INFORMATIEBULLETIN DUIKVERENIGING O.S.V. "DEURNE"

Informatie over duikvereniging O.S.V. Deurne

Dit informatiebulletin is bedoeld om een inzicht te geven in wat er zoal komt kijken bij
het lidmaatschap van duikvereniging OSV Deurne.
Er van uitgaand dat u ook wat meer van de duiksport wilt weten hebben wij de
volgende zaken op een rijtje gezet:
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Mocht u na het lezen van dit bulletin nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met:
Secretariaat OSV Deurne
Leonie Gerrits
Eendracht 29
5711 LM SOMEREN
tel. 0493 – 47 39 88
secretariaat@osvdeurne.nl
ABN AMRO 52.33.69.026
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1. OnderwaterSportVereniging Deurne
Deze vereniging is op 25 maart 1986 opgericht met de bedoeling een mogelijkheid te
creëren om de onderwatersport te kunnen beoefenen.
“Beoefenen in de ruimste zin van het woord, d.w.z. het verzorgen en organiseren van
duikopleidingen, (zwembad)trainingen, buitenwaterduiken, videoavonden,
introductie(duik)lessen, duik(biologie)weekends en zelfs duikvakanties etc. etc.
Kortom: veel doen om de onderwatersport in al z'n facetten te bevorderen.”
Sinds enige jaren beschikt de vereniging ook over een onderwaterhuis. Momenteel
wordt dit onderwaterhuis gerenoveerd. Na terugplaatsing in 'de Heibloem' zullen er
weer diverse activiteiten plaatsvinden, o.a. de kerstduik en de nieuwjaarsduik. Voor
meer informatie over geplande activiteiten kan de website worden geraadpleegd:
http://www.osvdeurne.nl
O.S.V. Deurne is aangesloten bij de NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond) en
hanteert als zodanig ook het modulaire NOB-opleidingssysteem. Voor meer informatie
over de NOB en het opleidingssysteem kunt u terecht op de website van de NOB:
http://www.onderwatersport.org
Voor de NOB en onze vereniging zijn een aantal regels vastgelegd in
• de statuten
• het huishoudelijk reglement
• de richtlijnen voor veilig duiken
Deze documenten kan men opvragen via de website.
De vereniging heeft momenteel circa 60 leden.
Het bestuur bestaat uit zeven personen te weten:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Manja Schledorn
Leonie Gerrits
Rob van Dorp
Geert v.d. Berkmortel
Han Meeuwsen
Marco v.d. Sterre
Henk v.d. Vondervoort

Nieuwe leden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij het secretariaat (zie p. 2), of via
het aanmeldformulier op de website.
Er vinden regelmatig introductieavonden plaats, waar u meer informatie kunt krijgen
over de vereniging en de opleidingen. Op deze avonden krijgt u ook de kans om –
onder deskundige begeleiding - met persluchtapparatuur in het zwembad De Wiemel
te duiken.
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2. De opleidingen
Onze opleidingen worden gegeven volgens het modulaire systeem van de N.O.B. Dit
houdt in dat de opleiding tot 1*, 2* of 3*duiker in kleine delen (modules) gegeven
wordt. Elke opleiding bestaat uit een aantal theoriemodules en een aantal
praktijkmodules. Nadat u de verplichte modules met goed gevolg afgerond heeft,
krijgt u het desbetreffende brevet uitgereikt.
Naast het 1*, 2* en 3* duikbrevet bestaat er de mogelijkheid om specialisaties te
behalen (zoals duiken met nitrox, decompressieduiken, droogpakduiken, ijsduiken,
zoeken en bergen enz.). Het volgen van deze specialisaties is voor eigen rekening.
De theorieopleiding en zwembadtraining vinden op dinsdagavond plaats in zwembad
De Wiemel te Deurne.
Zwembadtraining
: van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Theorieles
: in overleg met de docenten en cursisten
Buitenwaterduiken
: (meestal) zondagmorgen, plaats en tijd worden via de
website bekend gemaakt.
Om deel te kunnen nemen aan de zwembadtrainingen dient u in het bezit te zijn van:
 een duikbril
 een snorkel
 binnenwater zwemvliezen
 een loodgordel met ± 4 kilo beschermd lood (dames ± 2 kilo)
Voor de tweewekelijkse persluchttrainingen in het zwembad kan gebruik gemaakt
worden van persluchtapparatuur die beschikbaar wordt gesteld door de vereniging.
Voor de buitenwaterduiken dient men zelf een duikuitrusting ter beschikking te
hebben.
Veiligheid staat erg hoog in ons vaandel.
Ofschoon duiken een erg individuele sport lijkt, zal er tijdens de opleiding zeer sterk
de nadruk op worden gelegd om altijd met z’n tweeën te duiken (volgens het
buddysysteem).
Elk lid dient éénmaal per 3 jaar (is men 50 jaar of ouder dan 1x per jaar)
(duik)sportmedisch gekeurd te worden volgens de NOB-normen. Voor leden in
opleiding geldt dat zij ten minste voor het begin van de buitenduiken gekeurd moeten
zijn. Meer informatie over de duikkeuring vindt u op onze website.
(Tip: laat je keuren voordat je een uitrusting koopt)

Instructeurs
OSV Deurne heeft zowel 1* als 2* instructeurs. Een aantal van onze instructeurs is
ook bevoegd om specialisaties te geven. Een overzicht van onze instructeurs is te
vinden op de website.
Daarnaast worden diverse trainingen gegeven door enthousiaste duikers, mentoren en
begeleiders.
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3. De kosten van het lidmaatschap
Deze kosten zijn mede afhankelijk van tarieven van de N.O.B., en worden jaarlijks
aangepast. Voor 2010 bedragen de kosten:
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld is afhankelijk van het te behalen brevet, en bedraagt:
1* brevet
€ 210,00 (= inclusief inschrijfgeld N.O.B.)
Brevet Redden
€ 50,00 (+ eventueel inschrijfgeld N.O.B. en eigen bijdrage
reanimatieopleiding)1
2* brevet
€ 185,00 (+ eventueel inschrijfgeld N.O.B.)2
3* brevet
€ 135,00 (+ eventueel inschrijfgeld N.O.B.)3
Wanneer u inschrijft voor de volledige opleiding tot 3* duiker bedraagt het
inschrijfgeld € 485,00.
Wanneer u wilt inschrijven, maar geen opleiding wilt volgen (bijv. omdat u de
gewenste brevetten al heeft), dan betaalt u € 80,00 (+ eventueel inschrijfgeld
N.O.B.)
Het inschrijfgeld is inclusief
 3 maanden contributie,
 gebruik theorie- en zwembadmateriaal,
 1*, 2* of 3* duikopleiding
 de theorieboeken
 standaard logboek (luxe logboek tegen bijbetaling)
maar exclusief:
 de duikuitrusting
 de duikkeuring
Contributie
 De contributie bedraagt € 16,00 per maand. Voor dit bedrag krijgt u:
lidmaatschap van de NOB, incl. NOB-verzekeringen,
 iedere week zwembadtraining,
 perslucht uit eigen compressor,
 een flinke korting op de door O.S.V. Deurne georganiseerde (duik)evenementen
 en natuurlijk veel raad en daad van de andere leden.
De contributie wordt via een automatische incasso per de 1e van elke maand
automatisch afgeschreven.
Opzegging
” Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken.”
(Statuten, art. 7, lid 3)

Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december.
(Statuten: art. 14, lid 1)

1
2
3

Dit is alleen mogelijk indien u in het bezit bent van een erkend 1* duikbrevet.
Dit is alleen mogelijk indien u in het bezit bent van een erkend 1* duikbrevet.
Dit is alleen mogelijk indien u in het bezit bent van een erkend 2* duikbrevet.
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4. De kosten van een duikuitrusting
De uitrusting bestaat uit de volgende onderdelen:
De basisuitrusting (zwembaduitrusting):
Duikbril, snorkel, binnenwater zwembadvinnen en een zgn. loodgordel.
De totale kosten hiervan zijn circa € 120,-.
De verdere persluchtuitrusting bestaat dan nog uit:
Duikpak, persluchtfles, ademautomaat (meestal met console waarin: dieptemeter,
kompas, drukmeter) trimvest (stabjacket), duikmes, duikhorloge, duikschoenen,
buitenwatervinnen, circa 8 kilo lood en een duiklamp.
De totale kosten hiervan zijn natuurlijk ook sterk afhankelijk van de kwaliteit en de
uitvoering van de uitrusting (prijsindicatie vanaf circa € 1.500,--).
U kunt ook tweedehands uitrustingstukken kopen, dit kan tot een aanzienlijke
vermindering leiden van de aankoopkosten.
Bij aanschaf van uitrustingstukken, zeker tweedehandse, doet u er altijd goed aan de
instructeurs (of ervaren duikers) te raadplegen.
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