be (13 in 2017) 

Toekomst 
• Website actief blijven gebruiken (foto’s…) 
• Ranking in google verbeteren 

Website: 
 • 2017: foto's 13 evenementen, 1 items onder water, 3 items reisfoto's  
 • 2018: verbeteren 

Sociale media is belangrijk: 
 • Facebook en website: afspreken bij evenementen en duiken sfeerfoto's te nemen en 

uploaden   
 • Facebook: items delen of leuk vinden zorgt voor meer publiciteit  
 • Instagram: mogelijkheid bekijken  

Zichtbaarheid van de club: 
 • Kleding tijdens buitenactiviteiten  
 • Beachvlaggen plaatsen bij grotere activiteiten (met sponsoring?)  
 • Stickers voor auto, op fles of elders?  
 • Nieuw logo: een herkenbaar logo wordt beter onthouden   

Bij het voorstel van het nieuwe embleem kwam er een gesprek los over de keuze van het 
nieuwe logo, op de volgende buitengewone A.V. gaan we onze keuze maken. 
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13. Aanpassing statuten. ( Balty Jorissen ) 
Balty verduidelijkt de wijzigingen die het bestuur wil aanbrengen t.o.v. de huidige statuten. 
Deze zijn vooral in verband met enkele verduidelijkingen, maar ook over de regels indien er  
een besturlid afhaakt tijdens zijn mandaat. 
Omdat er geen 2/3 meerderheid van de leden aanwezig is op de vergadering kan hier niet 
worden over gestemd. 
Er gaat een bijzondere algemen vergadering worden samengeroepen hiervoor. 
14. Verkiezingen bestuur. 
Patrick geeft aan dat hij wegens professionele activiteiten de volgende periode geen tijd meer  
kan vrij maken om een bestuursmandaat van onze club er bij te nemen. Hij stelt zich dus niet 
meer beschikbaar als bestuurslid. 

Kandidaten: 
• Balty Jorissen 
• Johan Put 
• Bert Castro 
• Johan Gilis 
• Roberto Filippelli 
• Inge Jacobs  

Vermits er slecht 6 kandidaten zijn voor 7 bestuursplaatsen zijn er geen verkiezingen en 

kunnen al de kandidaten een mandaat opnemen.
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