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                                              NIEUWSBRIEF                oktober 2019 

 

In de afgelopen periode zijn er weer vele zaken de revue gepasseerd. 

Daarom deze nieuwsbrief om het een en ander toe te lichten. 

 

Verhuizing naar Hoornseveld 

Er vinden regelmatig gesprekken plaats tussen gemeente en betrokkenen betreffende 

verhuizing en indeling naar het Sportpark Hoornseveld. Doordat vele partijen aan tafel zitten 

komen daardoor vele vragen en verzoeken aan bod. Maar van enig inzicht wanneer daar 

een klap op wordt gegeven en wanneer de start van de herinrichting zal gaan plaats vinden 

is nog helemaal geen zicht, laat staan wanneer men denkt dat gerealiseerd zou moet zijn. 

Met ingang van december zullen we ook betrokken worden met het nieuw te bouwen 

zwembad wat ook op Sportpark Hoornseveld zal verrijzen. Een van items die wij hebben 

ingebracht in samenwerking met alle gebruikers en de brandweer, van het zwembad is een 

duikkuil van 10 bij 5 meter en 10 meter diep. Op voorhand zal je zeggen dat dit niet 

realiseerbaar is, maar er is nog een andere partij die hierbij betrokken is en die zegt dat het 

wel haalbaar is om dit te realiseren, dus houden wij daar ons aan vast.  

 

AVG 

Begin dit jaar is de AVG wet ingesteld betreffende de Privacy. Deze wet geeft aan dat een 

ieder zich hieraan dient te houden. Om dit inzichtelijk te krijgen moet in de 

ledenadministratie omschreven staan of je wel of geen bezwaar hebt om beeld materiaal te 

delen voor Duikteam Murene activiteiten. Daarom zal in de bijlage, naast deze nieuwsbrief, 

een nieuw inschrijfformulier aanwezig zijn waarop je kenbaar kan maken of je wel of niet het 

er mee eens bent. 

 

VOG 

Een nieuw hot item is de VOG. De VOG is een bewijs van goed gedrag. Het is nu wettelijk 

vast gelegd dat alle stichting en vereniging voor bestuurders, instructeurs en trainers in het 

bezit moeten zijn van een VOG verklaring bij de vereniging waar je deel van uit maakt. Ben 

je in die hoedanigheid ook betrokken bij andere vereniging of sticht dan dient daar ook een 

VOG aangevraagd te worden. Deze aanvragen gebeuren door het secretariaat en zijn 

kosteloos. Om een licentie te verkrijgen, voor het aanvragen van een VOG verklaring, 

moeten alle gegevens, waar de vereniging aan moet voldoen, op de Website vermeld 

staan. Tevens dient er een vertrouwenspersoon in de vereniging aanwezig te zijn.  

Op onze Website staat, onder het kopje LEDEN, alle informatie. 

 

Nieuwe Leden 

We hebben 4 nieuwe leden kunnen inschrijven. 2 daarvan hebben reeds een duikbrevet en 

2 gaan de 1* sters opleiding volgen. 

Ron Raaphorst uit Oostzaan Ron heeft zo’n 10 jaar geleden zijn opleiding gevolgd bij 

Murene. 

Oscar Raaphorst uit Beverwijk, de zoon van Ron heeft zijn duikbrevet behaald in het 

buitenland 



Thomas van den Burg uit Zaandam gaat de opleiding 1*ster volgen 

Dominique Kuijper uit Wormer gaat ook de opleiding 1*ster volgen 

 

Opleiding 

Afgelopen maandag 7 oktober is de nieuwe opleiding 1* sters van start gegaan. 

Waren de vooruitzichten zo dat we weer een grote ploeg zouden gaan opleiden blijkt dat er 

nu maar 2 nieuwe leden de opleiding gaan volgen, te weten: Thomas van den Burg en 

Dominique Kuijper. 

 

 

Mocht je nog familie, vrienden of kennissen hebben die ook een sportduikbrevet willen 

behalen en zich tot het verenigingsleven voelen aangetrokken, laat het ons dat weten dan 

kunnen wij die nog inplannen. 

 

2*sters opleiding  

Ad heeft de intentie om binnenkort te starten met de opleiding voor het 2*sters duikbrevet. 

Mocht je hier interesse in hebben meld je hiervoor dan tijdig aan zodat wij tijdig het 

lesmateriaal en brevet kunnen aanvragen. Aan melden via het secretariaat;                                

duikteammurenezaandam@gmail.com 

 

Kerstgourmet 

Op zaterdag 14 december, heeft de evenementencommissie, het genoegen je uit te 

nodigen voor de jaarlijkse KERSTGOURMET. 

Meld je aan met hoeveel personen je hieraan deel wil nemen door middel van je naam te 

noteren op de lijst welke hangt op het PR/bord in het clubhuis of via de mail; 

duikteammurenezaandam@gmail.com 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Hoewel het nog wel even weg is willen wij het alvast even melden dat we op               

zondag 5 januari 2020 onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie houden na de Nieuwjaarsduik. 

 

Ideeën op of aanmerkingen 

Heb je nog ideeën op of aanmerkingen laat het ons dan weten zodat we ons op die punten 

kunnen verbeteren. 

duikteammurenezaandam@gmail.com 

 

 

Het bestuur 
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