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VVoooo rrwwoooorrdd

    

Hoi ijsbeerliefhebbers,

Als ik naar de kalender keek zag ik dat het de hoogste tijd was om editie 26 van het
dybke te lanceren. Ik weet dat de dybkes niet meer met een regelmaat verschijnen maar
daar gaat zeker in de toekomst verandering in komen, vanaf het nieuwe seizoen zal dit
terug om de driemaand verschijnen. Ondertussen maken we ons op voor het nieuwe sei-
zoen dat van start zal gaan op 16 september om 19 uur, dus allen verzamelen in de
inkomhal om 18.50 u om zeker tijdig in het water te kunnen. We hebben ook een zware
tegenval moeten verwerken bij de Dendermondse IJsberen maar daar verneem je in dit
dybke wel alles over, maar niet getreurd we laten ons niet zomaar van de landkaart
vegen. Ik ga je nu laten lezen en je weet dat het eerste dybke van het nieuwe seizoen
boordevol nuttige informatie bevat.

Greetings

Peter  

DDooooppffeeeesstt vvaann ddee nn iieeuuwwee ii jjssbbeerreenn..

     

Je weet nog ongetwijfeld dat wij het vorig seizoen vroeger moeten stoppen hebben op
vraag van de vissers en we hebben dat dan ook gedaan om vooral de vrede te bewaren
tussen beide clubs. Daarmee ging ons doopfeest dan door op 15 maart. Er waren heel
wat nieuwelingen van de partij die hun doop trotseerden. Meter Magda mocht zeker niet
op de afspraak ontbreken en onze dooppeter had familiale afspraken, daarmee werd voor
het seizoen 2007-2008 een uitzondering gemaakt en werd Honoré vervangen door Eric
Duquet. Onze proost zat in de cinema,
die werd met glans vervangen door
François Van Den Broeck. Bloemsmijter
van dienst was Ronald die eerst toch
een beetje zuinig met de bloem was,
maar daarna zijn schade heeft inge-
haald. EN voor de gelegenheid kwam
ook een medewerker van de Olympos
eens het koude water trotseren, na veel
beloften, kwam hij tijdens de doop ook
zijn belofte na. Zelfs onze kersverse

 



voorzitter was nog niet gedoopt en dat is dan bij deze ook gebeurd. Het werd een dolle
boel aan de steiger en naar mate dat het later werd, werd de steiger steeds witter en
witter. Dus de opzet was geslaagd. Juist de feestbestuurder Marleen was niet echt opge-
zet met de bloem, per keer dat ze de bloem wou afwassen in de vijver, kreeg ze een
nieuwe lading van Ronald, die echt opging in zijn rol. Ronald strooide zelfs bloem naar
Stefaan die niet in zwemtenue stond, maar Stefaan pakte revanche en het resultaat was
een spierwitte bloemachtige Ronald.

Nog enkele sfeerbeelden

 



EEiinnddffeeeesstt vvaann DDYYBB..

    

Traditioneel is het na de doop tijd voor het eindfeest en dat was dit seizoen ook niet
anders. Van de Olympos ging het richting de sportvriend bij Frans in Grembergen. Er
waren heel wat aanwezigen en we mochten ook Honoré, de oudste ijsbeer verwelkomen,
hij had tegen zijn familie gezegd dat hij toch eens naar de ijsbeerkes moest gaan waar-
voor wij bijzonder dankbaar zijn. Tijdens het uitgebreide buffet werd er nog naarstig
gesleuteld aan de PowerPoint die op de avond
nog moest geschenen worden. Tijdens het diner
zat Ruben met de gevoelens van Jolien te spelen
en zat de messen te testen op zijn arm, tot groot
ongenoegen van Jolien. Voor de eerste keer was
er ook geen eindklassement wegens de aanhou-
dende problemen en vooral de gegevens die ont-
braken. Maar aangezien het een uitgemaakte zaak
was en Thomas zijn eerste trofee in ontvangst
mocht nemen als mannelijke nieuwkomer, was
deze zo fier als een gieter. De beste vrouwelijke nieuwkomer was Marleen, onze feest
bestuurder. De hele familie Van Alboom zat te blinken en
te glunderen naar de goede prestaties van hun gelief-
koosde familieleden. Dan kwam de prijs van de regelma-
tigste ijsbeer van het seizoen 2007-2008 en die in zon-
der morren en problemen naar Thomas gegaan. Thomas
had stiekem verteld dat hij graag een trofee had gewon-
nen en nu had hij er twee. Deze jonge ijsbeer heeft de
hele avond de bartender geweest tijdens het eindfeest en
iedereen was het er over eens hij heeft deze rol met
glans vervuld. Dus nu hebben we ook een eigen bartender
bij de Dendermondse IJsberen. Daarna werd de draak
gestoken tijdens de presentatie met alle ijsberen en er
werd om sommige foto's bijzonder hard gelachen. Het
staat nu al vast, deze traditie wordt in stand gehouden,
dus jullie weten nu waarom er zoveel foto's genomen
worden op de steiger. Er werd bijzonder veel drank
genuttigd en de sfeer was opperbest. En de oudste ijs-
beer keek ernaar en zag dat het goed was. Juist één
belangrijk minpunt, er werd die avond ook geld ont-
vreemd en dat voor een aanzienlijk bedrag, het geen
onze club nog meer in problemen brengt. 

 



Nog enkele sfeerbeelden

 



PPaaaassdduuiikk ..

    

Normaal ging de paasduik in het seizoen vallen, maar omdat wij vroeger moesten stop-
pen, was het traditioneel de paasduik achter het seizoen. Spijtig dat het nu de week
nadien was, anders was het weerzien veel leuker geweest, maar de sfeer zat er heel
goed in. Wat vooral ging, Honoré had eens gezegd dat hij nog een muziek wagentje had
van destijds met de carnaval en ik vroeg of het niet mogelijk was om dit eens te mogen
gebruiken tijdens de paasduik om een beetje meer kleur te geven aan de paasduik. Stein
werd gevraagd voor de tent en die mochten we ook zonder problemen gebruiken. Toen
we op de donk arriveerden stond Honoré er niet met een muziek karretje, maar met zijn
hele wagen en geluidsinstallatie zoals we die
kennen van op de wedstrijd. En de opzet was
geslaagd er waren heel wat toeschouwer, als
je de donk wat kent de mensen stonden van
aan de Elvira tot aan de mistral in rijen dik en
ook op de kade stond er een massa volk. En
vooral niet te vergeten, er waren ook veel
zwemmers aanwezig en er waren verschillen-
de clubs aanwezig en Honoré kennende die
entertainden de mensen naar hartelust. Er
waren ook nog bestuursleden van vroeger
hetgeen altijd plezant is. Juist had Ronald de tent verkeerd in elkaar gezet en kreeg van
Stein de raad om de volgende keer te wachten tot Stein is gearriveerd. De voorkant was
nu de achterkant geworden. Maar geen nood de tent heeft zeker dienst gedaan als
kleedkamer. Er waren zelf een paar personen die nog geen ijsbeer waren die toch eens
kwamen proberen. De ene ging er al wat sneller in dan de andere. Magda had iemand
meegebracht en die vond ons toch een beetje
zot. Hij sprong er in en kwam er meteen terug
uit. Aangezien de clubkas leeg is, konden er
geen traditionele pannenkoeken aangeboden
worden, maar ging het na de paasduik op uitno-
diging van meter Magda richting Kalvaar. Daar
werden nog menigte consumpties genuttigd.
Opdracht was weer geslaagd en sommige heb-
ben beloofd dat ze lid gaan worden van onze
club. Dus we mogen weer vers bloed verwach-
ten bij de ijsberen.

 





OOppeenniinngg vvaann hheett zzoommeerrsseeiizzooeenn..

    

Op 1 mei kwamen er enkele vragen van de leden, of de opening van het zomerseizoen
nog ging plaats vinden in de Bijlokestraat te Dendermonde. Er werd contact opgenomen
met Diane en die was in een vorig leven nog lid van de Dendermondse IJsberen. Het ging
door en traditioneel was het nog duiken met daarna een BBQ. Waar vroeger enkel
Dendermondse IJsberen te vinden waren, zijn nu ook mensen van AZL te vinden en de
sfeer was opperbest. De familie Van Alboom was bijna kompleet en er werd een robber-
tje krachtmeting uitgeoefend tussen Joachim en nonkel Frederic en je zal wel al raden
wie er gewonnen heeft zeker. Dan werd het tijd om de zwembroek en zwempakken aan
te doen en de vijver van Diane te trotseren. Iedereen trotseerde het water, zelfs de niet
ijsberen en het werd een dolle boel. Nog vermel-
dens waardig dat onze feestbestuurder voor de
volledige BBQ gezorgd heeft en ze doet haar taak
naar behoren want ze zag toen ik aan het zwem-
men was dat ik toch een beetje dorst begon te
krijgen en ze liet prompt een leffe overbrengen
en die smaakte. Diane heeft jullie alvast uitgeno-
digd op 1 mei 2009. Allen daarheen zou ik zeg-
gen.

 



TTeeggeennssllaagg cclluubbkkaass..

    

We hebben nog een tegenslag te verwerken gehad bij DYB, namelijk onze clubkas is vol-
ledig leeg en na de diefstal op het eindfeest is het volledig nefast geweest voor onze
club. Sommige weldoeners hebben zich blijkbaar goed verrijkt op de kosten van de club.
Er zijn concrete afspraken gemaakt dat dit niet meer zou voor komen. En we hopen dat
het nooit meer voorkomt en dat we ook deze tegenslag te boven komen.

VVoooorruuiittzz iicchhtteenn vvoooorr  hheett  nniieeuuwwee sseeiizzooeenn eenn ddee kkaalleennddeerr  vvoooo rr 22000088--22000099..

     

Datum   Uur Omschrijving   Plaats   Organisatie
16-09-2008 17.00 u Opening winterseizoen Dendermonde DYB
27-09-2008 18.00 u Algemene vergadering DYB Dendermonde DYB
26-10-2008 10.30 u Zwemfeest  Wachtebeke SWEM
30-10-2008 19.00 u Halloween Dendermonde DYB
Niet bekend 10.30 u Zwemfeest   Gavers (provinciaal domein)  ZNA 
23-11-2008 10.30 u Zwemfeest   Theux RCTN
21-12-2008 11.00 u Kerstduik Rozenhoedkaai Brugge BYK
23-12-2008 19.00 u Kerstman opbezoek Dendermonde DYB
03-01-2009 15.00 u Drie Gapers Oostende Oostende Oostende
06-01-2009 19.00 u Nieuwjaarsreceptie DYB Dendermonde DYB
11-01-2009 10.30 u 42ste Nationaal 

ijsberenzwemfeest  St-Pietersplas Brugge BYK
25-01-2009 10.30 u Zwemfeest  Boom  ZCY
08-02-2009 10.30 u Zwemfeest  Dendermonde  DYB
22-02-2009 10.30 u Zwemfeest  oversteek Maas Hoei CRNH
28-03-2009 17.00 u Doop nieuwe ijsberen Dendermonde DYB
28-03-2009 19.00 u Eindfeest DYB Dendermonde DYB
12-04-2009 15.00 u Paasduik Donkmeer Berlare DYB
12-04-2009 18.00 u Pannekoekenfestijn Locatie onbekend DYB
01-05-2009 14.00 u Start Zomerseizoen Dendermonde DYB

 



RReegg lleemmeenntteenn DDYYBB

    

1 Interne reglementen

De interne reglementen worden door het bestuur opgesteld in functie van de statuten en
de noodzaak.
De reglementen worden bij uitreiking van de lidkaart
aan ieder lid ter kennisname en ter handtekening gegeven. 
Een aanpassing van de reglementen zal in het clubblad worden gepubliceerd.

2 Wijze van toetreding

Kandidaten voor lidmaatschap kunnen zich tijdens het ijsberenseizoen (half september -
half maart) bij een
bestuurslid aanmelden en een inschrijvingsformulier
invullen en moet het lidgeld worden betaald. 
Indien niet is betaald na 6 weken vervalt de kandidatuur.
In de zomerperiode zijn er geen inschrijvingen.

3 Lidgelden

Het lidgeld wordt in september of oktober betaald voor
een gans jaar en kan niet worden teruggevorderd bij
het verlaten van de club.

4 Lidkaarten

De leden moeten hun lidkaart bijhebben en op vraag
van het bestuur of personeel van het zwembad kunnen tonen.

5 Het bestuur

De lijst van de bestuurleden is terug te vinden in het clubblad.

6 Wijze van vergaderen van het bestuur

Het bestuur vergadert minstens één maal per kwartaal voor het welzijn en de dagelijkse
werking van de club. 
Van deze vergadering wordt een verslag opgemaakt en op het secretariaat bewaard.

 



7 Activiteiten van de club

Activiteiten die door leden worden aangemeld en
goedgekeurd worden tijdens de bestuursvergadering
worden in naam van de club gevoerd. 
Niet aangemelde of niet goedgekeurde activiteiten door leden
georganiseerd, worden als privé initiatief beschouwd.

8 Openingsuren 

Er wordt samen gekomen om 18.50 h op dinsdag en donderdag en op zaterdag om
16.50 h in de inkomhal van de Olympos, om ons  te verkleden voor te ijsberen.
Met de vermelding van ijsbeer aan de kassa, mag je na het ijsberen gebruik maken van
het  recreatiebad Olympos aan een voordeel tarief.
Trainingsuren van het ijsberen:
Dinsdag- en donderdagavond: 19.00 h 
Zaterdag : 17.00 h 

9 Zwemmen zonder begeleiding

Het is absoluut verboden alleen in het water te gaan. Buiten  zwemmen is enkel toegela-
ten vanaf twee zwemmers.

10 Zwemmen

Er wordt alleen gezwommen in het bijzijn van een verantwoordelijke.

11 Niet naleven van de reglementen

Leden die de reglementen niet naleven worden mondeling op de feiten gewezen, nadien
per aangetekende brief. 
Een derde nalatigheid kan leiden tot uitsluiting van het desbetreffende lid.

12 Verantwoordelijkheid bij niet naleven van reglementen

De Dendermondse IJsberen  kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer de
reglementen niet worden nageleefd. 
Hiermee wordt bedoeld dat noch de club, noch de leden van het bestuur verantwoorde-
lijk kunnen worden gesteld noch gerechtelijk vervolgd.

 



13 Verantwoordelijkheid redders

De redders kunnen nooit persoonlijk aansprakelijk gesteld worden noch vervolgd worden
wanneer de reglementen niet worden nageleefd.

14 Zwemmen binnen bepaalde zone

Aan Zwembad Olympos in de zwemvijver: 
Omdat de groep groter wordt en om het toezicht te optimaal te kunnen verzekeren, vra-
gen wij om binnen het 25 meter gedeelte te  zwemmen (dus niet voorbij de tweede
steiger).

15 In het water duwen

Het is absoluut verboden om elkaar in het water te duwen.  Het is immers niet de bedoe-
ling dat iemand een "schrik pakt".  IJsberen doe je op eigen tempo en eigen kunnen.

16 Onverantwoordelijk gedrag

Bij onverantwoordelijk  gedrag van een lid van de Dendermondse IJsberen, zal het
gebeurde feit  onderzocht worden door het bestuur en met de betrokken partijen onder-
handelen. Bij bezwarende feiten zal het lid uitgesloten worden uit de club (zonder terug-
gave van het lidgeld) en melding maken (indien bezwarende feiten) bij de bevoegde
instanties.

17 Dronken zwemmen.

Het is absoluut verboden om in beschonken of dronken toestand te ijsberen. 

18 Vervoer naar wedstrijden.

Er wordt best onderling met elkaar afgesproken indien men deelneemt aan carpooling.
Vooral als men voor het af te leggen traject wilt vergoed worden, dient men voor ver-
trek klaar en duidelijk af te spreken en niet achteraf. Het bestuur kan niet verantwoorde-
lijk gesteld worden voor onderlinge geschillen.

 



AAffss pprraakkeenn mmeett hheett  zzwweemmbbaadd iinn vveerrbbaanndd  mmeett ddee kk lleeeeddkkaammeerrss..

    

Er wordt gevraagd van de directie en van het personeel van de Olympos om de kleedka-
mers deftig achter te laten en niet als een vuilnisbelt, er staan ook vuilbakken juist ach-
ter de deur langs de kant van het zwembad. Gelieve de afval van lege bussen van sham-
poo en andere dergelijke producten daar in te deponeren en niet achteloos achter te
laten in de kleedkamer. 
Ook gelieve het zwembad tijdig te verlaten dat wil zeggen en is zo afgesproken tussen
Olympos en het bestuur van DYB, dat de kleedkamers om 20.30 u zeker moeten vrij zijn
en ontruimd zijn, zodat deze op een deftig uur kunnen gekuist worden. 
Ook gelieve de badslippers niet te vergeten na het ijsberen. Anders moet de gang nog
eens extra 
gedweild worden door het kuispersoneel en is voor ons maar een kleine moeite. 
Als iedereen tevreden is hebben we nog een mooie toekomst samen en hebben we voor-
al veel minder problemen.

 



TTeerruugg  bbeett aall iinngg vvaann eeeenn ddeeeell  vvaann hheett  ll iiddggeelldd ddoooorr ddee zziieekkeennffoonnddsseenn..

    

De verschillende mutualiteiten (ziekenfondsen) geven een tegemoetkoming aan alle jeug-
dige leden die sport beoefenen. Iedere zwemmer die lid is bij een zwemclub aangesloten
bij de Vlaamse Zwemfederatie (erkend door BLOSO) kan veelal genieten van een terug-
betaling! 

Iedere mutualiteit heeft zijn eigenheid (verschillend per provincie/regio/kantoor) in het al
of niet tegemoetkomen in het lidgeld van uw zwemclub.

De formulieren kan u verkrijgen bij de secretaris van DYB, na betaling van uw lidgeld aan
de club, dat is uiteraard een voorwaarde.

SSoocciiaa ll iiss tteenn mmuuttuuaall ii tteeii tt

     

Sportpremie - MOVE -
tegemoetkoming lidgeld
sport- en fitnessclubs

Wat?

MOVE is de sportpremie voor leden van Bond Moyson Oost-Vlaanderen. Het ziekenfonds
komt hiermee tussen in het lidgeld voor bewegingssporten en fitness. De tegemoetko-
ming bedraagt jaarlijks 15 euro voor volwassenen en 20 euro voor jongeren. Want spor-
ten is gezond!

Voor wie?

Alle leden van 6 tot en met 64 jaar kunnen genieten van deze sportieve tegemoetko-
ming.
Voorwaarden?

* Deze tegemoetkoming maakt deel uit van de Jongerenkorf of van de korf beweging en
preventie.
* Jongeren vanaf 6 tot en met 24 jaar die lid zijn van Bond Moyson Oost-Vlaanderen en
in regel zijn met de mutualiteitbijdrage hebben recht op een tegemoetkoming van 20
euro.
* Leden vanaf 25 tot en met 64 jaar die lid zijn van Bond Moyson Oost-Vlaanderen en in
regel zijn met de mutualiteitbijdrage hebben recht op een tegemoetkoming van 15 euro.
* De sportclub moet aangesloten zijn bij een door BLOSO en/of het BOIC erkende sport-
federatie.

 



Wat moet ik doen?
U hoeft enkel een volledig ingevuld aanvraagformulier MOVE af te geven in uw Bond
Moyson-kantoor. U ontvangt de tegemoetkoming op uw rekening.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Commerciële dienst
Tramstraat 69
9052 GENT
Tel. 09 333 53 53
E-mail: bond.moyson.ovl@socmut.be

CChhrr iiss tteell iijj kkee mmuuttuuaa llii tt eeiitt

     

Tegemoetkoming lidgeld sportclubs

Een jaarlijkse tegemoetkoming voor kinderen en
jongeren in het lidgeld van een sportvereniging en/of sportcentrum en de kosten van het
deelnemingsgeld voor sportkampen van sportverenigingen.
Uw CM-voordeel

De jaarlijkse tegemoetkoming bedraagt maximaal 15 euro of 22,75 euro voor wie recht
heeft op verhoogde tegemoetkoming.  De tegemoetkoming kan nooit meer bedragen
dan het reëel betaalde lidgeld. 
Voorwaarden

* Lid zijn van de CM.
* Behoren tot de leeftijdsgroep tot en met 24 jaar.  
* De sportdiscipline moet voorkomen op de CM-lijst (zie hieronder).
* De sportverenigingen die in aanmerking komen moeten erkend zijn door een sport  

federatie of gemeentelijke sportraad.  
* Voor een sportcentrum is een erkenning door BLOSO of CM Waas en Dender vereist. 
* Het lidgeld moet minstens over een volledig jaar lopen.    

Hoe aanvragen?

U laat een aanvraagformulier voor de tegemoetkoming in het lidgeld van een sportclub
invullen door de leiding van de sportclub.  Bezorg dit formulier aan uw ziekenfonds en de
tegemoetkoming wordt op uw rekening gestort. 

 



Aandacht

De cumulatie van tegemoetkomingen in geval van een aansluiting bij een sportvereniging,
aansluiting bij een jeugdbeweging, tegemoetkoming bij openluchtklassen en tegemoetko-
ming bij speelpleinwerking wordt beperkt tot 25 euro per persoon en per kalenderjaar.
Leden met een verhoogde tegemoetkoming ontvangen maximaal 37,50 euro per per-
soon en per kalenderjaar.

LLiibbeerraa llee mmuuttuuaa ll iitt eeii tt

     

Uw voordeel  

Om de sportbeoefening  te stimuleren verleent de liberale mutualiteit een tussenkomst
in het jaarlijks lidgeld bij een rekende sportclub,variërend van 12 tot 25 € 
Voor Wie? 

voor jeugd en/of volwassenen

Sporty:
Een tussenkomst in het lidgeld bij een erkende sportclub voor jongeren van 6 tot en met
17 jaar.
Deze tussenkomst bedraagt 12,50 euro per kalenderjaar. De tussenkomst kan nooit
meer bedragen dan de helft van het lidgeld. 

Onder "erkende sportclub" wordt verstaan:
1. sportclub aangesloten bij een sportfederatie
2. sportclub aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de basketbalfederatie
of de atletiekfederatie.

Enkel bewegingssporten komen in aanmerking.
De uitbetaling gebeurt op voorlegging van het hiervoor bestemde attest, ingevuld door
de verantwoordelijke van de sportclub.

 



VVllaaaammss eenn nneeuuttrraaaa ll  zz iieekkeennffoonndd ss

    

Lidgeld sportclub  

Sinds 1 juli 2006 kan iedereen die zich aansluit bij een sportclub genieten van een tege-
moetkoming van 30 euro, ongeacht de leeftijd.
Voorwaarden:

*
voor de duur van een sportseizoen aansluiten bij een door een nationale, provinciale, 
regionale of gemeentelijke federatie erkende sportclub;

*
bij een door één van de officiële fitnessfederaties erkend centrum aansluiten (abon
nement van minimum 10 beurten);

*
voor een programma joginitiatie of leren-lopen, ingericht door een erkende organisa
tie,  inschrijven;

*
de éénmalige terugbetaling per kalenderjaar kan uiteraard nooit meer bedragen dan 
het werkelijk betaalde lidgeld.

De sporten die in aanmerking komen zijn:

atletiek, badminton, base-ball, basketbal, bowling, dans (alsook ballet), duiken, gevechts-
sport, gewichtheffen, golf, gymnastiek, handbal, hockey, kaatsen, kajak, kano, kegelspel,
klimmen, korfbal, mountainbike, oriëntatielopen, paardrijden, petanque, roeien, rugby,
schaatsen, schermen, ski, squash, (tafel)tennis, triatlon, (mini)voetbal, volleybal, wande-
len, wielrennen, yoga, zwemmen (alsook watergewenning voor baby's), handboog- en
karabijnschieten, de sporttakken voor andersvaliden en meer in het algemeen, de olympi-
sche sporttakken

 



PPaarrtt eennaa OOnnaaffhhaannkkeell ii jjkk  zz iieekkeennffoonnddss

    

»Lidgeld sportclub

Uiteraard wil Partena ziekenfonds meewerken aan de gezondheid en fysieke conditie van
haar klanten. Daarom voorzien we een tussenkomst van 15 euro per jaar voor iedereen
die aangesloten is bij een sportclub die aan bewegingssport doet.
Hoe geniet je van dit voordeel?

Download het aanvraagformulier.

* Laat het invullen door de organisatie.
* Stuur het op naar je ziekenfonds, voorzien van een witte kleefzegel.
* Je ontvangt de tussenkomst via overschrijving op voorwaarde dat je ziekenfondsbij

drage in orde is.

BBeettaa lliinnggeenn vvaann ddee lliiddggeellddeenn vvoooo rr hheett sseeiizzooeenn 22000088--22000099..

     

Aangezien we in een erg benarde financiële crisis zitten met de club zouden we van het
bestuur uit graag hebben dat alle lidgelden betaald zijn tegen 1 november. De nieuwe
leden mogen uiteraard eventjes proberen, maar van de anciens hebben we het liefst dat
ze zo snel mogelijk betalen.

NN iieeuuwwee lleeddeenn bbii jj DDYYBB..

     

Nieuwe leden zijn nog steeds welkom bij de club. Sinds kort mogen ze drie keer komen
proberen en zijn deze mensen ook verzekerd bij het VZF. Dit is iets nieuw dat recent
werd ingevoerd. Ook doen we dit jaar ook mee met de gele sportkaart van het Stad
Dendermonde en kan je iets vaker komen proberen.

 



NNiieeuuwwee wweebbssii ttee vvaann DDYYBB..

    

Met de problemen en de perikelen die vorig seizoen in het bestuur hebben plaats gevon-
den, zijn we ook onze website kwijt. Nochtans is deze eigendom en betaald door de club,
maar sommige leven boven de wet en hebben het minste clubgevoel en werken aan
sommige zaken alleen uit eigen belang. In de toekomst en normaal gezien gaat het niet
lang meer duren, kan je alle dybkes, foto's en informatie terug vinden op www.dender-
mondseijsberen.be. De reden dat alles zo lang duurt komt omwille dat alle informatie en
foto's terug moesten opgezocht worden en door gespeeld worden aan de nieuwe web-
master. Alleen al de informatie en foto's opzoeken was een hels karwei, maar we zijn er
in geslaagd en ik raad u aan om de website in het oog te houden. Volgens de laatste
geruchten is het enkel nog een kwestie van een korte tijd.

TTrruuff ffeellss vveerrkkooppeenn..

     

Om onze clubkas een beetje terug te vullen zou ik graag hebben dat iedereen zich inzet
om zijn uiterste best te doen om zoveel mogelijk truffels te verkopen. Vorig jaar is alles
zo'n beetje in de honderd gelopen, maar dit jaar zou Marleen Van Alboom (onze feestbe-
stuurder) zich met de zaak bezig houden en ik hoop dat het een groot succes wordt.

UUiittggeesstteellddee ffuuii ff ..

     

Zoals sommige onder de leden vernomen hadden was er een fuif gepland op 30 augustus
om extra centjes in het bakje te brengen. Maar deze is uitgesteld omdat ten eerste ons
seizoen nog niet gestart was  en omdat we ook de leden niet kunnen bereiken. Deze zal
dit seizoen normaal gezien nog kunnen doorgaan en de nieuwe datum zal dan bekend
gemaakt worden via de gepaste kanalen.

 



AAllggeemmeennee vveerrggaaddeerriinngg ..

    

Waar we allen ongeduldig (misschien niet allen, maar toch vele) opgewacht hebben zal
op dinsdag16 september in vervulling gaan. Om 18.50 u. worden jullie allen verwacht in
de inkomhal in het zwembad Olympos Leopold II laan 18 te Dendermonde. Dan gaan we
ons gezamenlijk klaarmaken om de eerste frisse duik van het jaar te nemen (we zullen
dan wel zien wie de ongeduldige kandidaten waren. 
De algemene vergadering zou dan plaats vinden op zaterdag 27 september 2008.
We hopen dat u talrijk aanwezig zal zijn want na 4 jaar zagen, gaat het er eindelijk van
komen, we gaan eens poseren voor een groepsfoto die zal te bewonderen zijn in de kan-
tine van het zwembad (dat werd reeds afgesproken met de uitbater lang geleden en die
was akkoord). We hopen dat er veel leden zullen op afkomen zodat de foto toch goed
gevuld is met leden. 
De stand-ins zijn namelijk veel te duur voor onze club.
Het programma van die dag gaat er als volgt uitzien:
16.45 u Samenkomst inkomhal Olmpos
17.00 u Poseren voor de eerste deftige groepsfoto in jaren
17.00 u Eerste frisse duik in onze gemiste zwemvijver
17.30 u Algemene vergadering DYB in het vergaderlokaal van de Olympos
Zoals traditiegetrouw kunnen de kinderen zwemmen tot 18.00 u in het recreatiebad.

KKrraassss ee uuiittsspp rraakkeenn eenn wweeeettjjeess..

     

… dat een cafébaas kou had terwijl er mensen op het terras zaten na de persprijs…
…dat DYB een trendsetter was om na de persprijs het terras te latyen vol lopen…
…Honoré liever bij de ijsberen blijft hangen, in plaats van naar een familiefeest te gaan…
…Honoré een bekend figuur is in Dendermonde…
…dat Marleen naast voetbalvrouwen ook ijsberenvrouwen wilt…
…Thomas op zijn vormsel diepe geheime had…
…Garage Willems al 25 jaar sponsor is van ons ijsberenfestival…
…René het huis niet vond in Orto ooit en dat zijn dochters aanwijzigen moeten geven
hebben…

SSlloo ttwwoooorrdd

     

Voila  daarmee heb ik deze 26  ste editie van het dybke volgeschreven met allerlei wee-
tjes en belangrijke informatie aangaande onze club. Normaal gezien zal ons clubblad
terug driemaandelijks verschijnen en zo de leden toch volledig op de hoogte zijn van
alles. Maar ja ik hoop jullie allemaal terug te zien in het  nieuwe seizoen en wens jullie
nog veel ijsberengenot.

Ondertussen dank ik u voor uuuwwwwaaaaandacht.

 



BBeessttuu uurr

    

VVoooorrzz ii tttt eerr

    

Ramesh Van Geeteruyen - Kouterstraat 67a W1 - 9240 Zele
Tel. 0478 23 14 80 - email: rameshvangeeteruyen@yahoo.com

SSeeccrreett aarr iiss -- RReeddaacctt eeuurr DDYYBB’’kkee

     

Peter Van Doorsselaer - Kouterstraat 144 - 9240 Zele
Tel. 0475 65 20 63 - email: Peter.Van.Doorsselaer@vmw.be

PPeennnniinnggmmeeeesstt eerr

     

Ronald Cool - Vondelstraat 41 - 9280 Lebbeke
Tel. 0494 72 10 24 - email: ronald.cool@telenet.be

MMaatteerr iiaaaallmmeeeesstteerr  --  tt eecchhnniieekkeerr  --  DDYYBB ss hhoopp

     

René D’Hollander - Paling Botterstraat 1 bus 4 - 9200 Baasrode
Tel. 0485 78 06 41 - email:rene.dhollander@skynet.be

FFeeeessttbbeess ttuuuurrddeerr

     

Marleen Van Alboom - Lange Dijkstraat 158 - 9200 Dendermonde
Tel. 0472 82 72 64 - email: marleen.vanalboom@mail.be

wwwwww..ddeennddeerrmmoonnddsseeiijjssbbeerreenn..bbee

     


