Reglement van Inwendige Orde
DUIKCLUB DOLFIJN
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1. Inleiding
1.1

Dit reglement is van toepassing vanaf 22.09.2020 en kan bij eenvoudige beslissing
van het bestuur te allen tijde aangevuld of gewijzigd worden. De leden worden van
de wijzigingen in kennis gesteld ten minste binnen de 14 dagen na goedkeuring.

1.2

Dit reglement wordt de leden bij de inschrijving overhandigd. Zij worden
verondersteld het te kennen en toe te passen. Bij wangedrag neemt het bestuur
passende maatregelen. Deze kunnen gaan van een opmerking tot schorsing.
Uitsluiting kan enkel gebeuren op de Algemene Vergadering volgens de statuten.

1.3

Het reglement van inwendige orde gehanteerd door de beheerder van het Bilzers
zwembad primeert en is ook van toepassing voor de leden van onze club.

1.4

Het statuut van de vzw Duikclub Dolfijn primeert boven het huishoudelijk
reglement. Alles wat niet is opgenomen in het statuut noch in onderhavig
huishoudelijk reglement wordt beoordeeld door het dagelijks bestuur verkozen in
Algemene Vergadering.

2. Leden
2.1

Duikclub Dolfijn kent volgende lidmaatschappen:
o
o

o

o

Gewone leden: Dit zijn de leden die betaald hebben voor dat boekjaar en
medisch gekeurd zijn.
Zwembadleden: Dit is een niet-duiker die alleen deelneemt aan trainingen
zonder lood of ademapparatuur en die niet deelneemt aan de
openwaterduikactiviteiten, d.w.z. geen duiken in open water, daar deze niet
verzekerd zijn. De beperkte verzekering is alleen geldig in het zwembad. Zij
zijn niet stemgerechtigd.
Tweede leden: Dit zijn de leden die lid zijn van NELOS via een andere club.
Tweede leden kunnen deelnemen aan alle clubactiviteiten. Zij zijn niet
stemgerechtigd.
Ereleden of sympathiserende leden: Kunnen deelnemen aan alle
clubactiviteiten behalve duikactiviteiten. Zij zijn niet stemgerechtigd.

2.2

Minderjarige leden dienen een geschreven toelating van de ouders of wettelijk
aangestelde verantwoordelijke voor te leggen.

2.3

Het bestuur eigent zich het recht toe al naargelang de omstandigheden een
ledenstop voor onbepaalde tijd in te voeren.

2.4

Alle leden dienen elkaar te respecteren in een sfeer van kameraadschap
zonder onderscheid.

2.5

De leden zijn gehouden:
o
o

o
o

Jaarlijks een doktersonderzoek te ondergaan en zich te onderwerpen aan
de beslissingen van deze laatste.
Het ingevulde medische keuringen het duikboekje welke door de dokter
behoorlijk werden ingevuld voor te leggen aan de secretaris en de bijdrage
over te maken aan de penningmeester van de duikschool.
Zich te beperken tot de activiteiten en zich te houden aan de reglementen
voorzien door het hun toegekende brevet.
De onderrichtingen van de instructeur of duikleider strikt op te volgen.
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3.

Lidgelden

3.1

Elk lid moet tijdig zijn lidgeld betalen. Nieuwe leden moeten hun lidgeld betalen na
de derde training. Alleen bij ontvangst van het volledige bedrag wordt het
lidmaatschap doorgegeven aan NELOS, kan er verder meegetraind worden en kan
er duikmateriaal gehuurd worden.

3.2

De lidgelden worden geïnd volgens de normen van NELOS per kalenderjaar tussen
15 december en 15 januari.

3.3

Het lidgeld omvat de aansluiting bij de liga NELOS en de wereldfederatie CMAS.
Hierin is begrepen: het abonnement op het tijdschrift Hippocampus, de bijdrage
voor het solidariteitsfonds, de bijdrage voor verzekering bij Arena, de bijdrage voor
NELOS, het CMAS-brevet. Ook het lidmaatschap bij LIMOS zit in dit bedrag.

3.4

Tweede leden en volgende(n) uit een zelfde gezin of wettelijk samenwonenden
betalen een verminderde bijdrage. Personen die in de loop van het jaar toetreden
betalen lidgeld in verhouding zoals aangegeven in onderstaande tabel.

3.5

Momenteel bedragen de lidgelden:
jan-dec (12
maanden)

sept-dec (16
maanden)

Eerste lid

135€

190€

Eerste lid van hetzelfde gezin
(2e gezinslid)

125€

175€

Eerste lid van hetzelfde gezin
(3e,… gezinslid)

115€

160€

Zwembadlid

? 70€ + NELOS
bijdrage

100€ + NELOS
bijdage

Ereleden of sympathiserende leden

70€

100€

Tweede lid

70€

100€

De lidgelden kunnen jaarlijks door het bestuur herzien worden na raadpleging van
de algemene vergadering.
4.

Opleidingskosten

4.1

Voor de homologatie van alle brevetten die een duiker wil behalen, draagt hijzelf de
kosten momenteel zijnde (PRE-PAID via DIVES):
Betaling in 1x

Betaling in 2x

1*D

125€ (incl. BND)

175€ (incl. BND)

2*D

65€

85€

3*D

50€

60€

4*D

45€

Assistent-Instructeur

45€

Basis-Nitrox-Duiker

50€
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4.2

Gevorderd-NitroxDuiker

70€

Duiker-Hulpverlener

45€

Administratieve
inschaling

45€

Standaard inschaling

45€

Lesmateriaal
o

o
o
o
o
o

1*D: Voor beginnende nieuwe leden, is er een starterspakket ter
beschikking. Dit pakket bevat:duikboek, logboek, 1*D-cursus en een
exemplaar van Hippocampus. (40€)
2*D: handouts
3*D: handouts, maar NELOS cursus sportduiken is aanbevolen (40€)
4*D /(Assistent-)Instructeur: NELOS cursus sportduiken (40€)
DHV cursusboek (15€)
GND cursusboek (20€)

5.

Bestuur

5.1

Elk lid, dat minstens 12 maanden aangesloten is bij Duikclub Dolfijn, kan zich
kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. De kandidaturen worden schriftelijk
ingediend bij de voorzitter of de secretaris ten minste 14 dagen voor de algemene
vergadering.

5.2

Het bestuur wordt verkozen voor een termijn van twee jaar uit de leden van de
algemene vergadering. Het maximum aantal bestuursleden wordt vastgesteld op 7.
De 7 leden met de meeste stemmen vormen het bestuur en verdelen onderling de
voorziene mandaten. De stemming is geheim en schriftelijk.

5.3

Een lid dat bij NELOS is ingeschreven via een andere club (m.a.w. een tweede lid)
kan geen functie uitoefenen in het bestuur van de club.

5.4

Leden met bedenkingen betreffende het functioneren van een bestuurslid richten
zich tot de voorzitter of ondervoorzitter, die het probleem desgewenst bespreekt
met het bestuur.

5.5

De leden kunnen aan een bestuurslid vragen om een persoonlijk punt op te nemen
op de agenda van de volgende bestuursvergadering.

5.6

Alles wat neergeschreven is in de statuten van de vzw omtrent het beheer, het
bestuur, de verkiezingen, de algemene vergadering, enz. primeert boven de
bepalingen vervat in het huishoudelijk reglement.

6.

Medisch Onderzoek

6.1

Het jaarlijks medisch onderzoek is verplicht. Nieuwe leden dienen dit onderzoek
binnen de 30 dagen te ondergaan en voor te leggen.

6.2

Een EKG onder inspanning is om de 5 jaar verplicht vanaf de leeftijd van 45 jaar.

6.3

De leden die medisch niet in orde zijn, mogen niet trainen of deelnemen aan
duikactiviteiten.

RIO Duikclub Dolfijn d.d. 26.08.2020
4/8

7.

Duikonderricht

7.1

Het Duikonderricht bestaat uit alle instructeurs, (kandidaat-)assistent-instructeurs
en de clubvoorzitter; ook 2de leden maken deel uit van het Duikonderricht. De
duikschoolleider is voorzitter van het Duikonderricht.

7.2

De duikschoolleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van de theorielessen,
trainingen en brevetafnames binnen de club. Hij past hierbij strikt de regels en
normen van NELOS toe.
In deze taken wordt hij bijgestaan door de (assistent-)instructeurs en de 4*
duikers.

7.3

De duikschoolleider wordt verkozen door eenvoudige meerderheid voor een
mandaat van 2 jaar door de leden van het Duikonderricht. Ingeval van staking van
stemmen, beslist het bestuur.

7.4

Wanneer het mandaat afgelopen is, wordt op de vergadering Duikonderricht een
verkiezing gehouden onder de kandidaten. Indien er geen kandidaatduikschoolleider is, neemt het bestuur contact op met NELOS m.b.t. het statuut van
duikschool.

7.5

Er wordt 2x/jaar een vergadering Duikonderricht georganiseerd: 1 in
november/december; 1 in april/mei. De kosten van deze vergadering wordt
gedragen door de club.

7.6

Leden met bedenkingen betreffende het functioneren van een lesgever richten zich
tot de duikschoolleider of voorzitter, die het probleem desgewenst bespreekt met
het Duikonderricht.

7.7

Vergoedingen bij kaderopleidingen
AI en Instructeur: de cateringkosten van het afsluitend examen worden
terugbetaald met maximum van 1x het jaarlijks lidgeld
Bij een herkansing voor (assistent-)instructeur, wordt eenmalig de helft van de
cateringkosten terugbetaald met het maximum van de helft van 1x het jaarlijks
lidgeld
2*I en 3*I: de 3 opeenvolgende jaren, wordt het jaarlijks lidgeld door de club
betaald

8.

Training

8.1

De training gaat door van september tot juni op dinsdag van 21u45 tot 22u45.
Duikclub Dolfijn past integraal de scholingsmethode toe zoals beschreven in het
duikonderricht van NELOS.

8.2

Bij apneu-oefeningen zal er steeds een veiligheidscontrole voorzien worden.
Individueel trainen is niet toegelaten.

8.3

Tot de training worden alleen leden toegelaten die in orde zijn met het lidgeld en
het medisch onderzoek. Het bestuur kan hierop uitzonderingen toestaan zoals o.a.
voor leden van andere clubs die te gast zijn.

8.4

De kandidaat-leden mogen gratis 3 initiatielessen volgen, mits aanmelding bij de
voorzitter een week op voorhand. De kandidaat-leden kunnen slechts 3 maal
toegelaten worden tot een duikinitiatie vooraleer zij besluiten om toe te treden tot
de club.

8.5

Brevetafnames hebben voorrang op de wekelijkse training. Hiertoe kan een deel
van, of zelfs het volledige zwembad opgevorderd worden.

8.6

Ieder lid zal vrijwillig meehelpen bij het aan- en afvoeren of opbergen van het
materiaal met de nodige zorg voor het materiaal en het zwembad. Diegenen die
tijdens de les duikmateriaal gebruikt hebben, zullen dit na de les gespoeld en in
goede staat terugbrengen naar het aangewezen lokaal.
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8.7

Enkel het gebruik van geplastificeerde loodgordels is toegestaan. Het is ten
strengste verboden materiaal vanaf de kant in het water te werpen. Tijdens de
lessen wordt het lood afgelegd en niet afgeworpen, tenzij het een noodsituatie
betreft.

8.8

Opgeruimd staat netjes en wees hoffelijk voor elkaar: de laatste persoon die de
kleedkamer verlaat, zorgt ervoor dat deze zuiver en opgeruimd is.

9.

Duiken In Open Water

9.1

Voor alle (club-)duiken in open water gelden de regels van de club, NELOS en de
verzekering en deze gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de duiker zelf.
Met nadruk wordt erop gewezen dat men slechts door de verzekering gedekt is als
men zich aan deze regels houdt. Ingeval dit niet gebeurt, ziet het bestuur en/of de
duikschoolleider zich verplicht om maatregelen te nemen.

9.2

Individuele duiken zijn alleen toegelaten aan gebrevetteerde duikers. Zij dienen
minstens met twee te zijn

9.3

Het Duikonderricht beveelt aan dat er moet gestreefd worden naar een
ploegsamenstelling waarbij de minst gebrevetteerde duikt met de hoogst
gebrevetteerde of met de houder van de hoogste instructeurstitel.

10.

Huur Materieel

10.1 Voor de wekelijkse buitenduiken kan ieder lid een fles met jacket en ontspanner
afhalen, waarbij de naam van de ontlener in het uitleenboek moet genoteerd
worden met het nummer van de fles en de ontspanner. Dit wordt halfjaarlijks
afgerekend door de penningmeester. De tarieflijst hangt aan de deur van de
materiaalruimte.
10.2 Tot na de buitenduik, wanneer de ontlener het materiaal heeft teruggebracht, blijft
hij/zij ervoor verantwoordelijk. Dit houdt in, dat bij vrijwillige beschadiging of
verlies men gehouden is de herstelkosten te vergoeden. Bij het minste defect is
men gehouden dit kenbaar te maken aan de materiaalmeester.
10.3 Het is verboden het in leen genomen materiaal of uitrusting, uit te lenen aan derde
personen, niet-leden van Duikclub Dolfijn,…
10.4 Per lid kan er maar één computer, één fles, één jacket en één set ontspanners
gehuurd worden. Dit kan gedurende een periode van maximum 1 jaar.
10.5 Het uitlenen en terugbrengen van materiaal van de club gebeurt op dinsdag tussen
21.15 en 21.45 in de materiaalruimte van het zwembad.
10.6 Huurafspraken:
A/ TIJDENS HET TRAININGSSEIZOEN
(vanaf de eerste zwembadtraining in september t.e.m. de laatste zwembadtraining
in juni)
Kost per week
Fles

2,5€

Ontspanner

2,5€

Jacket

2,5€

Duikcomputer

2,5€
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Flesvulling
(indien fles niet gevuld
wordt terug gebracht)

2,5€

OPGELET: Een fles wordt steeds gevuld teruggebracht. Anders wordt er 2,5€ extra
aangerekend voor een vulling, ongeacht of u een volle of lege fles meekreeg.
TIJDENS DEZE PERIODE WORDT HET MATERIAAL ELKE WEEK TERUG INGELEVERD
B/ ZOMERPERIODE
(vanaf laatste zwembadtraining in juni tot en met eerste zwembadtraining in september)
Kost per
maand/voor
de hele zomer

11.

Fles

25€

Ontspanner

25€

Jacket

25€

Duikcomputer

25€

Flesvulling
(indien fles niet gevuld
wordt terug gebracht)

2,5€

Feestelijkheden

11.1 Feestelijkheden zijn een belangrijk onderdeel van het clubleven. Een activiteit kan
echter slechts als clubactiviteit van Duikclub Dolfijn worden voorgesteld of
georganiseerd mits de toestemming van het bestuur.
11.2 Het is aan geen enkel lid, die aan een clubactiviteit deelneemt toegelaten enige
financiële winst te verkrijgen. Kosten kunnen op de clubkas verhaald worden mits
het voorleggen van een bewijsstuk.
12.

Orde- en tuchtreglement

12.1 Ieder lid dient de goede naam van de club te eerbiedigen en alles in het werk te
stellen om een goede clubgeest te bevorderen. Hij/zij zal geen daden stellen
tegenstrijdig met het doel, de reglementen of richtlijnen en de gebruiken van de
club, de NELOS en de BEFOS.
12.2 Gebruik van drugs, alcohol en andere geestverruimende producten betekenen niet
alleen een gevaar voor de gebruiker, maar ook voor zijn mededuiker(s) en zijn
absoluut verboden! Medicatie mag enkel gebruikt worden indien zulks gebeurt in
overleg met je huisarts. Artsen van de medische commissie kunnen te allen tijde
gecontacteerd worden door je behandelende arts voor bijstand en/of raad.
12.3 De club kent volgende sancties:
o
o
o

de vermaning
de schorsing
de uitsluiting
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12.4 Voor elk van deze sancties zal steeds het bestuur samengeroepen worden en de
beslissingen die door het bestuur worden uitgesproken zijn soeverein en dienen niet
gerechtvaardigd te worden.
12.5 De vermaning wordt gegeven ter plaatse door de verantwoordelijke in verband met
kleine vergrijpen of misverstanden. Van een vermaning wordt geen nota genomen
in het clubverslag.
12.6 De schorsing wordt uitgesproken door het bestuur of op voorstel van het
DuikOnderricht ingevolge zeer erge feiten i.v.m. veiligheid, duiken in open water,
gedrag en dergelijke. De schorsing is tijdelijk en bedraagt maximum 6 maanden.
12.7 De uitsluiting is de zwaarste tuchtmaatregel van de club voor erge fouten die de
naam van de club in het gedrang brengen i.v.m. roekeloos duiken, gedrag binnen
of buiten de club en dergelijke. De uitsluiting van een clublid wordt beslist door de
algemene vergadering op voorstel van het bestuur of de leden. De uitsluiting is niet
beperkt in tijd.

Te Bilzen, op 22 september 2020.
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