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Intern regelement Duikclub Sepia Divers vzw  

 
Het intern reglement heeft als doel om de algemene werking van de duikclub duidelijk te 

maken en in goede banen te leiden. Het intern reglement kan door het bestuursorgaan ten 

allen tijde gewijzigd worden zonder voorafgaandelijk overleg met de leden. De laatste versie 

van het intern reglement zal op de clubwebsite gepubliceerd worden.  

 

I. Benaming en doel 

Duikclub Sepia Divers vzw heeft tot doel de duiksport te bevorderen en te onderrichten.  
 

II. Leden 

 

De club bestaat uit vaste leden welke via de Algemene Vergadering verkozen en ontslagen 

worden. Zij hebben stemrecht op de Algemene Vergadering en staan in voor de algemene 

werking van de club, al dan niet bijgestaan door aangewezen vrijwilligers. 

 

Verder zijn er de toegetreden leden. Zij worden lid van de club middels het jaarlijks betalen 

van het lidgeld. Dit geeft hen het recht om deel te nemen aan alle activiteiten die de club 

organiseert.  

De sympathisanten zijn leden die een verminderd lidgeldtarief betalen (zie onder hoofdstuk 

“lidgelden”). Zij mogen deelnemen aan alle clubactiviteiten, uitgezonderd de 

zwembadtrainingen.  

 

Leden van alle duikfederaties zijn welkom in de club. (Vervolg)opleidingen binnen de club 

zullen echter altijd volgens het PADI-systeem gegeven worden.  

 

 

III. Lidgelden 

De lidgelden worden jaarlijks herzien door de raad van bestuur 
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De lidgelden moeten jaarlijks en volledig op een voorziene datum betaald zijn met 

uitzondering in volgende gevallen: 

 Toetreding eerste kwartaal: 100% van het jaarlidgeld  

 Toetreding tweede kwartaal: 75% van het jaarlidgeld 

 Toetreding derde kwartaal: 50% van het jaarlidgeld  

 Toetreding vierde kwartaal: 25% van het jaarlidgeld  

 

Sympathisanten betalen 25% van het jaarlidgeld. Hiermee hebben ze het recht deel te 

nemen aan alle activiteiten van de club met uitzondering van de zwembadtrainingen. 

Bij het uittreden van een lid, om gelijk welke reden, kan er nooit door het lid of door derden 
aanspraak gemaakt worden op het vermogen van de club of op teruggave van gestorte 
bijdragen. 
 

IV. Algemene gedragsregels 

 

We streven naar een club waar er op  een veilige en ethisch verantwoorde manier gesport 

kan worden. Daarom is er geen plaats voor agressie, pesten, discriminatie of seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Ook drugs horen hier niet thuis. 

 

De leden van de club worden verwacht zich aan volgende gedragsregels te houden: 

 Ze moeten de statuten en het intern reglement naleven. 

 Ze mogen geen kwaad spreken over de club of zijn medewerkers/vrijwilligers. 

 De leden zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen handelen, zowel onder als boven 

water. De bestuurders en vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor de individuele acties 

van de clubleden. 

 De leden dienen in het bezit te zijn van een actieve DAN- of andere duikverzekering. 

Dit geldt zowel voor buiten- maar ook voor binnenwaterduiken en 

zwembadtrainingen (zowel fysieke trainingen als zwembadduiken). 

 Tijdens het duiken worden de clubleden geacht zich te houden aan de algemene 

veiligheidsnormen en –limieten van hun hoogst behaalde brevet. Zie ook het 

document ‘”verklaring van begrip van duikveiligheidsregels”.  

 Er mag geen beeldmateriaal (foto’s of video’s) gemaakt of verspreid worden van 

clubactiviteiten zonder medeweten en toestemming van het bestuursorgaan. Het 

bestuursorgaan zorgt hiermee voor het waarborgen van de privacy van de leden die 

zich verzetten tegen de verspreiding van beeldmateriaal van hen (zie ook onze 

privacyverklaring).  
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V. Ontslag, uittreding en uitsluiting 

 

Vaste leden worden ontslagen na het indienen van hun ontslag bij de Algemene Vergadering 

of na beslissing van de Algemene Vergadering na onderling beraad en met 2/3 meerderheid. 

We verwijzen naar de statuten voor de exacte procedures. 

 

Toegetreden leden kunnen ten allen tijde vrijwillig de club verlaten. Er kan geen contributie 

worden teruggevraagd. 

 

Onder volgende voorwaarden worden toegetreden leden uitgesloten: 

 Bij het niet naleven van de reglementen. 

 Het niet tijdig betalen van het lidgeld wordt aanzien als uittreding. 

 Indien het lid zich misdraagt, wordt dit gemeld aan het bestuursorgaan. Het lid wordt 

hierop aangesproken en krijgt hij/zij een mondelinge en schriftelijke (brief of mail) 

waarschuwing. Indien het gedrag zich ondanks de waarschuwing herhaalt, wordt het 

lid uitgesloten van de club. 

 Indien een lid gedrag stelt dat gerechtelijke normen schaadt, wordt hij/zij per direct 

geschorst. Een gerechtelijke procedure wordt opgestart. Na de uitspraak hiervan 

wordt door de Algemene Vergadering beslist of het betreffende lid in de club kan 

blijven. 

 

VI. Zwembadtrainingen 

 

Van oktober tot en met juni worden er wekelijks zwembadtrainingen gegeven op 

vrijdagavond van 21u-22u in het zwembad Sportoase te Brasschaat.  

 

Een nieuw lid kan enkel deelnemen aan de zwembadtrainingen indien alle documenten die 

hem/haar door het secretariaat bezorgd zijn, volledig en correct ingevuld zijn.  

 

De leden zijn verplicht zich te houden aan de reglementeringen opgelegd door het 

zwembad/Sportoase. 
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Een zwembadtraining kan het volgende inhouden: 

 Er kan opleiding gevolgd worden in overleg met de toegewezen instructeur. 

 Op de eerste vrijdag van de maand is er een flessentraining: de leden die over eigen 

duikmateriaal beschikken, kunnen met dit materiaal (indien proper en in goede staat) 

in het zwembad oefenen. 

 Er worden fysieke trainingen gegeven. De lesgever van de fysieke training stelt zijn les 

qua intensiteit zo goed als mogelijk af op de aanwezige leden.  

 Men kan snorkelen en zijn palmtechniek oefenen/verbeteren. 

 Er wordt niet vrij gezwommen tijdens de zwembadtrainingen! 

 

De leden worden verondersteld om voor de fysieke trainingen steeds hun ‘ABC’-materiaal bij 

te hebben: duikbril, snorkel, (zwembad)vinnen, loodgordel en lood.  

 

Voor de flessentraining wordt het duikmateriaal van clubleden via de hoofdingang 

binnengebracht. Enkel instructeurs hebben toegang tot de dienstingang voor het afzetten 

van het duikmateriaal (voor zichzelf en de eventuele studenten). 

 

VII. Organiseren van activiteiten 

Door de raad van bestuur zal een verantwoordelijke aangeduid worden voor het organiseren 
van feesten of andere activiteiten. Alle organisaties en de daaraan verbonden kosten dienen 
eerst te worden goedgekeurd door het bestuursorgaan. 
 
Leden die zich inschrijven voor een activiteit, worden pas als ‘ingeschreven’ aanzien na het 
volledig betalen van het deelnamegeld, indien van toepassing.  
 
VIII. Opleidingen 

 

Opleidingen gebeuren steeds volgens de PADI-richtlijnen. Er wordt enkel opleiding gegeven 

aan personen die ook het jaarlijks lidgeld voldaan hebben.  

 

Volgende opleidingen kunnen voorzien worden in onze club: Discover Scuba Diving – Refresh 

cursus - Open Water – Advanced Open Water – Nitrox – Rescue Diver – Divemaster.  

Verder wordt er ook op regelmatige basis een opleiding EFR (Emergency First Response) 

gegeven.  

De opleidingen worden gegeven aan personen van 14 jaar of ouder.  

 

Uitzonderingen hierop kunnen enkel in overleg met de betrokken instructeur en na 

goedkeuring door het bestuursorgaan. 
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De aanvraag van een opleiding of initiatie gebeurt steeds via het secretariaat van de club. De 

contactgegevens daarvoor zullen op de site up-to-date gehouden worden. Er worden geen 

opleidingen opgestart zonder medeweten en toestemming van het bestuursorgaan. 

 

Een opleiding kan pas van start gaan na het volledig betalen van het opleidingsgeld. Na deze 

storting heeft de cursist 1 jaar om de opleiding te voltooien. In uitzonderlijke situaties kan 

deze termijn verlengd worden. Dit kan enkel in overleg met de betrokken instructeur en na 

goedkeuring door het bestuursorgaan.  

 

Een reeds begonnen opleiding wordt niet terugbetaald indien de cursist deze niet tijdig 

afrondt. Enkel op basis van een medisch attest kan een terugbetaling van het cursusgeld, 

met het in mindering brengen van de kost voor het lesmateriaal, aangevraagd worden.  

 

IX. Materiaal 

 

Bij het inschrijvingsgeld voor de opleiding “Open Water” zit de huur van het duikmateriaal 

inbegrepen. 

 

De student komt het materiaal passen en afhalen bij de materiaalmeester. Spreek hiervoor 

tijdig af voor je eerste buitenwaterduik! 

 

Voor de huur van dit materiaal wordt €100,00 borg per cursist betaald.  

Het materiaal wordt door de student terug naar de materiaalmeester gebracht binnen 2 

weken na het afronden van de opleiding (tenzij anders afgesproken met de 

materiaalmeester).  

 Na elke duik wordt het materiaal door de student gespoeld.  

 Het materiaal wordt droog terug afgeleverd bij de materiaalmeester. 

 Bij schade wordt dit zo snel mogelijk aan de instructeur en materiaalmeester gemeld. 

Dit is van belang voor je eigen veiligheid alsook die van de volgende gebruikers! 

 

Enkel indien het materiaal tijdig en in goede staat wordt teruggebracht, wordt de borg 

terugbetaald aan de student.  

 

Leden die duiken met eigen materiaal moeten ervoor zorgen dat deze in goede staat en 

gekeurd is. De club is niet aansprakelijk voor diefstal van (duik)materiaal tijdens trainingen of 

evenementen. 
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X. Regels betreffende instructeurs en divemasters 

 

Op een gedeeld document worden de aanwezigheden voor de zwembadtrainingen ingevuld. 

Dit moet ten laatste de dinsdag van de betreffende week ingevuld worden. Op basis hiervan 

kunnen de taken voor de training verdeeld worden.  

 

Er wordt van de instructeurs en divemasters verwacht dat ze minstens 9 aanwezigheden per 

jaar in het zwembad hebben. Indien hieraan voldaan wordt, betaalt de club voor hen 

 De PADI-inschrijving 

 De DAN-verzekering (het gedeelte bovenop de standaardverzekering) 

 De keuring van 1 fles en 1 automaat per instructeur of divemaster. 

 

De instructeurs en divemasters voorzien zelf in hun duikmateriaal voor het geven van 

initiaties en opleidingen.  

 

Als er een opleiding of initiatie gestart wordt, dan bezorgt het secretariaat aan de 

betreffende instructeur of divemaster een map met alle benodigde documenten. Indien van 

toepassing worden ook de cursusmaterialen door het secretariaat besteld. 

De instructeur/divemaster ziet erop toe dat alle documenten correct en volledig ingevuld 

worden door hem en/of de student. Na afronding van de opleiding wordt deze map volledig 

terugbezorgd aan het secretariaat. 

 

XI. Privacy 

 

Sepia Divers vzw verbindt zich ertoe de wettelijke bepalingen rond privacy van de leden te 

respecteren conform de privacywetgeving. We verwijzen hiervoor naar de privacyverklaring 

van onze club, waarvan de laatste versie op de website te vinden is.  

 
 
Het bestuur.  
 
Datum: 06/02/2023 
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