Heb je nieuws, MAIL het de redactie!!

“E-BUBBELS”
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“Duik Ongevallen
Statistiek en Analyse”

Kijk op: http://www.duikongevallen.nl/
Duik Ongevallen Statistiek en Analyse
Het doel van de DOSA is het registreren,
onderzoeken en analyseren van alle incidenten en
ongevallen met sportduikers in Nederland, maar
ook Nederlanders in het buitenland. Sportduikers
van alle organisaties en opleidingssystemen
kunnen met hun melding terecht bij de DOSA. De
DOSA verwerkt deze gegevens in geanonimiseerde
vorm in een jaarverslag dat ter beschikking wordt
gesteld aan alle deelnemende organisaties. De
bevindingen uit het jaarverslag kunnen dan
worden gebruikt om de duikveiligheid nog verder
te verhogen.

Vakantie voorbij.....
Terwijl menigeen aan het nagenieten is van een welverdiende
vakantie of nog vakantie geniet of zelfs nog vakantie in het
vooruitzicht heeft , zijn achter de schermen weer de
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen getroffen. Het nieuwe
rooster is weer verstuurd, cursisten worden verdeeld. Het
ledenaantal kruipt gelukkig weer enigzins omhoog, echter de nood
aan trainers/instructeurs is hoog.
Iedereen alvast een fijn en veilig snorkel/duik seizoen toegewenst.

“Verklaring omtrent het gedrag”.
Al onze trainers welke structureel
training en instructie verzorgen aan
minderjarigen hebben allemaal vanuit
het Ministerie van Veiligheid en Justitie
de
zogeheten
V.O.G.(Verklaring
Omtrent
het
Gedrag)
verklaard
gekregen. Een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit
blijkt dat gedrag in het verleden geen
bezwaar vormt voor het vervullen van
een specifieke taak of functie in de
samenleving. Voor OWSV dus het
trainen van minderjarigen.
Het initiatief voor deze handeling komt
vanuit het N.O.C./N.S.F.
Hiermee zorgen wij voor een nog
veiliger sportklimaat.
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Duik Cadeau Bon
Voor een leuk en origineel cadeau voor je vrienden, kennissen of familie is er
bij de penningmeester de O.W.S.V. DuikCadeauBon te koop voor € 15,00.
Deze cadeaubon is goed voor een theoretische en praktische
(zwembad)duikinstructie door een duikinstructeur en duurt ca. 1 uur waarbij
we natuurlijk niet kijken op een kwartiertje meer......

Website “under construction”
Al enige tijd is onze website aan discussie onderhevig.
Goed werk heeft tijd nodig en daarom kunnen we mededelen
dat in het begin van nieuwe seizoen de nieuwe website
gelanceerd gaat worden.
Hoe deze eruit komt te zien? Nog even geduld, de link wordt in
het nieuwe seizoen verstuurd naar alle leden.

Hemelvaartweekend
Wederom een groot aantal leden dook neer
op Recreatieboerderij “Van Langeraad” in de
week van Hemelvaart.
Ook zo genoten van de verhalen over het
hemelvaartweekend?
Wellicht ben jij er volgend jaar ook bij?
Wordt vervolgd.......!!

Innovatieve snorkel
Dat de snorkel ook innovatief onder de loep genomen
wordt blijkt wel.
Klik hier voor een filmpje op Youtube.

Vreemde zaken.......
Het verhaal van Iwan Weultjes.
Ook hebben we zeer twijfelachtige zaken meegemaakt. Zo
hebben we een aantal Amerikanen gezien met blauwe
plekken op armen en benen ten gevolge van ..........lees
verder op de website.....
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Na jaren les te hebben gegeven aan de snorkelgroep heeft
Sabina besloten haar aandacht ergens anders op te
vestigen. Jammer natuurlijk, maar we respecteren haar
keuze. Sabina, namens de trainers en natuurlijk alle
snorkelaartjes bedankt voor de prettige samenwerking en
plezierige lessen. We blijven je natuurlijk wel zien in het
zwembad en bij het duiken in het buitenwater!

Sabina bedankt!

Verjaardagen Juli-Augustus- September
Mike Lankveld
Timith Gasseling
Veerle Vrijhof
Iwan Weultjes
Ahmet Bas
Wietse Wissema
Berry Ottenhof
Joop Lathouwers
Peter van Ham
Sophie van den Bogaert
Remco Verheij
Sam van der Heijden
René van de Maasacker
Leonie de Bot
Djordy Verheul
Tim Verbakel
Dimitri van de Klok
Jan van Vuuren
Hans van Horen
Isabel Donkers
Mike Ketelaars
Xander de Laat
Dries Prak
Erik Tamminga
Joris Verwijst

7 juli
8 juli
8 juli
9 juli
12 juli
15 juli
17 juli
02 augustus
02 augustus
03 augustus
04 augustus
04 augustus
08 augustus
10 augustus
10 augustus
17 augustus
30 augustus
31 augustus
15 september
17 september
21 september
22 september
23 september
24 september
27 september

OWSV op Facebook, klik en like.....

Coming Events!!


Zondagsduik

in principe elke zondag (zie Forum, of inschrijfmap)



Aanvang nieuw seizoen OWSV

dinsdag 02 september 2014



Duiken in La Combe

19 oktober 2014 (in voorbereiding)



Soepduik

26 oktober 2014 (in voorbereiding)



Specialisatie Droogpak duiken

medio oktober 2014(in voorbereiding)
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