HUISHOUDELIJK REGLEMENT
I. Benaming, zetel en doel
Duikmee vzw met maatschappelijke zetel Molenstraat 65, 2840 Reet werd opgericht
op 3 oktober 2012 en heeft tot doel de duiksport, apnea, zwemsport en gerelateerde
watersporten te bevorderen en te onderrichten.
Dit huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de
recentste versie van de statuten van de vereniging. In geval van discrepantie tussen
de statuten en het huishoudelijk reglement, zullen de statuten steeds voorrang
hebben.
II. Leden en cursisten
De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden:
-

Effectieve leden: maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene
vergadering. De voorwaarden waaraan de effectieve leden moeten voldoen, hun
rechten en plichten worden bepaald in de statuten. Een lijst van effectieve leden
wordt bijgehouden op de zetel.

-

Toegetreden leden: ondersteunen de doelstelling van de vereniging, doen actief
aan sport in de vereniging en betalen het vereiste jaarlijkse lidgeld.

-

Tijdelijke cursisten: schrijven zich in voor een specifieke opleiding zonder
voorafgaand lidmaatschap van duikmee vzw. Het cursistenstatuut eindigt
wanneer een van volgende situaties zich voordoet:
o De cursus wordt succesvol afgerond
o Een termijn van 12 maanden sinds de cursusstart is verstreken
o De cursus wordt stopgezet

Alle leden en cursisten verbinden zich tot volgende afspraken:
-

-

-

Hij wordt gewezen op het bestaan van dit huishoudelijk reglement.
Door het lidmaatschap mogen zij deelnemen aan trainingen en andere
clubactiviteiten voor zover zij hiervoor over de nodige kwalificaties en skills
bezitten. De eindbeslissing over de mogelijke deelname aan clubactiviteiten
berust steeds bij de Eric Duton, hoofdinstructeur van duikmee.
Door de betaling van het cursusgeld mogen zij deelnemen aan de opleidingen
waarvoor zij zich inschrijven en andere clubactiviteiten voor zover zij hiervoor
over de nodige kwalificaties en skills bezitten. De eindbeslissing over de
mogelijke deelname aan clubactiviteiten berust steeds bij de Eric Duton,
hoofdinstructeur van duikmee.
Ieder lid of cursist kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur
van de vereniging. Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid
binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien.

-

Ieder lid of cursist geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door
aan het bestuur van de vereniging.
Ieder lid of cursist betaalt tijdig het lidgeld/cursusgeld.
Ieder lid of cursist verbindt zich ertoe om de statuten, het huishoudelijk
reglement en alle andere richtlijnen opgelegd door het bestuur te zullen
naleven.

III. Lidmaatschap
Kandidaat clubleden melden zich aan door hun naam, voornaam, adres,
geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit, telefoonnummer, e-mailadres en
brevetatieniveau (indien van toepassing) schriftelijk of per email aan het bestuur
kenbaar te maken. Voor leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben, is
tevens een schriftelijk akkoord van de wettelijk vertegenwoordiger vereist.
Om als clublid aanvaard te worden, moet men:
- zich interesseren voor de duiksport
- van onbesproken gedrag zijn. Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder
discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag
- de reglementen en richtlijnen van de club te aanvaarden
- jaarlijkse medische fiche invullen binnen de maand na uitnodiging
- jaarlijks het lidgeld te betalen binnen de maand van uitnodiging. Niet betalen van
het lidgeld heeft uitsluiting van clublidmaatschap tot gevolg.
- aanvaard worden door de raad van bestuur
- elk lid dient een eigen DAN-verzekering of gelijkaardige duikverzekering aan te
gaan,
- een ABC-uitrusting hebben zijnde: bril, snorkel, vinnen en loodgordel,
- leden van andere duikfederaties zijn welkom bij de club maar vervolgopleidingen
binnen de club zullen gebeuren volgens het PADI-systeem of SSI-systeem,
- de standaard gedragsregels voor veilig duiken volgen, zijnde:
a) in een goede geestelijke en lichamelijke conditie blijven. Vermijden om
onder invloed te zijn van alcohol of drugs als je gaat duiken. Bekwaam blijven
in je duikvaardigheden, streven deze te verbeteren door oefening en
vervolgopleidingen en, indien je een tijd niet gedoken hebt eventueel je
vaardigheden opfrissen in een gecontroleerde omgeving.
b) bekend zijn met de duikplaats. Als je dat niet bent dan moet je informatie
inwinnen bij een goed geïnformeerde plaatselijke instantie. De duik uitstellen
of een alternatieve duikplaats zoeken als de omstandigheden slechter of
moeilijker zijn dan je gewend bent. Alleen meedoen met duikactiviteiten die
passen bij je ervaring en opleiding,
c) gebruik maken van betrouwbare, gecontroleerde en goed onderhouden
duikuitrusting waarmee je bekend bent. Het belang erkennen van een
alternatieve luchtbron, computer (dieptemeter) en een lamp.
d) zorgvuldig luisteren naar de duikbriefings en aanwijzingen en het advies
opvolgen van diegenen die de duikactiviteit leiden. Weten dat extra training
wordt aanbevolen na langer dan zes maanden niet gedoken te hebben,
e) bij elke duik het buddysysteem toepassen. De duik plannen – onder andere
communicatie, hoe weer bij elkaar te komen als je gescheiden raakt van je
buddy, noodprocedures, diepte, tijd met je buddy

f) altijd aan de veilige kant zijn bij het gebruik van de duiktabellen of
duikcomputer. Altijd niet-decompressie duiken maken (behalve indien opgeleid
hiervoor) en een veiligheidsmarge aanhouden. Een middel hebben om de
diepte en de tijd te controleren. Niet dieper gaan dan je ervaring en opleiding
toelaat. Opstijgen met een snelheid van maximaal 18 meter (minder wordt
aanbevolen) per minuut. Een TOBI duiker zijn – Trage Opstijging Bij Iedere
duik. Een veiligheidsstop maken als extra voorzorgsmaatregel, gewoonlijk op
5 meter diepte gedurende minimaal drie minuten,
g) goede controle over je drijfvermogen houden. Aan de oppervlakte de
hoeveelheid gewicht aanpassen voor drijfvermogen zonder lucht in je jacket.
Neutraal uitgetrimd zijn onder water. Drijfvermogen hebben voor het
zwemmen aan de oppervlakte en rusten. Je gewichten eenvoudig kunnen
verwijderen en zorgen voor drijfvermogen in geval van nood,
h) juist ademen tijdens de duik. NOOIT de adem inhouden of aan skipademen doen bij het duiken met perslucht en overmatige hyperventilatie
vermijden bij snorkelduiken. Oververmoeidheid vermijden als je onderwater
bent en binnen je mogelijkheden duiken,
i) altijd gebruik maken van een boot, drijver of ander hulpmiddel aan de
oppervlakte als dit uitvoerbaar is,
j) de plaatselijke wetten en verordeningen voor het duiken kennen en
gehoorzamen, dit geldt ook voor de wetten over de jacht en visserij en over
het gebruik van een duikvlag.
Het eerste lidgeld dient samen met de inlevering van het inschrijvingsformulier en
een medische fiche te worden voldaan of binnen de maand gestort te worden op de
bankrekening van de vereniging.
De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy
van de leden te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden
overeenkomstig de privacyverklaring van de club behandeld. Bij de inschrijving in de
club aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook kunnen doorgegeven worden aan
relevante derden (instructeurs, verzekeringsmaatschappij, Padi/SSI, …). Met deze
partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen en uw gegevens vertrouwelijk te behandelen
conform onze privacyverklaring. U vindt een link naar onze privacyverklaring op de
website van de club.
Elk lid verbindt er zich toe om het huishoudelijk reglement te respecteren. Ieder lid
tekent bij clubintreding af voor ontvangst van het reglement. De laatste versie van het
huishoudelijk reglement is steeds raadpleegbaar via de website van de club.
IV. Cursisten
Kandidaat cursisten melden zich aan door hun naam, voornaam, adres,
geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit, telefoonnummer, e-mailadres en
brevetatieniveau (indien van toepassing) schriftelijk of per email aan het bestuur
kenbaar te maken. Voor cursisten die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben,
is tevens een schriftelijk akkoord van de wettelijk vertegenwoordiger vereist.
Om als cursist aanvaard te worden, moet men:

- zich interesseren voor de duiksport
- van onbesproken gedrag zijn. Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder
discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag
- de reglementen en richtlijnen van de club te aanvaarden
- medische fiche invullen bij de start van de cursus
- het cursusgeld te betalen binnen de maand van uitnodiging. Niet betalen van het
cursusgeld heeft uitsluiting van de cursus tot gevolg.
- aanvaard worden door de raad van bestuur
- elke cursist (met uitzondering van open water cursisten) dient een eigen DANverzekering of gelijkaardige duikverzekering aan te gaan,
- leden van andere duikfederaties zijn welkom bij de club maar vervolgopleidingen
binnen de club zullen gebeuren volgens het PADI-systeem of SSI-systeem,
- de standaard gedragsregels voor veilig duiken volgen, zijnde:
a) in een goede geestelijke en lichamelijke conditie blijven. Vermijden om
onder invloed te zijn van alcohol of drugs als je gaat duiken.
b) zorgvuldig luisteren naar de duikbriefings en aanwijzingen en het advies
opvolgen van de duikinstructeur,
c) juist ademen tijdens de duik. NOOIT de adem inhouden of aan skipademen doen bij het duiken met perslucht en overmatige hyperventilatie
vermijden bij snorkelduiken. Oververmoeidheid vermijden als je onderwater
bent en binnen je mogelijkheden duiken,
d) alle andere gedragsregels voor veilig duiken zoals beschreven onder III.
Clublidmaatschap wanneer zij zich inschrijven voor een vervolgopleiding (dit is
alle opleidingen na een open water cursus)
Het eerste cursusgeld dient samen met de inlevering van het inschrijvingsformulier of
webformulier en een medische fiche te worden voldaan of binnen de maand gestort
te worden op de bankrekening van de vereniging.
De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy
van de cursisten te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden
overeenkomstig de privacyverklaring van de club behandeld. Bij de inschrijving in de
club aanvaardt de cursist dat de nodige gegevens ook kunnen doorgegeven worden
aan relevante derden (instructeurs, verzekeringsmaatschappij, Padi/SSI, …). Met
deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen en uw gegevens vertrouwelijk te behandelen
conform onze privacyverklaring. U vindt een link naar onze privacyverklaring op de
website van de club.
Elke cursist verbindt er zich toe om het huishoudelijk reglement te respecteren.
Iedere cursist tekent bij inschrijving af voor ontvangst van het reglement. De laatste
versie van het huishoudelijk reglement is steeds raadpleegbaar via de website van
de club.

IV. Zwembadactiviteiten

Alle leden en cursisten dienen het zwembadreglement na te leven gedurende de
trainingen. De zwembadactiviteiten hebben plaats op dinsdagavonden tussen 21 en
22u en donderdagavonden tussen 20 en 22u. Ingevolge wijzigingen van de
openingsuren van het zwembad, kan de training verplaatst worden, dit in akkoord
met de zwembadbeheerder.
Alleen oefenen in het zwembad tijdens de trainingen is ten strengste verboden.
Oefeningen in het zwembad mogen alleen gebeuren onder toezicht van de lesgever.
Men wacht het teken van de lesgever af om een oefening aan te vatten.
V. Huren en lenen van materiaal – gebruik van zwembadmateriaal
Clubleden en cursisten kunnen duikmateriaal huren via de vereniging (prijzen per
week zijn op aanvraag beschikbaar bij eric@duikmee.be). Voor bepaalde opleidingen
is de huur van duikmateriaal inbegrepen in het cursusgeld, zoals meegedeeld bij
inschrijving.
Het huurgeld wordt betaald bij het terug binnenbrengen van het gehuurde materiaal,
binnen 1 week na de aanvang van het huren van het materiaal. Er kan een waarborg
gevraagd worden voor het tijdstip van ontlening.
Het gehuurde materiaal dient op eenvoudige vraag terug bezorgd te worden aan de
vereniging.
De grootste voorzichtigheid en zorg dient in acht genomen te worden bij het gebruik
van het materiaal. Alle huurders zijn er toe gehouden het reglement op het materiaal
na te leven. Elke huurder is aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade aan
of verlies van materiaal ter beschikking gesteld door de duikclub vzw. Elke
geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de
betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het
tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond. Het bestuur kan in geval
van opzettelijke beschadiging, beschadiging door grove nalatigheid of verlies de
dader hiervoor geldelijk verantwoordelijk stellen.
Alle huurders dienen te helpen bij het vervoer van de duikflessen. Na iedere les of
duik worden de ontspanners, flessen, jackets en duikpakken gespoeld met
leidingwater.
De kosten van aankoop van klein materiaal (tuba, loodgordel, masker en palmen)
worden door de leden zelf gedragen. Men moet steeds op training zijn basismateriaal
meebrengen.
VI. Organiseren van activiteiten
Door de raad van bestuur zal een verantwoordelijke aangeduid worden voor het
organiseren van feesten of andere clubactiviteiten. Alle organisaties en de daaraan
verbonden kosten dienen eerst te worden goedgekeurd door het bestuur.

VII. Uitsluiting van toegetreden leden en cursisten
Wanneer een toegetreden lid of cursit het huishoudelijk reglement geschonden heeft
of zich ongepast gedragen heeft, kan het bestuur oordelen over het uitsluiten van dit
toegetreden lid of cursist. Hun beslissing zal schriftelijk worden meegedeeld aan het
betrokken lid of cursist.
VIII. Wijziging van het huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de
raad van bestuur.
De laatste wijziging vond plaats op 23 februari 2020.

