DUIKSCHOOL ADVENTURE DIVING VZW
Reglement van inwendige orde
Artikel 1: Algemeen

De reglementen gelden voor alle leden en bestuursleden.

Artikel 2: Lidgeld
Er wordt onderscheid gemaakt tussen volgende soorten leden:
Gewoon lid: Dit lid betaalt het clublidgeld en de bijdrage voor NELOS volledig via Duikschool Adventure
Diving vzw.

-

-

Het lidgeld voor het jaar 2016 voor een gewoon lid bedraagt 140 euro.
Gezinsleden of leden die onder hetzelfde dak wonen als het eerste lid genieten een
vermindering als volgt:
o Het 2° lid betaalt 110 euro per jaar, zijnde een korting van 30 euro
o Het 3° lid en volgende, betalen 90 euro per jaar, zijnde een korting van 50 euro
In de prijs van het lidgeld is inbegrepen: toegang tot het zwembad en aansluiting bij Nelos en
Bravos voor het lopende jaar.
Leden die inschrijven in de periode van 1 september tot en met 31 december, en waarvoor geldt
dat zij voor de eerste keer inschrijven als lid van een NELOS-club, of die in het voorgaande
kalenderjaar geen lid waren in eender welke NELOS-club, betalen een lidgeld van 200 euro. De
hierboven vermeldde kortingen voor leden uit eenzelfde gezin zijn hier eveneens van toepassing.
Tweede lid: Dit lid is reeds aangesloten bij een andere BEFOS-duikvereniging en betaalt daar de
bijdrage voor NELOS. Voor aansluiting bij Duikschool Adventure Diving betaalt dit lid 90 euro.
Zwemmend en snorkelend lid: Dit lid is enkel verzekerd voor zwem- en/of snorkelactiviteiten
zowel binnen als buiten. Het lidgeld voor het lopende jaar bedraagt voor een snorkelaar 90 euro.
In de prijs van het lidgeld is inbegrepen: toegang tot het zwembad.
Regelmatige lesgevers, bestuurders en redders betalen een bijdrage van 90 euro
Kandidaat-leden: 10 euro per initiatiereeks.
Steunende leden
Ereleden en erevoorzitters: zijn lid van de vereniging, mogen de jaarlijkse Algemene Vergadering
bijwonen, maar hebben geen stemrecht op deze jaarvergadering tenzij zij het lidgeld betalen dat
voor gewone leden van toepassing is. Om als erelid of erevoorzitter te kunnen worden benoemd
moet men als medeoprichter vermeld zijn in de oprichtingsakte van de vereniging, of ten minste
tien jaar onafgebroken lid zijn geweest. Voor de titel van erevoorzitter geld als bijkomende
voorwaarde dat men minstens twee volledige mandaatstermijnen als voorzitter moet hebben
gezeteld in de Raad van Bestuur. Een erelid of erevoorzitter moet worden voorgedragen door
ten minste twee leden van de Raad van Bestuur en door deze Raad van Bestuur met 2/3

meerderheid worden aanvaard. De titel van erelid of erevoorzitter wordt toegekend voor het
leven, en kan enkel worden ingetrokken door de Raad van Bestuur met 2/3 meerderheid.

Artikel 3: Leeftijd
Alle leden dienen de leeftijd bereikt te hebben van 14 jaar voor ze mogen deelnemen aan
duikactiviteiten in openwater. Uitzonderingen kunnen door de Raad van Bestuur worden toegestaan op
voorwaarde dat aan de bepalingen van de NELOS-reglementering wordt voldaan.

Artikel 4: Toetreding
-

-

Kandidaat-leden vullen het formulier “Aanvraag lidmaatschap” in en betalen na maximaal 3
proeflessen het jaarlijks lidgeld. Bij de homologatie van hun 1-stersbrevet betalen het
homologatiegeld zoals jaarlijks door Nelos vastgelegd.
Alle kandidaat-leden verklaren kennis genomen te hebben van de statuten en onderhavig
Reglement van Inwendige Orde die gepubliceerd staan op de website van de vereniging.
De Raad van Bestuur dient te beslissen met een 2/3 meerderheid ter eventuele weigering van
een kandidaat clublid. (zie artikel 5.4 statuten).
De kandidaat leden stellen hun kandidatuur bij de Raad van Bestuur die over hun toetreding
beslist.
De raad van bestuur stelt ieder jaar vast hoeveel leden er mogen aansluiten, om de organisatie
en de kwaliteit van de duikopleiding niet in gevaar te brengen.

Artikel 5: Algemene Vergadering
-

-

-

De uitnodiging tot de jaarlijkse Algemene Vergadering verschijnt in het clubblad. Zij wordt
gehouden in het eerste jaarkwartaal en is het hoogste gezagsorgaan van onze V.Z.W.-duikclub.
Conform artikel 8 der statuten benoemt de Algemene Vergadering ieder jaar twee beheerders
voor een mandaat van vier jaar.
De Raad van bestuur kan na elke Algemene Vergadering tot een andere onderlinge taakverdeling
overgaan.
Kandidaturen voor een bestuursfunctie worden schriftelijk aan de voorzitter overhandigd,
minstens drie dagen voor de A.V. De kandidaten dienen op dat ogenblik minstens voor het 2de
jaar lid te zijn.
De stemming over personen gebeurt schriftelijk en geheim. Elk lid dat op het ogenblik van de
Algemene Vergadering minstens voor de 2de keer jaarlijks lidgeld heeft betaald, heeft reeds
stemrecht. Deze voorwaarde geldt ook voor ereleden en erevoorzitters.
De werkgroep duikonderricht stelt tijdens de A.V. haar verantwoordelijke duikonderricht voor
dat jaar voor. Deze zetelt in de Raad van bestuur als 9de lid zoals voorzien in de statuten (artikel
8).

Artikel 6: Vergaderingen van de Raad van Bestuur

-

-

Elk lid kan mits voorafgaandelijke toestemming de regelmatig gehouden vergaderingen van de
Raad van Bestuur als toehoorder bijwonen. Per vergadering zullen maximaal vijf toehoorders
toegelaten worden.
De adviseurs van de Raad van Bestuur, ereleden en erevoorzitters zijn altijd toegelaten op de
vergaderingen. Zij hebben geen stemrecht.
De Raad van Bestuur beslist via stemming over het toelaten van een niet-lid op de
vergaderingen.

Artikel 7: Werkgroepen en mandatarissen
A Werkgroepen
-

-

-

Wanneer er voldoende interesse is bij de leden kan de Raad van Bestuur werkgroepen oprichten
die in de schoot van de club worden uitgebouwd. Zoals : biologische commissie, owt, foto en film
enz.
De Raad van Bestuur duidt voor elk van deze werkgroepen een verantwoordelijke aan,
voorgedragen door de leden van deze werkgroepen. Waar van toepassing zal deze persoon de
club afvaardigen bij de federatie, op alle activiteiten i.v.m. die bepaalde werkgroep.
De verantwoordelijke dient jaarlijks een verslag op te maken over de activiteiten van de
werkgroep en voor te stellen aan de Raad van Bestuur.

A Mandatarissen
-

De Raad van Bestuur kan eender welk lid aanstellen als mandataris of vertegenwoordiger van de
vereniging voor het uitvoeren van welomschreven opdrachten in naam van de vereniging.
Mandatarissen of vertegenwoordigers ontvangen voor de uitvoering van hun opdracht geen
bezoldiging, doch kunnen wel aanspraak maken op vergoedingen zoals beschreven in artikel 13.

Artikel 8: Communicatiemiddelen
A Clubblad
-

-

Het clubblad dient minstens vier maal per jaar te worden uitgegeven. Het staat onder de
verantwoordelijkheid van de communicatieverantwoordelijke die de inhoud bespreekt op de
vergaderingen van de Raad van Bestuur.
De communicatieverantwoordelijke wordt bijgestaan door een redactieteam bestaande uit
geïnteresseerde clubleden.
De Raad van Bestuur verbindt er zich toe de nodige middelen vrij te maken om de realisatie van
het clubblad mogelijk te maken.
De Raad van Bestuur bezorgt het redactieteam de notulen van de vergaderingen, een
aangepaste ledenlijst, een kwartaaluittreksel van de rekeningen, de verslagen van de
werkgroepen en de data van de geplande activiteiten, zodat deze kunnen gepubliceerd worden
in het clubblad.

B Website

-

De communicatieverantwoordelijke wordt bijgestaan door een redactieteam bestaande uit
geïnteresseerde clubleden.
De Raad van Bestuur verbindt er zich toe de nodige middelen vrij te maken om de realisatie van
de website mogelijk te maken.
De Raad van Bestuur bezorgt het redactieteam de notulen van de vergaderingen, een
aangepaste ledenlijst, een kwartaaluittreksel van de rekeningen, de verslagen van de
werkgroepen en de data van de geplande activiteiten, zodat deze kunnen gepubliceerd worden
op de website

Artikel 9: Duikonderricht.
-

-

-

-

-

Het duikonderricht wordt georganiseerd en gegeven door de werkgroep duikonderricht in
overleg met de Raad van Bestuur. De werkgroep wordt geleid door de Duikschoolleider die 4jaarlijks wordt verkozen door de instructeurs-clubleden. Elke instructeur beschikt over één stem.
Deze werkgroep bestaat uit de instructeurs en Assistent-Instructeurs van de club. Ook ervaren 3sterduikers kunnen toetreden mits zij dat wensen en tijdens een proefperiode bewijzen de
nodige pedagogische kwaliteiten te bezitten.
Alle leden van de werkgroep vergaderen in de monitorenvergadering onder voorzitterschap van
de Duikschoolleider of diens aangeduide vervanger. De monitorenvergadering wordt minstens 1
maal per jaar gehouden. De vergadering wordt verder telkens bijeen geroepen als de
Duikschoolleider het nodig acht of op verzoek van tenminste 1/4 van de monitoren. Alle
instructeurs en Assistent-Instructeurs beschikken over één stem. Aangesloten 3-sterduikers over
een adviserende stem.
De duiktrainingen en praktijklessen worden gehouden in zwembad Dilkom op zaterdagavond van
19.30 tot 22.00 uur en duren dus precies 2.30 uur. Om 19.30 uur krijgen we toegang tot de
kleedhokjes zodat we om 19.40 effectief kunnen starten met de les.
Kandidaat 1-sters brengen na maximaal drie testlessen hun persoonlijke abc-uitrusting mee.
Deze bestaat uit: duikmasker, snorkel, zwemvliezen en loodgordel. Voor de lessen met
duiktoestel krijgen zij de beschikking over het clubmaterieel (trimvest, fles, ontspanner,
manometer).
De theorielessen worden volgens een vooropgestelde kalender. De data worden gepubliceerd in
het clubblad. De opleiding tot 1-sterduiker wordt constant gegeven volgens het systeem van de
permanente evaluatie. Theorie en praktijkexamens voor 2- en 3-sterduikers worden minimum 1,
maximaal 3 maal per jaar georganiseerd. De examendata worden bepaald door de
monitorenvergadering, na samenspraak met het bestuur, in functie van het aantal kandidaten en
gepubliceerd in het clubblad. Examensessies voor Assisten Instructeurs worden aangevraagd aan
de Nelos-verantwoordelijke der brevetten telkens er 1 of meerdere kandidaten klaar zijn. Bij
lessen en trainingen die specifiek als voorbereiding op het behalen van een brevet gehouden
worden, worden de leden in klassen per brevet ingedeeld. De monitorenvergadering beslist
welke monitor aan welke klas les geeft.

-

-

De werkgroep duikonderricht zal er bij alle leden, op aandringen minstens 1 maal de jaarlijkse
NELOS-lessenreeks C.P.R. (Cardio-Pulmonaire Resuscitatie), ter behaling van het brevet Duikerhulpverlener, te volgen.
Er worden regelmatig groepstrainingen, speltrainingen en competitietrainingen, al of niet met
duikfles, gehouden. Deze hebben eveneens tot doel de duikvaardigheden en fysieke conditie van
onze leden te verbeteren op een aangenamere motiverende manier.

Artikel 10: Clubduiken
-

Clubduiken worden georganiseerd door de verantwoordelijke van het duikonderricht die zijn
mandaat kan delegeren aan een ander clublid met de nodige kwalificaties.
Alle duikactiviteiten door één of meer leden georganiseerd met inachtneming van de NELOSregels worden automatisch erkend als clubactiviteiten.
Openwaterproeven kunnen bij elke clubduik afgelegd worden indien er voldoende kader
aanwezig is en er extra aandacht besteed wordt aan de veiligheid.
Voor alles wat protocol en reglementering betreft bij openwaterproeven, “wie duikt met wie”
verwijzen wij specifiek naar de NELOS-informatiemap hoofdstuk veiligheidsreglement.

Artikel 11: Materiaal en infrastructuur

-

-

-

-

Bij de aanvang van de trainingen en praktijklessen overhandigt de materiaalmeester de diverse
uitrustingsstukken aan de leden na overleg met de verantwoordelijke van het duikonderricht. Na
de les bezorgt elk lid persoonlijk het materiaal terug aan de materiaalmeester.
Het materiaal van de club kan tijdens de verlofperiode gehuurd worden bij de materiaalmeester
onder de voorwaarden en tarieven jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur. Beginnende
duikers hebben de mogelijkheid het materiaal voor de 1ste 2 duiken gratis te ontlenen, daarna
kan het materiaal gehuurd worden en dit aan 3 euro per duikdag en per stuk (duikfles, trimvest,
ontspanner met manometer) of aan 9 euro per volledige uitrusting. Verlies en beschadigingen,
dewelke buiten de normale slijtage vallen, zullen verhaald worden op de ontlener.
Persluchtflessen die gevuld worden ontleend, dienen door het uitlenende lid gevuld terug
worden ingeleverd. Nitroxflessen worden in beginsel niet gevuld uitgeleend en dienen bij
inlevering niet gevuld te zijn. Het uitlenende lid dient er evenwel voor te zorgen dat deze flessen
bij inlevering nog steeds zuurstofgeschikt zijn.
Volgens beschikbaarheid kunnen de zuurstofflessen van de club gebruikt worden door de
verantwoordelijken van clubduiken. Deze bezorgen ze nadien terug aan de materiaalmeester of
aan de verantwoordelijke van een volgende duik. Degene die de zuurstoffles het eerst
aangevraagd heeft, heeft voorkeurrecht.
De flessen worden afgehaald bij de materiaalmeester of volgens afspraak.
De leerlingen die met clubmateriaal trainen, zullen vijf minuten voor het einde van de les het
materiaal spoelen en terug in de voorziene boxen plaatsen. Dit gebeurt met de nodige
omzichtigheid en onder toezicht van een monitor.

-

De technische installaties kunnen alleen bediend worden door bestuurders of gemachtigden.
Alle schade voortgebracht door het niet respecteren van deze regels zal persoonlijk verhaald
worden op de schadeveroorzaker.

Artikel 12: Commissarissen
-

Commissarissen controleren in naam van de leden de rekeningen en de boekhouding van de
VZW.
Zij worden door de leden tijdens de Algemene Vergadering verkozen voor een periode lopende
tot de volgende Algemene Vergadering, bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Zij hebben ten allen tijde recht en inzage van de rekeningen, en kunnen zonder voorafgaande
aanvraag de vergadering van de Raad van Beheer bijwonen.
Zij geven al dan niet kwijting van de rekeningen op de Algemene Vergadering.

Artikel 13: Vergoedingen
-

-

-

-

Elke beheerder, zonder bedrijfswagen, heeft recht op een jaarlijkse kilometercontingent van
1000 kilometer aan 0,075 Euro. per kilometer. Hij/zij kan per kwartaal een vordering indienen,
die na controle van de Commissarissen kan uitbetaald worden door de Penningmeester.
Enkel prestaties in opdracht van de Beheerraad komen in aanmerking voor terugvordering
(Provinciale, en Gewestelijke vergaderingen, alsook het vullen en aanbrengen van de flessen).
Beheerraden, trainingen, clubduiken, initiatielessen en dergelijke komen niet in aanmerking,
daar dit taken zijn die tot de gewone taak van een bestuurder behoren. Bij zijn/haar
kandidaatstelling voor beheerder aanvaard de hij/zij deze taken.
Prestaties die niet vermeld staan op de kostenstaat kunnen niet uitbetaald worden.
Wanneer een vergadering verdergaat na 13.00 uur heeft hij/zij recht op een maaltijd ter waarde
van 6,25 euro.
Uitzonderlijk kunnen aan andere leden vergoedingen uitbetaald worden, die prestaties uitvoeren
in opdracht van de beheerraad.
Bijscholingen en opleidingscyclussen voor Duiker/Hoger-redders worden door de vereniging
vergoed. De Raad van Bestuur kan deze beslissing herroepen wanneer zij dit nodig acht.
Homologatiegelden voor de brevetten van Assistent-Instructeurs worden betaald door de
vereniging, op voorwaarde dat de Assistent-Instructeur zich inzet voor de vereniging. De Raad
van Bestuur kan deze beslissing herroepen wanneer zij dit nodig acht.
De kosten van Initiator-cursussen worden terugbetaald wanneer de kandidaten geslaagd zijn. De
Raad van Bestuur kan deze beslissing herroepen wanneer zij dit nodig acht.

