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Algemeen:
Dit reglement van inwendige orde of “huishoudelijk reglement” treedt in werking op datum van de goedkeuring van het
bestuur en vervangt elke voorgaande bepaling en/of huishoudelijk reglement. Alle personen die deelnemen aan de
activiteiten, of lokalen betreden die gereserveerd zijn voor de vereniging, zijn gebonden aan dit reglement
Het huishoudelijke reglement is aanvullend aan de statuten van de vereniging een overzicht van de belangrijkste
beleefdheids- en praktische regels die de sfeer van de vereniging ten goede komt.
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HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING
Art. 1.01:

Maatschappelijke zetel van de vereniging is te Kortrijk, St-Elooisdreef 28.

Art. 1.02:

De club zal zich niet binden aan om het even welke politieke of militaire doeleinden. De club
heeft geen politiek kleur.

Art. 1.03:

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Bij een latere lidmaatschap loopt het
vanaf betaling voor 1 jaar.

Art. 1.04:

De vereniging ondersteunt volgende disciplines:
- Duiken of Scuba-diving

Art. 1.05:

De vereniging is erkend bij volgende federatie(s):
Padi

Art. 1.06:

Officiële vastgelegde communicatie kanalen van de vereniging vastgelegd door de raad van
bestuur:
Mail: Club@dukduvels.be
Web-site “www.dukduvels.be”
Telefoon – SMS
Briefwisseling
…

Art. 1.07:

Gezien de grote beschikbaarheid van internettoegang en mogelijkheid tot elektronische
briefwisseling worden enkel schriftelijke mededelingen rondgestuurd indien het lid hier expliciet
om vraagt.

Art. 1.08:

Samenstelling Raad van bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Instructeur
Algemene duikveiligheid
Penningmeester:
Algemene activiteiten:

Johan Verhaeghe
Philippe Eeckhout
Philippe Eeckhout
Philippe Eeckhout
Johan Verhaeghe
Dieter De Geyter
Natascha Verhaeghe
Bart Holvoet
Jurgen Vandamme

Art. 1.09:

Voorzitter.
- De voorzitter zit de algemene ledenvergadering alsmede de bestuursvergadering voor.
- De voorzitter ziet toe dat de besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering
tijdig worden uitgevoerd.
- In geval van ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door de secretaris.
- De voorzitter zorgt ervoor dat er verslagen beschikbaar zijn van de bestuurs- en algemene
vergaderingen.

Art. 1.10:

Secretariaat.
- De secretaris is belast met de zorg voor de algemene correspondentie van de vereniging,
evenals de samenstelling van notulen, rapporten en verslagen.
- De secretaris is belast met de zorg voor documentatie.

Art. 1.11:

Penningmeester.
- De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging, in overeenstemming met de
besluiten van de algemene ledenvergadering en het bestuur.
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- De penningmeester zorgt voor het regelmatig bijhouden van een overzichtelijke boekhouding.
- De penningmeester is verantwoording schuldig voor zijn beheer aan het bestuur en de
algemene ledenvergadering. Hij geeft het bestuur en de algemene ledenvergadering, op door
deze te bepalen tijdstippen, een overzicht over de financiële toestand van de vereniging.
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Art. 1.12:

Bestuurslid met toegevoegde functie.
Een bestuurslid kan een toegevoegde functie beheren. Zo zijn volgende functies erkend door
de raad van bestuur:
- Discipline duiken: beheert de discipline en verzorgt de duikactiviteiten
- Discipline Apnea: beheert de discipline en verzorgt de apnea activiteiten
Bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde discipline beheren deze discipline
volledig. Ze zijn verantwoording schuldig voor hun beheer aan het bestuur en de algemene
vergadering.

Art. 1.13:

Alle bestuursleden dragen zorg voor de uitvoering en voorbereiding van besluiten genomen
door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering.

Art. 1.14:

De Raad van Bestuur houdt minstens om de 3 maand een vergadering op uitnodiging van de
voorzitter. Maandelijks is een datum vastgelegd die afhankelijk van de agenda punten al dan
niet vrijgegeven wordt.

Art. 1.15:

Alle bestuursvergaderingen worden meegedeeld aan de leden via de officiële communicatie
kanalen.

Art. 1.16:

Leden die de raad van bestuur wensen te spreken via een bestuursvergadering doen de
aanvraag ten laatste 1 week voor de eerstkomende bestuursvergadering.
Definitieve datum en tijdstip wordt wel bepaald door de raad van bestuur.
De aanvraag – die nooit geweigerd kan worden - kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren
aan de voorzitter.

Art. 1.17:

Leden kunnen uitgenodigd worden door de raad van bestuur. Deze uitnodiging wordt altijd
gemotiveerd.

Art. 1.18:

De uitgenodigde kan de uitnodiging weigeren. Hiermee stemt hij in dat het beslissingsrecht
volledig in handen ligt van raad van bestuur.

Art. 1.19:

Algemene leden vergadering.
De Algemene leden vergadering wordt gehouden in het eerste kwartaal van het
verenigingsjaar. Leden kunnen op verzoek aan de raad van bestuur één maand voor het
houden van de jaarvergadering een exemplaar krijgen van het vorige jaarverslag.

Art. 1.20:

Leden met toegevoegde functie.
Naast de bestuursleden zijn nog functionele verantwoordelijkheden aanwezig in de club. Deze
functies kunnen zowel door leden als bestuursleden ingevuld zijn.
Zo zijn volgende speciale functies bepaald:
- Materiaalverantwoordelijke: doet het fysische beheer en de verzorging van het clubmateriaal.
- trainer: verzorgt de opmaak en de begeleiding van de training(en)
- initiatiegever: het geven van initiatie training aan kandidaat leden
- Coördinator: verwerkt de aanvragen voor initiaties en materiaal.
-…
Volgende personen zijn voorzien:
- Materiaalverantwoordelijke: Philippe Eeckhout
- Trainers: Philippe Eeckhout, Bart Holvoet
- Initiatiegevers: Bart Holvoet, Johan Verhaeghe
- Coördinator: Philippe Eeckhout
Voor deze functies zijn ter verduidelijking artikels voorzien in het huishoudelijke reglement.

Art. 1.21:

De coördinator. Is de persoon die de planning doet van de initiaties. Deze persoon zorgt
ervoor dat de initiatie kan doorgaan in een ontspannen sfeer, zorgt voor een initiatiegever en
voor het nodige materiaal via de materiaalverantwoordelijke.
Hij zorgt voor de coördinatie van het materiaal tijdens trainingen en clubactiviteiten.
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Art. 1.22:

Gedwongen ontslag als bestuurslid is mogelijk bij:
- langdurige afwezigheid zonder informatie te verstrekken aan de raad van bestuur.
- Incident met zware fout gemeld door de leden
- niet betalen van het lidgeld

Art. 1.23:

Volledige structuur van de club

Art. 1.24:

Enkel de Raad van Bestuur is bevoegd een definitieve sanctie uit te spreken. Het betrokken lid
kan op deze vergadering uitgenodigd worden ten einde zich te verdedigen.

Art. 1.25:

Alle bestuursleden kunnen een voorlopige vermaning geven. Deze beslissing wordt naderhand
voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die ze al dan niet bekrachtigt.

Art. 1.26:

Elke andere sanctie kan en wordt door de betrokken verantwoordelijke slechts tijdelijk
uitgesproken. Zijn beslissing wordt naderhand voorgelegd aan de Raad van Bestuur of
desgevallend aan de Algemene Ledenvergadering, die ze al dan niet bekrachtigt.

HOOFDSTUK 2: DE INITIATIE
Art. 2.01:

Kandidaat toetredend lid (kortweg kandidaat genoemd) is de nieuweling die de
initiatietrainingen aan het volgen is en uiteraard het lidmaatschap nog niet betaald heeft.

Art. 2.02:

Elke kandidaat, ouder dan 14 jaar kan een initiatie aanvragen. Dit kan zowel rechtstreeks aan
de coördinator of via de leden van de vereniging.

Art. 2.03:

De initiatie kan aangevraagd worden aan de coördinator. Dit ten laatste 2 dagen voor e.k.
zwembadtraining. De coördinator deelt de geschiktste datum mee om de initiatie te volgen.

Art. 2.04:

De kandidaat deelt mee de beschikbaarheid van duikmateriaal. Indien die niet door de
kandidaat voorhanden, moet zeker de schoenmaat en jacketmaat meegedeeld worden.

Art. 2.05:

Maximaal 2 initiaties kunnen genoten worden zonder aansluiting aan de club. De initiatienemer
is tijdens deze sessies verzekerd indien het initiatieformulier is ingediend.

Art. 2.06:

Bij aanvang van de initiatie moet het initiatieformulier ondertekend worden omwille van de
veiligheid en het conform zijn aan de regels van de federatie BEVOS met betrekking de
verzekering. Het initiatieformulier is te verkrijgen bij de coördinator of de voorzitter.

Art. 2.07:

Een kandidaat toegetreden lid heeft geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.
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Structuur initiatie

:

Art. 2.09:

Om tot initiatiegever te kunnen worden aangesteld,
- moet men minstens 1 jaar gehomologeerd Duiker 2* brevet of gelijkwaardig bezitten
- de praktische- en theoretische kennis van de duiksport kunnen onderrichten.
- de reddingstechnieken beheersen
- ondertekening huishoudelijk reglement en bijlage initiatiegever.

HOOFDSTUK 3: LEDEN en GENODIGDEN
Art. 3.01:

Toegetreden lid, is ieder die voldoet aan volgende voorwaarden:
a. de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Indien jonger is de schriftelijke toelating noodzakelijk
van ouders of voogd.
c. aangenomen worden door de Raad van Bestuur.
d. de nodige kwaliteiten bezitten op moreel, psychisch en intellectueel gebied om de scholing
tot een goed einde te brengen.
e. de wil hebben om het gezag en het huishoudelijke reglement te aanvaarden.
f. de nodige verantwoordelijkheidszin en discipline bezitten.
g. zich vrijwillig onderwerpen aan het medische geschiktheidonderzoek opgelegd door de
duikfederatie. Jaarlijks een door een arts ondertekent medisch getuigschrift voorleggen, om de
duiksport te mogen beoefenen.
h. het nodige lidmaatschap betaald hebben.
i. het huishoudelijke reglement ondertekend te hebben. Elk lid moet de statuten en
reglementen van de club aanvaarden. Buiten de regels van het inwendige reglement zijn er
tevens beleefdheidsregels geldig (in het zwembad en bij alle andere activiteiten) waaraan alle
leden zich dienen te houden
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j. zich schikt naar het duikonderricht van de club en de aangesloten federatie.
Art. 3.02:

Lid worden:
Ieder nieuw lid krijgt een informatiemap waarin o.a. de statuten, het huishoudelijk reglement en
het intern duikonderricht staat, stikker,…
Personen die lid van de vereniging wensen te worden, leveren het inschrijvingsformulier, welke
verkrijgbaar is bij de informatiemap bij één van de bestuursleden.

Art. 3.03:

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar

Art. 3.04:

Een lid heeft stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.

Art. 3.05:

Het bestuur stelt volledig autonoom het jaarlijks lidgeld vast voor de verschillende disciplines.
(duur van 1 jaar, lopend van 1 januari tot 31 december)

Lid excl. DAN verzekering
Duikend lid incl DAN verzekering
Zwemmend lid

Lidgeld
€ 70
€ 130
€ 70

Art. 3.06:

Lidgeld omvat:
Aansluiting tot erkende duikfederatie
toegang tot het zwembad op de trainingsuren
verzekering geldig voor 1 jaar bij DAN
Deelname mogelijkheden aan de activiteiten van de vereniging
Opname in de distributielijst ‘Leden’
…

Art. 3.07:

Betaling lidgeld.
Het lidgeld is per jaar verschuldigd bij vooruitbetaling.
Degenen die in de loop van een maand lid worden, zijn per de eerste van de volgende maand
lidgeld verschuldigd.
Het bestuur geeft voorschriften ten aanzien van de inning der lidgeld en de wijze waarop deze
aan het bestuur moet worden afgedragen.
Op aanvraag kan een overschrijvingsformulier bekomen worden bij één der bestuursleden.

Art. 3.08:

Een lid wordt geacht kennis te nemen van alle mededingen die de vereniging verschaft tijdens
de training of via de officiële communicatie middelen.

Art. 3.09:

Elk lid heeft het recht indien de communicatie via het Internet (website, e-mail, …) onmogelijk
is (dit buiten de wil van het lid om), het huishoudelijke reglement en alle clubmededelingen ter
inzage te bekijken bij één van de leden van het Bestuur na hieromtrent eerst de nodige
afspraken te hebben gemaakt met het betrokken lid van het Bestuur. Eveneens kan een afdruk
aangevraagd worden.

Art. 3.10:

Beëindiging van het lidmaatschap.
- Het lidmaatschap eindigt in het geval van het niet hernieuwen van het lidgeld
- Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen met ingang van de eerste van de maand
waarbij een opzegtermijn geldt van één maand.
- bij mondelinge of schriftelijke opzegging aan de voorzitter.
- Beëindiging van lidmaatschap geeft geen recht op terugvordering van het lidgeld.

Art. 3.11:

Elk minderjarig lid is enkel toegetreden lid wat de VZW betreft (cf statuten).
Tevens dient een minderjarig lid een toelating van zijn vader en/of moeder
of voogd voor te leggen dmv ondertekening van het inschrijvingsformulier
aan de secretaris.

Art. 3.12:

Elk lid heeft een informatieplicht betreffende:
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aangegane verzekeringen (DAN, ARENA, polisnummer, enz…)
medische achtergrond (gekeurd/niet gekeurd)

Art. 3.13:

Elk lid is verplicht zich te onderwerpen aan een doktersonderzoek welke bepalend is voor het
lidmaatschap. Dit individueel onderzoek dient te gebeuren binnen de 14 (veertien) dagen na
inschrijving. De medische kaart is terug te vinden in de informatiemap of is te bekomen bij het
bestuur.

Art. 3.14:

Elk lid moet tijdig zijn lidgelden betalen gedurende ten laatste de eerste maand van het
duikjaar (kalenderjaar) of 14 (veertien) dagen na inschrijving. Vanaf de tweede maand kan op
beslissing van het bestuur een toeslag aangerekend worden. Dit met uitzondering voor de
aspirant leden die toetreden in de loop van het jaar.

Art. 3.15

Aannemen van nieuwe minderjarige leden (Kinderen).
♦ De beginleeftijd is 08 jaar om een brevet junior open water brevte te behalen. De opleiding in
het zwembad kan aanvangen het jaar waarin hij/zij 08 jaar wordt.
♦ Voor alle minderjarige leden moet een toelating van het gezinshoofd of voogd voorgelegd
worden om als lid te kunnen aangenomen worden.
♦ Het duikmateriaal moet aangepast zijn aan de leeftijd (snorkel, mondstuk, gewicht fles,
loodgordel)
♦ Stromingsduiken worden vermeden.
♦ De duiktijd wordt aangepast aan de kandidaat en wordt best beperkt tot 25 minuten wegens
groter gevaar voor onderkoeling.
♦ Het medisch attest moet door een dokter afgenomen zijn.

Art. 3.16:

Een genodigde is een persoon die een activiteit wenst bij te wonen zonder lid te zijn van de
vereniging. Hij is voorzien van een geldig medische attest en kan bewijzen dat hij verzekerd is.
Voor duikactiviteiten moet hij een geldig duikbrevet kunnen voorleggen.

Art. 3.17:

De genodigden is gebonden aan de voorwaarden opgelegd door enerzijds Duikclub Dukduvels
vzw en anderzijds door hun sportfederatie.

Art. 3.18:

Duikclub Dukduvels vzw neemt geen enkele verantwoordelijkheid op tegenover zijn
genodigden, en dit in de meest brede betekenis van het woord.

HOOFDSTUK 4: VERZEKERING & AANSPRAKELIJKHEID
Art. 4.01:

Elk betalend lid is verplicht te allen tijde in het bezit te zijn van een duikverzekering uitgereikt
door een erkende verzekeringsmaatschappij en het bewijs hiervan voor te leggen
(polisnummer, vervaldatum) teneinde deel te kunnen nemen aan de activiteiten van
vereniging.

Art. 4.02:

De club biedt in het lidgeld een duikverzekering aan bij de maatschappij DAN.
Leden die toetreden en al in het bezit zijn van een verzekering, moeten een copij afgeven aan
de secretaris.
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Art. 4.03:

Elk lid moet nota nemen van de normen die door de verzekeraar (privé of via een in de club
erkende federatie) opgelegd worden, alsook deze normen na te leven, zij kunnen de club niet
verantwoordelijk stellen voor zaken die niet in orde zijn. (bvb. EEG – EKG doktersonderzoek
enz…) Verzekeringspolissen kunnen ingezien worden bij de secretaris of op de website van de
voornoemde federaties en/of verzekeraars.

Art. 4.04:

Persoonlijke ongevallen of ongevallen met derden en/of beschadiging van materiaal hetzij door
derden hetzij door leden van de vereniging Duikclub Dukduvels tijdens de activiteiten van VZW
is steeds op eigen verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid van de eigenaar van het
betrokken materiaal.

Art. 4.05:

Duikclub Dukduvels, noch het bestuur in zijn geheel, noch een individueel bestuurslid, kunnen
aansprakelijk gesteld worden voor alle schade, zowel materieel als immaterieel aangebracht
bij een lid of bij het materiaal van een lid veroorzaakt tijdens clubactiviteiten.

Art. 4.06:

De vzw kan, als Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW), nooit worden beschouwd als een
“feitelijke vereniging” en is aldus conform het wetboek vennootschappen, Boek III, artikels 46
tem 48 een rechtspersoon werkende conform haar statuten zoals gepubliceerd in het
Belgische Staatsblad.

Art. 4.07:

De leden van De Dukduvels vzw, zowel haar gewone leden als bestuursleden, kunnen aldus
nooit aansprakelijk worden gesteld, buiten de aansprakelijkheden geregeld binnen de statuten
en door de wet, welke beperkt zijn tot functies en tot de uitoefening daarvan.

HOOFDSTUK 5: ZWEMBAD
Art. 5.01:

Zwembadtrainingen gaan door op woensdagavond te Mimosa zwembad te Kortrijk. Behalve
op wettelijke feestdagen en tijdens de maanden juli, augustus en sluitingsdagen. Indien anders
wordt dit meegedeeld via de officiële communicatiekanalen.

Art. 5.02:

Trainingsuren zijn vastgelegd van 21u00 tem 22u15. Er wordt verwacht de zwemzone,
kleedkamer en materiaalruimte verlaten te hebben ten laatste om 22u30.

Art. 5.03:

De activiteiten die de woensdagavond plaatsvinden in het zwembad zijn dus enkel
voorbehouden voor de clubleden. Het meebrengen van partner en eigen kinderen naar het
zwembad tijdens de schoolvakanties op woensdagavonden wordt NIET toegelaten.
Uitzondering zijn de zwemmende leden.

Art. 5.04:

De leden die vergezeld zijn van hun kinderen (+14jaar) zijn verantwoordelijk voor de daden
van en de tucht over hun kinderen. Zij zullen hun kinderen verbieden te lopen en gevaarlijke
spelen uit te voeren in het zwembad.

Art. 5.05:

Geen enkel lid mag alleen trainen, alsook het trainen in groep zonder begeleiding is verboden
zonder toelating van de zwembadverantwoordelijke. Overtredingen zullen door de aanwezig
verantwoordelijken onmiddellijk beteugeld worden.

Art. 5.06:

De disciplineverantwoordelijke, samen met de trainers beslist over de indeling van de leden
over de verschillende groepen en aanduiding der lesgevers.

Art. 5.07:

Duikoefeningen buiten het trainingsuren en zonder aanwezigheid van een lesgever vallen
buiten de verantwoordelijkheid van de club.

Art. 5.08:

Het gebruik van het peuterbad, het bubbelbad, de sauna, de glijbaan of enig ander deel van
het zwembad anders dan het 25 meterbad is verboden.

Art. 5.09:

De verantwoordelijke van het zwembad kan zich ten alle tijde laten vervangen door een door
hem aangestelde gebrevetteerde.
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Art. 5.10:

Iedereen aanwezig in het zwembadcomplex dient zich steeds te schikken naar de regels /
richtlijnen van de aanwezige redder en naar het reglement en richtlijnen die algemeen geldend
zijn in het zwembadcomplex. Bij inbreuken op het reglement kan de toegang tot het zwembad
ontzegd worden door de sportdienst Kortrijk.
a: Toegang wordt geweigerd aan personen met niet-geheelde wonden, lijdend
aan besmettelijke huidziekten of kwalen en aan personen in staat van
dronkenschap.
b: Het diep bad is voorbehouden aan de geoefende zwemmer.
c: Het gebruik van de waterglijbaan kan is verboden na de publieke openingsuren. (trainingsuren
van de Dukduvels vallen buiten de publieke openingsuren van het zwembad)
d: Het gebruik van doorgangsdouches voor men in het zwembad gaat is verplicht. De toegang tot
de zwembaden geschiedt uitsluitend & alleen langs de voetbaden, en dit telkenmaal men zich
binnen of buiten de badomheining begeeft. Er wordt aanbevolen gebruik te maken van de
toiletten voor men zich in het bad begeeft.
e: De aanwezigheid van een reddingsdienst ontslaat een lid niet van eigen verantwoordelijkheid,
ook ten aanzien van derden.
f: Het gemeentebestuur, de exploitant nog het personeel, nog de duikvereniging kan in geen
geval aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, beschadiging van voorwerpen in de
zweminrichting.
g: Een passend zwempak is vereist (heren, klassieke zwembroek of zwemslip, zwemshort boven
kniehoogte)
h: Het gebruik van de cabines is strikt persoonlijk, alleen in speciale gevallen en mits
toestemming van het bevoegd personeel, mogen zij gelijktijdig door meer dan één persoon
gebruikt worden.
Gemeenschappelijke cabines aangeduid voor de mannen, worden enkel door mannen
betreden. Gemeenschappelijke cabines aangeduid voor de vrouwen, worden enkel door
vrouwen betreden.
i: Er geld een algemeen rookverbod op het sportcentrum.
j: Het spelen in het water met ballen, vinnen of andere voorwerpen is onderworpen aan de
voorafgaandelijk toelating van het bevoegd personeel. Opblaasbare boten, grote matrassen en
harde ballen, zoals tennisballen, zijn niet toegelaten.
k: Het is niet toegelaten :
- Zijdelings van de duikplank te duiken of te springen;
- De gebouwen en hun toebehoren en beplanting te bevuilen of te beschadigen, dit op
straf van vergoeding van de schade;
- Gebruik te maken van transistors;
- Te lopen of ruwe spelen te beoefenen;
- Dieren of rijwielen in de zweminrichting te brengen;
- Zeep te gebruiken op andere plaatsen dan in de stortbaden;
- Met ballen of ander spelmaterieel te spelen buiten het water;
- Aan de bezoekers : zich binnen de badomheining te begeven, met schoeisel en/of
kledij, tenzij passend zwempak.
l:Het personeel waakt over de naleving van het zwembadreglement. Het publiek is gehouden
steeds de onderrichtingen van het zwembadpersoneel te volgen.
m:
De personen die de bepalingen van dit reglement niet naleven zullen verzocht worden
de zweminrichting te verlaten. Tegen weerspannelingen wordt de hulp van de politie
ingeroepen en kunnen de verdere toegang tot het bad ontzegd worden.
n: Het stadsbestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
o: Het betreden van de tussenzone met vast schoeisel is verboden
p: Toegang via de berging is toegestaan 30min voor de start van de training om het duikmateriaal
te stallen tot gebruik tijdens de training.
q: Toegang tot het bad is toegestaan nadat het publiek de zwemzone heeft verlaten.

Art. 5.11:

Spoeltafels in het zwembadcomplex mogen niet gebruikt worden om materiaal op te stellen.

Art. 5.12:

De gang voorbij de vestiaire, tussen zwembadzone en kleedcabines, mogen niet met
schoeisel betreden worden.
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Art. 5.13:

Flessen dienen gedragen te worden tussen berging en zwemzone, en zeker niet gesleept. Er
mag geen beschadiging nog materiaalsporen aan de zwembadvloer zijn.
Onder elke fles met een matje geplaatst worden.
Flessen worden minimum 40cm van de rand gelegd.

Art. 5.14:

Een lid wordt geacht kennis te nemen van alle mededingen ivm de training
ter plaatse of via de officiële communicatie middelen waaronder website.

Art. 5.15:

Elk lid die een training volgt dient tevens in het bezit te zijn van ABC-materiaal.
(voldoende lood, loodgordel, duikbril, zwembadvinnen, tuba).
Bij trainingen met materiaal dient elk lid voor het nodige materiaal te zorgen.

Art. 5.16:

Het lood moet beschermd zijn in het zwembad, teneinde geen schade aan de
zwembadbetegeling te veroorzaken. Het lood omkapselen met neopreen is een optie.
Softlood in het zwembad is te vermijden door het risico dat loodbolletjes in de filterinstallatie
terechtkomen.
Lood moet altijd zacht op de betegeling gelegd worden, nooit laten vallen!
Dit geld zowel onder als boven water

Art. 5.17:

Het toetreden van het zwembadcomplex bij aanvang van de training:
De toegang tot het zwembadcomplex is enkel via de hoofdingang mogelijk 15’ vòòr tot 10’ na
aanvang van de training.
Uitzonderlijke toegangsprocedure voor leden met materiaal: (figuur 1)
- Alle leden met materiaal verzamelen aan de poort ± 15’ voor aanvang van de training.
- Verantwoordelijke Philippe gaat via de hoofdingang de berging openen.
- Ieder lid in het bezit van materiaal kan dan pas zijn materiaal in de berging plaatsen.
- Daarna vervolgt hij de toegang tot het zwembadcomplex via de hoofdingang
- Toegang tot de berging is mogelijk vanaf 10’ voor de training tot aanvang training
onder toezicht van de verantwoordelijke.
Daarna is enkel toegang via de hoofdingang mogelijk.
- Vuile koffers zijn niet toegelaten in het zwembad complex, die moeten in de berging
blijven.
- Tijdens de training blijft de berging en het hek gesloten!
- Kleedcabines 1 (heren) en 3 (dames) staan ter beschikking van de club.
- Zone ‘blote voeten’ (groen gekleurd in figuur) mag niet betreden worden met
schoeisel.
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Het verlaten van het zwembadcomplex na de training
Het verlaten van het zwembadcomplex kan enkel via de hoofdingang (of zijdeur)
Uitzonderlijke procedure voor leden met materiaal: (figuur 2)
- Alle leden met materiaal plaatsen hun materiaal in de berging na de training.
- Zij kunnen zich vervolgens hun omkleden in de cabines.
- En verlaten het complex via de hoofdingang (of zijdeur).
- Verantwoordelijke Philippe gaat de berging openen.
- Ieder lid kan zijn materiaal ophalen in de berging.
- Toegang tot de berging is mogelijk tot 20’ na de training onder toezicht van de
verantwoordelijke.
- Daarna sluit de verantwoordelijke het complex af.

HOOFDSTUK 6: MATERIAAL
Art. 6.01:

De club bezit duikmateriaal die beschikbaar is voor de leden en clubactiviteiten.

Art. 6.02:

De gebruiksvergoeding van het materiaal wordt bepaald door de Raad van Bestuur.
Vanaf 2009 is de vergoeding vastgelegd op:
Jacket
€ 2.00
Leden: Gratis
Fles
€ 2.00 / duikdag
Leden: Gratis
Set ontspanners
€ 2.00 / duikdag
Leden: Gratis
Bril
€ 0.00
Leden: Gratis
Vinnen
€ 0.00
Leden: Gratis
Lood
€ 0.00
Leden: Gratis
Vulling door de club:
€ 5.00

Art. 6.03:

De beschikbaarheid van het materiaal wordt beheerd door de coördinator. Alle aanvragen van
materiaal wordt ook aan hem gericht. Bij twijfel is enkel het woord van de coördinator geldig.

Art. 6.04:

De gebruiker is verantwoordelijk voor het materiaal tijdens zijn ontlening aan de club.
Bij schade of verwonding aan derden is de lener verantwoordelijk, en niet de club .
Bij verlies of zware schade aan het materiaal dient het lid de vervanging en/of het herstel
van het materiaal te betalen. Het bestuur beslist hierin geval per geval.
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Art. 6.05:

Voor het beheer en het onderhoud van het materiaal is een materiaalverantwoordelijke
aangesteld. Hij schikt zich naar het huishoudelijke reglement met de bijlage
“Materiaalverantwoordelijke”.

Art. 6.06:

Afspraken aanvraag clubmateriaal
a. Zwembad gebruik
- Het gewenste materiaal wordt aangevraagd aan de coördinator
- Voor zwembad gebruik is de aanvraag ten laatste 24u voor de training
- Materiaalgebruik voor groepstrainingen hebben voorrang, maar worden 1 week voor
de training aangevraagd.
- Het materiaal is beschikbaar zolang de voorraad strekt
- …
b. Open water gebruik
- Het gewenste materiaal wordt aangevraagd aan de coördinator
- de aanvang ten laatste 24u voor de duikdag
- Het materiaal is beschikbaar zolang de voorraad strekt
- …

Art. 6.07:

Afspraken gebruik clubmateriaal bij
a. Training
- Het materiaal binnen dragen bij de aanvang van de training en deze terug buiten te
brengen na de training.
- na het beëindigen van de lessen de materiaalverantwoordelijke behulpzaam te zijn bij
het wegbergen van het materieel;
- het materieel van de club dient met zorg behandelen te worden, zoals het een goede
huisvader past.
- Bij eventuele beschadiging of technische fout deze direct te melden aan de
materiaalverantwoordelijke bij de waarneming.
b. Open water
- Het materiaal afhalen bij de materiaalverantwoordelijke en deze terug brengen na de
openwater duik.
- De ontlener vult daartoe het gepaste formulier in en ondertekent voor ontlening.
- het materieel van de club dient met zorg behandelen te worden, zoals het een goede
huisvader past.
- Na elke open waterduik is het ter beschikking gestelde materiaal gespoeld en in
propere staat binnen te leveren.
- Flessen moeten altijd gevuld terug ingeleverd worden.
- Elk beschadiging of verlies moet gemeld worden aan de materiaalverantwoordelijke
De veiligheid van anderen hangt ervan af.

Art. 6.08:

Elke ontlening van materiaal van de club moet geregistreerd worden in ons ontleenboek,
aanwezig bij de materiaalverantwoordelijke en geverifieerd worden bij terugname door de
verantwoordelijke.

Art. 6.09:

Het clubmateriaal dient zo vlug mogelijk na een duik terug gebracht te worden naar
materiaalverantwoordelijke. De termijn van 1 weken is een uiterste maximum.
Bij langdurig gebruik zonder wederzijdse afspraak wordt een schadevergoeding geëist.
2009: Het bestuur heeft de schadevergoeding vastgelegd op 5x de huurwaarde van een
niet lid, dit vermenigvuldigd met aantal duikweken.

Art. 6.10:

Alléén leden van de vereniging Dukduvels mogen materiaal van de club gebruiken. Alle
anderen, enkel na akkoord van het bestuur.

Art. 6.11:

Elke duiker is verantwoordelijk voor de wettelijke vereiste controles van zijn persoonlijk
materiaal en kan verantwoordelijk gesteld worden bij een eventueel ongeval te wijten aan de
slechte staat van zijn materiaal.

Art. 6.12:

Het onderhoud van het materiaal gebeurt uitsluitend onder toezicht van de verantwoordelijke
materiaal.
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Art. 6.13:

Veranderingen aan het duikmateriaal van de club zijn alleen toegelaten door de
verantwoordelijke materiaal.

Art. 6.14:

De zuurstofflessen staan ten dienste van onze duikers op voorwaarde dat zij het gebruik ervan
kennen.

Art. 6.15:

Orde en eerbied voor het materiaal van anderen is vereist.

HOOFDSTUK 7: DE TRAINING:
Art. 7.01:

De materiaalverantwoordelijke zal het clubmateriaal aanduiden welke dienen gebruikt te
worden per trainingsgroep of deelnemer. Hij stelt de trainer op de hoogte welk materiaal voor
zijn groep beschikbaar is.

Art. 7.02:

Eens de flessen en materiaal aangeduid, mogen ze door niemand weggenomen worden
zonder toelating van de persoon die training geeft aan deze groep.

Art. 7.03:

Het duikmateriaal wordt voor aanvang van de training ter plaatse gefit en dan aan de rand van
het zwembad geplaatst op de correcte manier (liggend en op een matje).

Art. 7.04:

Van alle duikende leden wordt geëist dat zij hun medewerking verlenen bij het nemen,
verplaatsen, schoonspoelen en terugplaatsen van het duikmateriaal. De trainers houden
toezicht op deze bepalingen.

Art. 7.05:

De praktische oefeningen in de duiksport worden in het zwembad gegeven. Indien de
disciplineverantwoordelijke dit nodig acht, kunnen er bepaalde trainingen in open water of op
een andere locatie gegeven worden.

Art. 7.06:

De Raad van Bestuur kan een training schorsen voor om het even welk verantwoord doel.

Art. 7.07:

Alle leden worden verondersteld op de hoogte te zijn van de mededelingen via één of
meerdere officiële kanalen. Type training wordt meegedeeld via de website.

Art. 7.08:

Zowel trainer als leerling zijn gehouden het voorgeschreven lesplan te volgen. Hij/zij is echter
niet verplicht de oefeningen uit te voeren waarvan hij/zij oordeelt dat deze boven zijn/haar
mogelijkheden liggen.

Art. 7.09:

Niet gevolgde oefeningen mogen geen belemmering van andere lesgevers en lesnemers
beteken, nog aanzet geven om vervroegd oefeningen te staken.

Art. 7.10:

Vervroegd stoppen van de training wordt beleefdheidshalve gemeld aan de trainer

Art. 7.11:

Alle materiaal moet na de training onmiddellijk, voor dat er gedoucht wordt, buiten het
zwembad geplaatst worden op een ordentelijke wijze en met eerbied voor het materiaal.

Art. 7.12:

Het uittesten of controleren van eigen duikmateriaal tijdens de trainingen gebeurt op eigen
verantwoordelijkheid. Gelieve de trainer ook tijdig op de hoogte te brengen zodanig dat er
rekening mee gehouden kan worden.
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HOOFDSTUK 8: CLUBDUIKEN
Art. 8.01:

Onder clubduik wordt verstaan, de duiken georganiseerd door de club in open water en
waarbij de disciplineverantwoordelijke of diens aangestelde op de duikplaats aanwezig is.

Art. 8.02:

Per activiteit wordt duikverantwoordelijke of een coach aangeduid. Die persoon is
verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van de activiteit.

Art. 8.03:

Bij elke duikactiviteit dient de aanwezigheidslijst ingevuld en afgetekend te worden door de
duikverantwoordelijke. Samenstelling van de buddyparen + vermelding van Verzekering +
polisnummer moet vermeld worden.
Hij bezit de lijst van de noodnummers en de coördinaten van de duikplaats.

Art. 8.04:

De leden zijn gedurende de clubduiken verplicht zich te schikken naar de bevelen van de
duikverantwoordelijke of diens aangestelde.

Art. 8.05:

De club is niet verantwoordelijk voor leden die duiken ondernemen buiten het weten van de
club, zelfs indien de duik ondernomen werd met materiaal van de club.

Art. 8.06:

Duiken uitgevoerd buiten de reglementering van de federatie of Vlarem II zijn op eigen
verantwoordelijkheid van de duiker(s)
Vlarem II. Citaat:
Wij vestigen de aandacht op art. 5.32.9.8.7 van hoofdstuk III. Watersportzones voor duiksport,
surfen en waterskiën. Hierin staat o.m. vermeld dat de sportbeoefenaars constant onder
toezicht staan van ten minste één persoon die vertrouwd is met reddings- en
reanimatietechnieken. Dit toezicht moet aangepast zijn aan de beoefende sportdiscipline.
Bij het beoefenen van de duiksport wordt nooit alleen gedoken.
Wij rekenen erop dat elke duiker zich strikt houdt aan deze reglementering.

Art. 8.07:

De club, nog de besturende leden zijn aansprakelijk voor ongevallen, letsels, schade, … met
welke afloop dan ook, te wijten door onveilig duiken en het niet respecteren van het
duikonderricht opgelegd door de federatie en/of verzekering.

Art. 8.08

De leden dienen hun duik- en logboek mee te brengen op alle duikactiviteiten en hun bewijs
van verzekering (DAN kaartje en/of Brevetkaart Nelos)

Art. 8.09

Bij gelijk welk ongeval dient de aanwezige verantwoordelijke van het bestuur onmiddellijk
verwittigd te worden. Indien geen aanwezig, dan minimaal 1 van de bestuursleden op de
hoogte te brengen.

Art. 8.10

Overtredingen van de regels opgelegd door de aangesloten federatie – waarvan het
duikbrevet is uitgereikt - i.v.m. het duiken in open water zullen altijd ten laste zijn van de
overtreder(s) en kan de vereniging en zijn bestuurders niets ten laste leggen.

Art. 8.11

Het is verboden, in naam van de club, duik en andere activiteiten te ondernemen of
organiseren, zonder toestemming van het bestuur.

Art. 8.12

Een clubduik gebeurt altijd in groep (meer dan twee personen) en op één en dezelfde plaats.

Art. 8.13

De verantwoordelijke van een clubduik kan berusten op ieder clublid met minstens een
3*brevet (of rescue) voor zover de verantwoordelijke aangeduid of erkend is door de
disciplineverantwoordelijke of door het bestuur. Hij brengt tevens verslag uit na de duik aan
één van de voorgenoemden.

Art. 8.14:

Duikers van verschillende federaties gebruiken de veiligheidscurves – duiktabellen en
reglementeringen van de strengste federatie. Andere gebruiken zijn op eigen risico.
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