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1. Terugblik
Het echte duikseizoen moet
nog beginnen en we kunnen
nu al terugkijken op 3 activiteiten.
We hebben op 3 januari
weer een hele gezellige
nieuwjaarsbijeenkomst gehad. De opkomst was groot
en de catering was weer

Agenda:

1 maart:
Duiktoren Diveworld—Enschede
Dinsdag 3 maart:
Freedive intro
Zaterdag 7 maart:
Jaarvergadering
Dinsdag 17 maart:
Opfris rescue
Zaterdag 28 en zondag 29 maart:
Nemo 33 en Todi

Duiktoren Enschede
Huisregels TODI :
“Wat er in ons huis zoal mag.”
Nemo 33

Zwembad:
dinsdagavond Aqualaren
21:00-22.00 uur (alleen wanneer er
cursus gegeven wordt)
team@karibudivers.nl

prima verzorgd. Er werd
inplannen! Ook voor de EFR
gepraat over het afgelopen en EFR update was veel beseizoen, maar vooral over de langstelling.
activiteiten, die voor 2020
op het programma staan.
De aanmelding voor de
zwembadavond “Verbeter je
zwemslag” was zo groot, dat
we een 2e avond moesten

2. Duiken voor Diehards
De kick-off voor het duikseizoen is al op 9 februari.

9 februari:
Duiken voor Diehards
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Dit keer in ‘t Veenmeer.
Na de duik gaan we snert
eten bij huisje nummer 1.
Dus zelf een stoeltje, soepkom en lepel meenemen.

Ook niet-duikers zijn natuurlijk welkom. In verband met
de catering moet je je wel
uiterlijk woensdag 5 februari
aanmelden.
Let op: de toegang voor ‘t
Veenmeer is € 3,50.
(of een jaarabonnement
voor €35 )

Datum: zondag 9 februari
Plaats: ‘t Veenmeer
Aanvang: 10:00 uur bij de
instap parkeerplaats.
Aanmelden: Uiterlijk 5 februari via Facebook of
team@karibudivers.nl

3. Duiktoren Enschede
Diveworld Enschede is een
indoor duiktoren van 10 meter diep. Het water is kristalhelder en heeft een temperatuur van rond de 22
graden. (Dus wel een 7 mm
pak aan.)
Voor Freedivers een mooie
kans om te oefenen, maar
ook leuk voor duikers. Zie
voor meer informatie (en het
adres) ook de link in de kolom hiernaast.

Datum: zondag 1 maart.
Plaats: Diveworld - Enschede.
Vertrek: 9:00 uur vanaf de
shop
Aankomst: 10:30 uur
Diveworld - Enschede.
Aanmelden: Facebook of
team@karibudivers.nl.
Kosten: 1e duik €15
2e duik €10.
Dit is excl. uitrusting .
(Leden krijgen een tegemoetkoming in de kosten)
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4. Freedive introductie

Harm
Paulien
Floris
Anne
Van harte welkom bij
Team Karibu Divers

Kim geeft een freedive introductie in het zwembad.
Hier ga je kennismaken met
een aantal onderdelen uit de
cursus. Ben je nieuwsgierig
geworden?

Kom dan gezellig naar Aqualaren.
Meenemen: zwemkleding,
masker, snorkel en vinnen.
Als je hebt: lood (liefst) op
een gordel en shorty.

Datum: dinsdag 3 maart
Plaats: Aqualaren
Aanvang: 20:30 uur zwembadrand. Aanmelden: Facebook of
team@karibudivers.nl

5. Jaarvergadering.
De algemene ledenvergadering is op 7 maart met daarin
natuurlijk de verantwoording van de penningmeester:
de jaarafrekening 2019 en
de begroting voor 2020.

Maar minstens zo belangrijk
is de mogelijkheid om met
het bestuur van gedachten
te wisselen over het reilen
en zeilen van het team.
Verdere informatie en de
agenda ontvang je in een email van het bestuur.

Datum: zaterdag 7 maart
Plaats: duikshop
Aanvang: 17:15 uur
Na afloop is er een hapje en
een drankje.

6. Opfriscursus Rescue
Opfrissen van de rescue
kennis en -vaardigheden
voor leden die in het bezit
zijn van het rescuebrevet.
We beginnen om acht uur
in de kantine van Aqualaren en daarna het water
in om de skills in het water
te herhalen.

Datum: dinsdag 17 maart
Plaats: Aqualaren
Aanvang: 20:00 uur
Aanmelden: Facebook of
team@karibudivers.nl

7. Weekend Nemo33 en TODI
We gaan op zaterdag 28
maart naar Nemo33 en op
zondag 29 maart naar TODI
in België om met het team
te duiken. Zie ook de links in
de linkerkolom.

In TODI kun je genieten van
alle mooie tropische zoetwatervissen die daar rondzwemmen. Het water is
daar 23 graden en 10 meter
diep. We overnachten in
een hotel. Wil je één dag
Nemo33 is het op één na
mee duiken dan kan dat
diepste duikbad van Europa,
natuurlijk ook.
met een watertemperatuur
van 33 graden, dus een aan-  Kosten Nemo33: €25
gename plaats voor een
 Kosten TODI: €37
(diep)duik, om te oefenen
Teamleden ontvangen een
of gewoon lekker ontspantegemoetkoming in de
nen te duiken.
kosten.

 Overnachting ca. €125,incl. ontbijt o.b.v. 2 personen per kamer.
Aanmelden z.s.m. in verband met het reserveren
van hotelkamers, maar uiterlijk 10 maart.
Voor vertrek ontvangen de
deelnemers meer informatie over de tijden van vertrek, duikuitrusting enz.
Aanmelden: Facebook of
team@karibudivers.nl

8. Vanuit het bestuur.
In het bestuur is uitgebreid
gesproken over de verzekering, die we als team hebben afgesloten. Daarbij
werd duidelijk dat wordt

geëist, dat we kunnen aantonen, dat onze leden beschikken over een gezondheidsverklaring.

De gevolgen hiervan kun je
lezen in de uitgebreide email, die aan alle leden is
gestuurd.

