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Van de Redactie:
Dit is een bijzondere infora. In ieder geval voor
mijzelf. Ik heb namelijk besloten om te gaan stoppen
met mijn commissieactiviteiten binnen Scyllus. Ik
was, tot nu toe, de persoon achter de Scyllusinfora,
de cursusplanning, de Website en de Scyllusmail.
Ik heb deze activiteiten altijd met heel veel
enthousiasme en gedrevenheid vorm en inhoud
gegeven, vanaf de eerste dag dat Scyllus ontstond
(voorjaar 2004).
De eerste uitgaven
waren in boekjesvorm
en heetten “de
Scyllusiaan”.
Toen we een eigen
vereniging opstartten,
wilden we zo snel
mogelijk de leden die
belangstelling hadden,
informeren over onze
nieuwe doorstart. Ik heb toen de website opgetuigd
en de eerste Scyllusmailinglijst aangemaakt. Het
was een geweldige tijd: om uit het “niets” een
professionele duikvereniging te bouwen met een
zwembad/ duikmaterialen/ bestuur en crew/
compressor en natuurlijk de aanwas van onze leden.
In de loop van de jaren zijn we groots geworden.
We hebben een fijn zwembad, geweldig
duikmateriaal, 2 compressoren, een aanhanger, een
bestuur met extra commissieleden die gesteund
worden door een grote crewgroep bestaande uit
professionele duikinstructeurs, assistentinstructeurs, divemasters en vele onmisbare
begeleiders en vrijwilligers.
Onze groep crewleden is een grote groep fijne,
hartelijke en gezellige mensen die een deel van hun
privétijd willen gebruiken om onze vereniging op te
bouwen en in stand te houden. Het is erg leuk om
hierin deel te nemen.
Je zult je misschien afvragen waarom ik dan ga
stoppen met deze activiteiten. Wel, diegene die mij
kent, weet dat ik, als ik ergens voor ga, daar 200%
voor zal gaan. Als ik een infora, een planning, een
website of de mail onder mijn verantwoording heb,
wil ik dit 200% goed doen. Nu is het zo dat ik voor
deze activiteiten ook af en toe informatie nodig heb
van anderen. En omdat zij, als vrijwilliger, ook maar

beperkt tijd in Scyllus kunnen/willen steken, kreeg ik
te vaak geen reactie. Dit heeft een nadelige invloed
op mijn enthousiasme en gedrevenheid, verder haal
ik dan ook niet meer mijn eigen nagestreefde
kwaliteit.
Ik ben nu volop bezig om mijn activiteiten goed over
te dragen binnen de vereniging. In een volgende
infora zullen jullie wel lezen wie wat heeft
overgenomen. Ik wens hen alvast net zoveel plezier
toe aan deze activiteiten als dat ik zelf heb gehad.
Allemaal bedankt voor de leuke contacten tijdens de
afgelopen jaren! Ik blijf overigens gewoon als
crewlid deelnemen aan allerlei Scyllusactiviteiten.
Je zult me dus zeker nog zien in het zwembad of bij
de buitenduiken.
Groeten,
Henri.
Wij ( bestuur en leden), bedanken je Henri, voor de
7 ½ jaar dat je je zo goed hebt ingezet voor de club.
Dankzij jou zijn we altijd goed geïnformeerd over het
wel en wee van de club.
We hopen je nog veel te zien bij de clubactiviteiten..

---------------------------------------------------------------------PIETEN OP BEZOEK
2 december wat een lol,
T.U. zwembad lag weer vol.
Aan de kant of in het bad,
beetje droog of lekker nat.
Iedereen aan het genieten,
komen er opeens 2 pieten.
Over de rand, oh piet kijk uit,
dadelijk lig je op je snuit.
Alle jeugd zingt lekker hard,
wie de koek krijgt, wie de gard.
Pepernoot in hand en schoen,
van de sinterklaas kapoen.
Zwarte pieten, het was heel fijn,
weet dat jullie volgend jaar weer welkom zijn.

Rien Mulder
behaalt zijn
MASTER
SCUBA DIVER
!!
Het was zo mooi aan de
Copacabana aan de Braziliaanse kust in 2007 Zon,
zee, fijn zwemmen dus. Totdat ik in een “MUI”
terecht kwam en het aardse voor het hemelse ging
verruilen, maar er door een reddingszwemmer
uitgehaald werd. Ze waren vergeten
waarschuwingsbordjes te plaatsen en er verdrinken
er per maand een stuk of 6, ik zou daar 1 van zijn
geworden. Vanaf dat moment durfde ik mijn hoofd
niet meer onder water te steken, of ik moest kieuwen
krijgen!
Maar in 2008 in Mexico was er een duikdemonstratie
bij het zwembad en Tineke (mijn echtgenote) vond
dat ik dat maar moest doen met daarna een “cursus
duiken”(Open Water).
Na veel geaarzel en het argument van “als er iets
gebeurd ga ik staan in dat 1,5 meter diepe bad”
moest ik zo nodig.
Dat ging goed tot het moment van de verplicht te
maken duiken in zee teneinde gebrevetteerd te
worden. Ik rookte niet meer anders had ik zeker 6
pakjes shag weggewerkt, in ieder geval had ik die
dag het toilet al veelvuldig bezocht.
Dus vanaf de boot achterover, niet te makkelijk
natuurlijk, naar 12 meter en dat vond ik zowaar leuk!
Terug aan boord een nieuwe fles aangebonden en
ik “moest” weer down naar 12 meter. Ook die keer
vond ik leuk en jawel hoor, uiteindelijk had k mijn
Open Water brevet behaald.
Ik vond het toen zo interessant dat ik hierna nog een
extra duik deed.
Mijn instructeur wist van mijn voorgeschiedenis en
nam me mee naar 24 meter! Theoretisch mocht dit
niet maar mijn angst van “dat is dieper dus enger”
was weg. Ik was verkocht en verknocht aan de
duiksport!
Ik realiseerde me wel dat dit niet het echte duiken
was. Alles met goed zicht lekker warm etc. dus een
duikvereniging opgezocht in Nederland; Scyllus,
misschien wel bekend bij velen, en lid geworden.
Inderdaad minder zicht en af en toe ook minder
warm. Een aantal keren ging ik met de “zondagduik ”
mee om ervaring op te doen en ik mag wel zeggen
dat ik van de “buddy’s” ontzaglijk veel geleerd heb.
Achtereenvolgens de Advanced cursus doorlopen,
de Rescue cursus gehaald en dat geeft toch een fijn
idee dat je nu zelf mensen kunt redden afgaande op
wat ik had meegemaakt..
Ondertussen had ik ook nog her en der specials
behaald zoals de PPB die gratis bij de Advanced
cursus gevoegd werd door Scyllus.
De Diver Propulsion Vehicle in Tenerife, Deep
Diver in Egypte, Enriched Air Nitrox in Cyprus en
Equipment Specialist in Nederland.
En dan heb je er ineens 5 en de daarbij, via PIC

formulieren aangevraagde, bijbehorende pasjes.
Met minimaal Rescue en minmaal 50 gelogde
duiken goed voor

Master Scuba Diver!

Nu staat MSD bij PADI bekend als dat je dan
behoort tot de besten van de besten.
Als je je dan ook nog realiseert dat het moment van
bijna verdrinken tot aan het behalen van het MSD
brevet in een tijdsbestek van 4 jaar is gegaan. Dat
ik de “oudste” (63) van de vereniging ben, er moet
er tenslotte een de oudste zijn! Dat ik nummer 2
ben die MSD heeft gehaald, Wilbert heeft hem ook,
dan is dit alles, voor mijn eigen gevoel, een reden
om trots op te zijn.
Hoe nu verder? Ondertussen alweer gestart met de
DUP cursus en misschien volgend jaar de Dive
Master opleiding. Voor mij blijft het telkens weer een
boeiende belevenis om te zweven in de boeiende
onderwaterwereld tezamen met even enthousiaste
“Buddy’s”.
Ik ben er zeker van dat jullie ook net zoveel
genieten van deze boeiende hobby.
Daarom een(duik) collegiale groet met veel
duikplezier in de toekomst in goede gezondheid.
Met de meeste respect voor alle instructeurs,
begeleiders, buddy’s, etc.etc.
Rien Mulder.
Rien, wij feliciteren je met dit bijzondere resultaat en
wensen je nog veel duikplezier.

16 december clubavond
Vrijdag 16 december wordt er weer een clubavond
georganiseerd.
Een gezellige avond voor alle leden:
Jong, ouder, snel en soepel, langzaam en wat
stijfjes. Het maakt niet uit.
Deze avond staat in het teken van gezelligheid.
In gemengde teams ga je de “strijd” aan tegen de
andere teams.
Er zijn spelen in en buiten het water.

Jij komt toch ook?
Meld je aan voor deze leuke avond.
fred.wanda@online.nl
En wie weet wint jouw team de wisselbeker.
Tot 16 december.
---------------------------------------------------------------Noteer vast in de agenda:

8 januari 12.00- 16.00 uur
Nieuwjaarsbijeenkomst en bikkelduik.
----------------------------------------------------Kopij inleveren vóór 15 januari 2012
--------------------------------------------------------------
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Van het jeugdsportfonds kregen we
de volgende informatie.

Meestal kunnen ouders dat betalen, maar waar dat
niet het geval is, probeert het Jeugdsportfonds
Eindhoven bij te springen. Juist jongeren die uit

Misschien is het iets voor u of weet u iemand die
hiervoor in aanmerking kan komen.
gezinnen komen die aan de rand van het
bestaansminimum leven, bevinden zich in een
gevarenzone, en juist voor die kinderen kan sport
een doorbraak betekenen. Zij verdienen het niet
buitenspel gezet te worden, zij verdienen juist de
voordeelregel.
Het jeugdsportfonds is toegankelijk en direct. Voor
maximaal € 225, - kan het fonds iemand een jaar
lang laten sporten (contributie plus eventueel
sportkleding). De contributie wordt rechtstreeks aan
de verenging betaald. Het fonds stuurt geen euro
naar ouders of verzorgers. Dan is het risico te groot
dat eerst andere kosten betaald worden en het kind
alsnog de dupe wordt.

Als ieder kind de kans had te
sporten…….
Dat sportbeoefening een groot aantal pluspunten
heeft, is alom bekend. Behalve dat het gewoon leuk
is om te doen, is sporten gezond, bevordert het de
fysieke en mentale ontwikkeling, brengt de jeugd
spelenderwijs gevoel voor discipline bij, creëert
zelfvertrouwen en eigenwaarde, leert kinderen
doelen stellen, doorbreekt isolement en stimuleert
sociale integratie. Ook van de preventieve werking
op schooluitval en jeugdcriminaliteit is iedereen
overtuigd.
Zonde dus dat sport geen automatisme is, dat in
veel gezinnen geen geld is om de clubcontributie
te betalen. Zonde dat niet ieder kind in Nederland
gewoon lekker kan sporten.
Het Jeugdsportfonds Eindhoven doet daar wat aan
en biedt kinderen van 4 tot 18 jaar de kans om lid te
worden van een sportvereniging. Geen ingewikkelde
procedures, gewoon er voor zorgen dat zij een paar
uur per week achter een bal aan kunnen rennen,
een potje kunnen judoën, baantjes kunnen
zwemmen, etc.

Aanvragen voor een bijdrage uit het jeugdsportfonds
komen tot stand met tussenkomst van professionals
die de kinderen en hun gezinsituatie kennen. Dat
kunnen zijn de leraar van school, de schoolarts, de
maatschappelijk werker, de buurtwerker, etc.
Het kind, de jongere voor wie een aanvraag wordt
ingediend, merkt er niets van en zijn teamgenoten bij
de sportvereniging al helemaal niet. Hij of zij kan
gewoon lekker sporten.
Kijk voor meer informatie op www.
jeugdsportfonds.nl of www.leergeld.nl/pages/deregio-s/eindhoven.php
Let op:
Kinderen moeten in Eindhoven wonen!
Mogen maar 1 keer een aanvraag doen bij St.
Leergeld of JSF

De spelregels van het
Jeugdsportfonds Eindhoven

verenigingsverband te worden uitgeoefend.
Individuele sportbeoefening ( bijv. fitness,
aerobic, spinning, etc.) komt niet voor een

Het Jeugdsportfonds is bestemd voor

bijdrage in aanmerking tenzij er sociaal

kinderen van 4 tot18 jaar van financieel

maatschappelijke redenen aanwezig zijn

minder draagkrachtige ouders om hen een

die een bijdrage wel rechtvaardigen. Dit

kans te bieden te gaan sporten.

ter beoordeling van de consulent resp.

De spelregels:

bestuur van het Jeugdsportfonds

- Elk kind uit een gezin komt

Eindhoven.

afzonderlijk voor een bijdrage uit het

- Het Jeugdsportfonds keert géén contant

fonds in aanmerking.

geld uit aan de kinderen of aan de

- De maximale bijdrage per kind bedraagt

ouder(s).

per jaar € 225,--.

- De bijdrage voor het betalen van het

- Kinderen van 4 tot 18 jaar komen voor

lidmaatschap van een sportvereniging

een bijdrage uit het fonds in aanmerking.

wordt rechtstreeks overgemaakt naar de

- Een bijdrage uit het fonds moet ieder

vereniging. De aanschaf van sportkleding

jaar opnieuw worden aangevraagd.

en/of sportmaterialen wordt rechtstreeks

- De bijdrage mag uitsluitend worden

verrekend met de leverancier.

gebruikt voor het bekostigen van de

- Bij de beoordeling van een

contributie van de sportvereniging en/of

vervolgaanvraag (tweede jaar e.v.) wordt

de aanschaf van

meegewogen of en in welke mate en

sportkleding/sportmaterialen.

gedurende welke periode het betreffende

- De financiële situatie van het gezin

kind ook daadwerkelijk de sport heeft

waarvan het kind deel uitmaakt is

beoefend.

bepalend of zij/hij voor een bijdrage uit

- Een aanvraag wordt in principe binnen

het fonds in aanmerking komt. In principe

drie weken na ontvangst afgehandeld.

mag het gezinsinkomen niet hoger zijn

- Een toekenning van een bijdrage uit het

dan het sociaal minimum

fonds of de afwijzing van een aanvraag

(bijstandsniveau + 20%).

wordt schriftelijk of per email door de

- In principe is er geen sprake van een

intermediair bevestigd. De afwijzing wordt

inkomenstoets, tenzij er gegronde redenen

gemotiveerd.

aanwezig zijn een dergelijke toets wel uit

- Bij de beoordeling van een aanvraag kan

te voeren. Ingeval er sprake is van een

worden nagegaan of er in het kader van

inkomenstoets, worden de ouders van het

andere gemeentelijke of particuliere

kind geacht daar hun medewerking aan

inkomensondersteuningsregelingen voor

te verlenen. Het uitblijven van die

sportactiviteiten door het gezin al

medewerking kan leiden tot het niet

financiële steun wordt ontvangen. Indien

verder in behandeling nemen van de

dat het geval is, wordt dat in de

aanvraag.

beoordeling van de aanvraag meegenomen.

- De sport waarvoor een bijdrage wordt
gevraagd dient in principe in
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Aanvraagformuliervoor Stichting Leergeld en Jeugdsportfonds

Datum
Naam Ouder
Adres
Postcode
Telefoonnummer
(overdag te bereiken)
Naam Kind
Bekend bij St. Leergeld

O ja

O nee, huisbezoek

Ook ergens anders een
aanvraag voor sporten?
Sportvereniging

O Ja

O nee

……………………………………………………..(naam)
E-mail adres
contactpersoon bij de
sportvereniging
€…………………………..

Kleding

O Niet nodig
O Nodig, max. bedrag afhankelijk van de hoogte

contributie
Bedrag
€…………………………..
O Kledingbon Actiesport
O Perrysport
O Zelf betalen en bewijs opsturen
Opmerkingen
Handtekening ouder
Indien u niet bekend bent bij Stichting Leergeld volgt eerst een huisbezoek.
Wij werken samen met het Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds
Indien daar al een aanvraag loopt kunt u geen aanvraag doen via Stichting Leergeld.
Graag dit formulier opsturen naar: St. Leergeld, Odysseuslaan 2, 5631 JM Eindhoven of per email secretariaat@leergeld-eindhoven.nl

