
Waarom lid worden van de DFA?  
Je bent freediver en je overweegt lid te worden van de Dutch Freediving Association. Mooi! In dit 
document zetten wij op kort uiteen waarom je dat zeker zou moeten doen. Vragen? Schroom niet om 
contact met ons op te nemen via info@dfa.nu.  
Meer mogelijkheden om de sport te beoefenen en jezelf verder te ontwikkelen als freediver 
 Voor leden ontsluiten wij dit jaar onder meer op de website trainingsprogramma’s en tips zodat je je na je brevettering door kunt blijven ontwikkelen.  
 Wij organiseren minimaal twee (laagdrempelige) wedstrijden (DYN, DNF, Statisch) waar je als DFA lid tegen gereduceerd tarief aan kunt deelnemen (en een AIDA ranking kunt krijgen). 
 In “het seizoen” organiseren wij op regelmatige basis buitenduiken in Nederlandse wateren. We onderzoeken de mogelijkheden om een vaste 40m boei in Vinkeveen te laten plaatsen. 
 De DFA bezit twee complete boeiensets die leden kunnen lenen om buiten te duiken. 
 De DFA zet zich in het voor het realiseren van meer indoor trainingslocaties (bij andere NOB verenigingen). 
Goed verzekerd de sport beoefenen 
 Als DFA lid val je onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB) – je bent verzekerd tegen aansprakelijkheid bij onderwatersport-activiteiten. En je valt onder de NOB collectieve ongevallenverzekering – je hebt dekking voor behandeling van decompressie en krijg een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit en overlijden. 1  
 Je kunt (volgend jaar) als bij het Zilveren Kruis een zorgverzekering met NOC*NSF collectiviteitskorting nemen, een pakket ingericht op sporten, waarbij je onder meer (max.) EUR 50 aan sportcontributie terugontvangt en je gratis duikmedisch kunt laten keuren.2  
 Je kunt als DFA lid een goede doorlopende duikreisverzekering afsluiten bij de NOB voor EUR 45 per jaar. 
Veilig en verantwoord de sport beoefenen 
 Je ondersteunt de ontwikkeling van veilige en verantwoorde beoefening van de sport in Nederland door de DFA (in het bijzonder het Dutch Freediving Safety Team (DFST)). 
 We ontwikkelen heldere nationale richtlijnen met betrekking tot veilig duiken in Nederland (binnen en buiten) daarbij ondersteund door de NOB. 
 Je kunt jezelf aansluiten bij het DFST, onder meer om tegen gunstige tarieven een opleiding te volgen tot safety / verder onderwezen te worden in veiligheidsaspecten (waaronder begrepen BLS / Oxygen provider). 
Overige voordelen 
 Een hoop gezelligheid – zo organiseren wij jaarlijks de DFA dag voor leden met workshops, (een) gezamenlijke duik(en) en veel meer.  
 Ons “eigen” clubblad - Je ontvangt het blad Onderwaterport van de NOB 8 maal per jaar.  
 Je kunt (relatief goedkoop) scuba duikbrevetten behalen en scuba instructeursopleidingen volgen via de NOB.  

*** 
                                                           
1http://www.onderwatersport.org/Lidmaatschap/Verzekeringenvoorleden/Collectieveverzekeringen.aspx 
2https://secure.zilverenkruis.nl/Formulieren/CollectiviteitZoeker/Collective/Info/207000836?EmployerQuery=207000836&collectiveName
=Nationale+Sportbonden%2FNOC%2ANSF+-+LEDEN+&Popup=0&Current=0&SkipDetail=0&ChangeCollectivity=0  


