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De Raad van Bestuur van 2DIVE4 v.z.w. heeft op haar vergadering van 10 Februari 2017 het 
bestaande Huishoudelijk Reglement aangepast . Dit is de uiteindelijke tekst en deze werd unaniem 
goedgekeurd. 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 1: 2DIVE4 v.z.w. bestaat om de belangen van de duiksport te bevorderen. 

Artikel 2: Ieder lid is gebonden aan de statuten van de vereniging  en ook aan dit huishoudelijk 
reglement. Onder "lid" wordt verstaan, elke persoon die de jaarlijkse bijdrage, voorzien in de Artikels 16, 
17 en 18, heeft betaald. 

Artikel 3: Dit huishoudelijk reglement kan slechts door de Raad van Bestuur gewijzigd worden (Art. 11 
der Statuten). 

Artikel 4: Elk lid van de vereniging wordt geacht voldoende op de hoogte te zijn van dit reglement en 
zal het zijne er toe bijdragen tot het naleven ervan. Dit Huishoudelijk Reglement wordt gepubliceerd op 
de ledenpagina van de website. Elk lid van de vereniging krijgt het paswoord voor deze pagina en kan 
het HR erop raadplegen.  

Artikel 5: Voor alle aangelegenheden, niet voorzien in dit reglement, wordt een beslissing ter zake 
genomen door de Raad van Bestuur. 

Artikel 6: Elke inbreuk op het reglement kan aanleiding geven tot sancties uitgaande van de Raad van 
Bestuur. Deze sancties kunnen gaan van berisping tot ontheffing van alle voordelen of rechten binnen 
de duikschool. 

Artikel 7: Alle beslissingen, van welke aard ook, worden genomen door de Raad van Bestuur, binnen 
de beperkingen welke voorzien zijn in de statuten. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt 
dat ondertekend wordt door twee bestuurders. 

Artikel 8: De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden uitsluitend door haar leden bijgewoond. 
Alle beslissingen worden goedgekeurd bij gewone meerderheid der stemmen en minstens de helft der 
Bestuurders dient aanwezig te zijn om een geldige stemming mogelijk te maken.  De Raad van Bestuur 
kan steeds anderen op de vergadering uitnodigen. 

Artikel 9: Ieder lid is loyaal ten opzichte van de duikschool en zijn duikschoolleden. In geval van 
geschillen of onverenigbaarheden, dewelke de belangen van de duikschool zouden kunnen schaden, 
primeert de loyaliteit aan de eigen duikschool. Geschillen of onverenigbaarheden ten opzichte van de 
duikschool dienen geïnterpreteerd te worden "in de ruimste zin". 

Artikel 10: De kandidatuur van een lid voor een leidinggevende of een bestuursfunctie binnen de 
duikschool zal slechts aanvaard worden door de Raad van Bestuur indien dit lid niet voorkomt op de 
ledenlijst van een andere duikfederatie. 

Artikel 11: De kandidatuur van een nieuw lid van de duikschool, die ook lid is van een andere 
duikschool of -club of duikfederatie, is onderhevig aan een uitdrukkelijke goedkeuring door de Raad van 
Bestuur. Als dit nieuwe lid aansluit periode Januari-juni zal hij/zij de jaarlijkse bijdrage voor tweede lid 
betalen. Indien het tweede lid in de periode September-december aansluit zal hij/zij een gereduceerde 
bijdrage betalen voor dat jaar. 
Artikel 12: De duikschool is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

Artikel 13: Elk lid aanvaardt door zijn lidmaatschap automatisch dat hij akkoord gaat geen enkel 
financieel verhaal uit te oefenen ten opzichte van de leden van de Raad van Bestuur of van de 
Algemene Vergadering. 
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Artikel 14: Minderjarige kandidaat-leden dienen een bewijs af te leveren waarin ouders of voogd zich 
akkoord verklaren met een eventueel lidmaatschap. 

Artikel 15: Elk lid aanvaardt door zijn lidmaatschap automatisch dat hij akkoord gaat met het feit dat 
hijzelf, of de ouders in geval van minderjarigheid, volledig burgerlijk aansprakelijk blijft in geval van 
geldelijke klachten of eisen voortkomende uit, al dan niet, fouten, schadegevallen, waaronder onder 
andere lichamelijk of geestelijk letsel, ziekte of dood, vernieling, beschadiging of verlies van een 
materieel goed, explosie, giftige gassen, enz. en dit ten opzichte van zichzelf, leden van de duikschool 
en derden, en hun bezittingen. 
Dit artikel geldt tevens voor alle nevenactiviteiten van de duikschool, die al dan niet, binnen of buiten 
duikschoolverband georganiseerd worden, en dit zowel voor leden als voor niet-leden. 

Artikel 16:  In de jaarlijkse bijdrage is de premie voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en 
individuele verzekering, zoals die door de NELOS aan zijn leden wordt aangeboden, inbegrepen. Alle 
leden zijn verplicht de voorschriften, daaraan verbonden, na te leven, dit alles voor zover 2DIVE4 v.z.w. 
de verzekering van de NELOS kan onderschrijven. Behoudens de bestaande verzekering van de 
NELOS, kan elk lid zich aanvullend laten verzekeren en dit op eigen initiatief. 

Artikel 17: De bijdragen dienen betaald te worden met ingang van elk nieuw kalenderjaar. Deze 
bijdragen kunnen door de Raad van Bestuur gewijzigd worden met ingang van ieder nieuw kalenderjaar 
(Art. 6 der Statuten). 

Artikel 18:  Elk nieuw lid dat begint in de periode september-december dient meteen de jaarlijkse 
bijdrage te betalen voor het komende scholingsjaar plus de NELOS-vergoeding voor het huidige 
scholingsjaar.  Een lid dat start na januari betaalt de gewone jaarlijkse bijdrage. 

Artikel 19: Ieder lid zal, en dit op eigen initiatief, zijn goedgekeurde medische fiche (volgens de 
voorschriften, uitgevaardigd door de Medische Commissie van de NELOS) aan het secretariaat afgeven 
tussen 15 december en 15 januari van het lopende duikschooljaar. In geval van niet naleven hiervan 
neemt het lid alle hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheden op zich. 

Artikel 20: De zwembadscholing vangt aan op 1 september en eindigt op 30 juni. Gedurende de 
vakantieperiode zijn er geen scholingsactiviteiten in het zwembad. 

Artikel 21: De opleiding gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een duikschoolverantwoordelijke, 
aangesteld door de Raad van Bestuur. De duikschoolverantwoordelijke laat zich bijstaan door bevoegde 
lesgevers. Deze opleiding wordt gegeven volgens de richtlijnen uitgevaardigd door de Commissie 
Duikonderricht van de NELOS. Deze opleiding voorziet in het behalen van de duikbrevetten, uitgereikt 
en gehomologeerd door de Commissie Duikonderricht van de NELOS. 

Artikel 22: Eventuele kandidaten kunnen zonder verplichtingen gedurende 1 week deelnemen aan de 
duikscholing. Deze kandidaten dienen zichzelf tegen mogelijke aanspraken te verzekeren. 

Artikel 23: Elke kandidaat en elk lid dient zich stipt te schikken naar dag en uur waarop de opleiding 
vastgesteld is. 

Artikel 24: De voorwaarden om definitief als kandidaat-duiker bij de duikschool aan te sluiten zijn: 
1. Tenminste 100 m kunnen zwemmen, in om het even welke stijl; 
2. Tenminste 14 jaar oud zijn.  
3. Bereid zijn een medisch onderzoek te ondergaan en te voldoen aan de voorschriften uitgevaardigd 
door de Medische Commissie van de NELOS; 
4. Indien er geen bezwaar is vanwege de Raad van Bestuur (zie Art. 11). 
5. Akkoord gaan met dit Huishoudelijk Reglement. 

Artikel 25: De richtlijnen die door de lesgevers gedurende de opleiding gegeven worden, dienen stipt 
opgevolgd te worden. 

Artikel 26: Elke lesgever/geefster is verantwoordelijk voor de orde en de tucht bij de hem/haar 
toevertrouwde leerlingen. 

Artikel 27: Elke leerling of duikschoollid is verantwoordelijk voor het materiaal dat door de duikschool 
ter beschikking wordt gesteld. Hij/zij is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn/haar persoon bij het 
gebruik van deze materialen. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de preventieve controle in verband 
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met de goede werking van het materiaal. Hij/zij zal dit materiaal terug op zijn plaats brengen na het 
beëindigen van de duikscholing of duikschoolactiviteit, en dit in behoorlijke staat. 

Artikel 28: De bijdrage voor de duikscholing wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgelegd. Deze 
bedragen kunnen geraadpleegd worden op de website. 

Artikel 29: Een uitrusting of een eigendom van de duikschool kunnen in duikschoolverband gebruikt 
worden door de leden van de duikschool. Deze gebruikers zijn er financieel verantwoordelijk voor en 
eventuele schade, toegebracht in de periode dat zij dit materiaal in bruikleen hadden, dienen zij te 
melden en te vergoeden. Elk gebruik ervan is onderworpen aan toelating, te verlenen door de 
materiaalbeheerder, in afspraak met de duikschoolleiding.   

Artikel 30: Voor het ontlenen van duikschoolmateriaal dient een bijdrage in de kosten en het onderhoud 
betaald te worden. Deze bijdragen worden door de Raad van Bestuur vastgesteld.  De vijf duiken voor 
het 1* brevet zijn vrij van bijdrage, daarna wordt er € 2 per stuk (ademautomaat, gevulde fles, BCD) per 
week betaald. 

Artikel 31: Voor het maken van open-water-duiken dient het ontleende duikschool-materiaal bij de 
materiaalbeheerder te worden afgehaald en binnen redelijke, afgesproken termijn bij deze terug 
ingeleverd. Persluchtflessen worden terug gevuld op ± 200 bar alvorens ingeleverd te worden. 

Artikel 32: Het is mogelijk duikschoolmateriaal te ontlenen voor gebruik buiten duikschoolverband. 
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 
1. Lid zijn van 2DIVE4 v.z.w.. Uitzondering hierop zijn demonstraties en sportdagen voor scholen. 
2. In bezit zijn van tenminste het gehomologeerde 1-stersbrevet. Uitzondering hierop zijn demonstraties 
en sportdagen voor scholen. 
3. Een weekvergoeding betalen, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur. 
4. De duikschool heeft steeds voorrang op het gebruik van het materiaal. 

Artikel 33: Bij open-water-duiken zal de organisatie en de samenstelling van de duikploegen gebeuren 
door de algemene duikverantwoordelijke volgens de voorschriften uitgevaardigd door de Commissie 
Duikonderricht van de NELOS. Richtlijnen van de algemene duikverantwoordelijke dienen stipt 
opgevolgd te worden. 

Artikel 34: De Algemene Vergadering is het hoogste beslissingsorgaan van onze vereniging en zij dient 
minstens eenmaal per jaar bijeen te komen om een aantal beslissingen te nemen. Elk lid dat voldoet 
aan de volgende voorwaarde kan zich kandidaat stellen om toe treden tot de A.V.:  
1.  2 jaar aaneensluitend eerste duikend lid van 2DIVE4 v.z.w.,  
2.  houder van het twééstersbrevet 
3.  minimum 18 jaar oud.  
Men dient wel zijn kandidatuur schriftelijk te stellen bij de Raad van Bestuur. Het is vanzelfsprekend dat 
men zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging voldaan dient te hebben om stemrecht 
te hebben. 

Artikel 35: De jeugdduikschool wordt geleid door een instructeur jeugdduiken(JSC). 
Deze is verantwoordelijk voor: 

1. Coördineren van de rekrutering nieuwe jeugdsporters. 
2. Organiseren van jeugdduikinitiaties in zwem.com 

3. Coördineren en opvolging van de zwembadscholing van de jeugdduikers 

4. Organiseren van openwater duiken voor de jeugdduikers 

5. Coördineren van bijscholing en opleidingen van de jeugdbegeleiders 

6. Communicatie naar de jeugdduikers en hun ouders   

 

Opgesteld te Duffel op 10 februari 2017. 

Reyntiens Dirk, voorzitter Goidts Karin, secretaris 
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