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INFO VOOR SNORKELAARS
Snorkelopleiding:

De snorkelopleiding van DuikTeam Schijndel duurt 4 jaar. In de eerste 3 jaar leer je
alles van snorkelen. Bijvoorbeeld hoe je te water kunt gaan maar ook hoe je iemand
kan redden. Het 4de jaar maak je kennis met het duiken met perslucht en bevat ook
de bijhorende theorie. Na deze snorkelopleiding is het mogelijk om door te stromen
naar de duikopleiding van DuikTeam Schijndel.

Diplomadoelstelling:

Duikteam Schijndel is een duikvereniging en heeft als doelstelling voor de
snorkelafdeling, de snorkelaars voor te bereiden op de duiksport. Examens worden
afgenomen volgens de regels van de Nederlandse Onderwatersport Bond.

Lestijden:

De snorkelaars trainen van 18.10 –19.10 uur op vrijdagavond in zwembad “De
Molenhey” in Schijndel. Het snorkelseizoen start in september en eindigt eind april.

Lidmaatschap:

Kinderen vanaf 9 jaar kunnen lid worden van Duikteam Schijndel, mits in het bezit
van minstens zwemdiploma A. Voor inschrijving is ook een handtekening van ouders
of verzorgers vereist. Een nieuw lid wordt eerst 3 maanden aspirant lid. Bij
beëindiging van het lidmaatschap dient een opzegtermijn van 1 maand in acht
genomen te worden. Opzegging kan alleen schriftelijk bij het secretariaat, nadat aan
alle financiële verplichtingen is voldaan.

Inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,-.

Contributie:

Voor snorkelaars is de contributie (met automatische incasso) € 24,50 per kwartaal.

Statuten / Huishoudelijk reglement:

Bij inschrijving is men verplicht de statuten en het huishoudelijk reglement van de
vereniging te lezen. Deze liggen ter inzage bij de secretaris.

Wat organiseert D.T.S. nog meer ??

Uitstapjes naar diverse locaties:
Vrij zwemmen, Meerse Plas (Dungens Gat), kegelen, speurtochten,
waterskiën in Aquabest, dagje Grevelingenmeer in Zeeland en één keer in de twee
jaar een weekend kamp in de regio.
Voor meer informatie kun je mailen naar snorkelen@duikteamschijndel.nl
of bellen naar Brenda Hanff 06-55701261
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