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Onze afspraken Haaifive
Huishoudelijk reglement
Dit document is een overeenkomst tussen alle leden van
HAAIFIVE, vol goede basisprincipes…
Regine
1-1-2022

VZW HAAIFIVE
Artikel 1. De vereniging.
1. De vereniging voert de naam VZW "Haaifive" en is gevestigd te Deerlijk. Zij werd
opgericht op 1 januari 2012
.
2. De doelstelling:
Naast een gedegen, veilige duikopleiding en begeleiding, die toegankelijk moet
kunnen zijn voor iedereen, beogen wij ook zoveel mogelijk - rekening houdend met de
persoonlijkheid van de mensen en hun kwaliteiten- een actieve, prettige deelname van alle leden,
zodanig dat iedereen zich betrokken voelt bij het verenigingsgebeuren, waardoor een
ware teamgeest heerst, en zoals verder geregeld in art. 2 van het huisreglement.
3. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke
aard dan ook van leden en derden die tijdens verenigingsactiviteiten aanwezig zijn.
4. De vereniging verwacht van alle leden een respectvolle omgang met de onderwaterwereld.
5. Het lidmaatschap loopt (net als het boekjaar) van 1 januari tot 31 december.

Artikel 2. De toegetreden leden.
1. Alle leden zijn gerechtigd tot het indienen van voorstellen, klachten of mededelingen bij
het bestuur. Het bestuur is verplicht deze in overweging te nemen en het besluit aan
de indiener, met argumenten, mede te delen.
2. Schade door de leden en aspirant leden aan de vereniging berokkend door
onvoorzichtigheid, nalatigheid, of moedwil, moet door hen worden vergoed door
betaling van een door derden vastgesteld bedrag als schadevergoeding.
3. Leden dienen veranderingen van adres zo spoedig mogelijk schriftelijk mede te delen
aan het secretariaat.
4. De leden zijn verplicht zich eenmaal per jaar medisch te laten keuren. De formulieren om te
laten invullen door de dokter, wordt aan ieder kandidaat-lid overhandigd. Leden die geen geldig
keuringsbewijs hebben, mogen niet deelnemen aan de zwembadtrainingen en door de vereniging
georganiseerde buitenwateractiviteiten.
5.Het lidgeld bedraagt € 100 en € 50 voor het tweede lid van het gezin. Daarvoor krijgen de leden
toegang tot het zwembad, wekelijks op vastgesteld dag en uur. Ook de toegang tot de duikplaatsen
waarvoor vergunning verkregen werd, zijn gratis toegankelijk voor de leden tijdens de clubduik.
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Artikel 3. Sponsorleden.
1. Dit zijn gewone leden die door omstandigheden,zoals studie of werk, niet meer in
staat zijn te trainen, naar wel betrokken willen blijven bij de Haaifive-duikers.
.
2. Voor hen geldt een andere contributie regeling.
3. Elk verzoek tot sponsorlidmaatschap wordt per geval door het bestuur behandeld.

Artikel 4. Het aannemen van leden.
1. Zij, die als lid ingeschreven willen worden, melden zich daartoe aan bij de secretaris.
Dit verzoek leidt tot inschrijving na toelating als zodanig door het bestuur.
2. Het reglement kan ten allen tijde gelezen worden op de site van Haaifive.
Vanaf het moment van inschrijving en betaling wordt de betrokkene geacht van de inhoud op de hoogte te
zijn en overeenkomstig te handelen.
3. De leden dienen tijdens de training in het bezit te zijn van een basisuitrusting
bestaande uit een duikmasker, een snorkel, zwemvliezen en een loodgordel met een
gewicht aan lood dat gelijk is aan tenminste 5% van het lichaamsgewicht.
4. Het bestuur is gemachtigd het aantal nieuwe leden aan een maximum te binden of
voor een bepaalde periode een ledenstop af te kondigen.

Artikel 5. Het bestuur.
Het bestuur is belast met:
a.
de zorg voor het naleven en uitvoeren van alle regelingen die op de vereniging
betrekking hebben;
b.
de zorg voor het uitvoeren van bestuursbesluiten en besluiten van de algemene
vergadering;
c.
het leiden van alle zaken die de vereniging betreffen;
d.
het toezicht op en het beheer van de gelden en materialen van de vereniging.
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Artikel 6. De materialencommissie.
(gezien er geen materiaal aanwezig is in de club, is deze commissie toekomstgericht)

1. De materialencommissie draagt de zorg voor alle aan de vereniging behorende
uitrustingen, apparaten, accessoires en gereedschappen en doet hiervan verslag aan
het bestuur.
2. De commissie houdt een lijst bij van alle bovengenoemde materialen en houdt nota
van nieuw aangeschaft materiaal en de nodige reparaties.
3. Voor het laten verrichten van reparaties heeft de commissie toestemming nodig van
het bestuur.
4. De aankoop van clubmateriaal gebeurt in overleg met de leden.

Artikel 7. De opleidings/trainingscommissie.
1. De opleidings/trainingscommissie houdt zich bezig met het opleiden van duikers zowel in het
zwembad, als in open water. Een sportieve inzet van de leden van deze commissie is uiterst welkom.
Zij hebben een voorbeeldfunctie.
2. De opleidingen zijn enkel onder hoede van duikschoolverantwoordelijke Tarcy (met officieel aangegeven
inkomen door officieel uitgereikte brevetten) en worden altijd georganiseerd en gepland door deze
duikschool, bestaande uit volgende onderdelen:
• Binnenwateropleiding;
• Buitenwateropleiding;
• Theoretische opleiding.

3. De commissie is bevoegd een duik(st)er in opleiding een wachttijd op te leggen om volgende redenen:
• Geen geldig keuringsbewijs heeft;
• Te veel afwezig is geweest tijdens de opleiding;
• Blijk geeft niet de juiste duikmentaliteit te bezitten;
Anderzijds dienen de meeste opleidingen binnen het jaar afgewerkt te zijn. Dit omdat alle vaardigheden
geoefend in het zwembad vlot en veilig in open water horen te verlopen.
4. De commissie is ook verantwoordelijk voor de trainingen van de vereniging, zodanig
dat de vaardigheid en de conditie van de leden van de vereniging op een voldoende
hoog peil gehouden wordt. Er wordt ook rekening gehouden met ieders kunnen.
5. De commissie bestaat uit de hoofdtrainer en minimaal 2 leden die in het bezit zijn van
een divemaster-duikbrevet..
6. De opleidingen worden – uit veiligheidsoverweging – gegeven door instructeurs en divemasters die
vanaf hun rescue-brevet bij duikschool Tarcy hun opleiding genoten. Niet- aangemelde instructeurs kunnen,
wegens plaatsgebrek, geen zwembadopleiding geven tijdens de wekelijkse training. Zij kunnen daarvoor
solliciteren naar andere vrije uren in het zwembad.
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Artikel 8. De duikcommissie
1.De duikcommissie organiseert recreatieve duiken, steeds in samenspraak met duikschool Tarcy.
2. De commissie stemt de planning af met de opleidingscommissie en met de
evenementencommissie.
3. De commissie draagt er zorg voor dat de duik door een daartoe bevoegd persoon
wordt geleid. Bekwaamheid, het beheersen en ervaring in specifieke duiken en routine zijn noodzakelijk.
4. De commissie oriënteert zich vooraf op de bijzonderheden van een duikstek. Dit kan
ook via internet.
5. Een lid dat geslaagd is voor een gesubsidieerde opleiding, krijgt na het behalen van het diploma het
opleidingsgeld terug in de veronderstelling dat het lid zich de volgende 3 jaar opnieuw inschrijft. Zoniet, kan
dit bedrag terug gevorderd worden door de club.

Artikel 9. De evenementencommissie.
1. De evenementencommissie heeft tot taak het opstellen van evenementen op
duikgebied.

2. De commissie heeft ook de mogelijkheid tot organiseren van evenementen, welke
niet direct op duikgebied liggen, maar ter bevordering van de teamgeest, alsmede het
organiseren van acties welke tot doel hebben de inkomsten van de vereniging
te verbeteren.

Artikel 10. De PR- commissie
1.De PR- commissie heeft als doel het promoten van de duikclub via webapplicaties of andere
publiciteitsacties.
2.In samenwerking met de evenementencommissie kunnen zij creatief ideeën uitwerken, steeds binnen de
mogelijkheden van de club.

.
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Artikel 11. Orde en veiligheid van het duiken.
1. Algemeen.
Het PADI veiligheidsreglement is uitgangspunt bij alle duikactiviteiten. Enkel PADI, CMAS en TDIopleidingen worden erkend. Duikschool Tarcy voorziet een uitgebreide range aan opleidingen en brevetten
en enkel deze worden erkend en getolereerd. Dit houdt ook verband met de duiktuitrusting,
veiligheidsaspecten en bekwaamheidsniveau.
- De duikleider kan leden, die naar de mening van de duikleider te veel alcoholische
dranken hebben gebruikt en/of lichamelijk dan wel geestelijk in een slechte conditie
verkeren, verbieden deel te nemen aan verenigingsactiviteiten. Wanneer geen
duikleider aanwezig is kan het bestuur dit doen.
.- een sportieve instelling van alle duikers zorgt ervoor dat ieder lid de kans krijgt om
mee te gaan op de clubuitstap indien dit binnen de mogelijkheden van de duiker ligt
en indien er voldoende kader is. Kliekjes en clubjes in de club zullen ten allen tijde vermeden worden.
-

2. In het zwembad.
In het zwembad moet iedereen zich houden aan de aanwijzingen van de instructeurs
en het bestuur en aan de regels van het zwembad.
- Iemand die tijdens de training wel wil zwemmen, maar niet aan de training mee wil
doen, is welkom. Het is wel nodig – omwille van de veiligheid- een trainer daarvan op de
hoogte te brengen .
- wegens slipgevaar is het verboden te lopen in het zwembad.
-

3. In het buitenwater bij door de vereniging georganiseerde evenementen.
- Voorwaarde om deel te nemen: lid zijn voor een niet- opleidingsvolgend persoon
- De geplande duiken worden via mail en/of facebook/duikkalender verspreid en de schriftelijke antwoorden
bij de duikverantwoordelijke zijn van cruciaal belang om de duik veilig te laten verlopen.
- Het bestuur of hoofdtrainer wijst voor ieder duikevenement een duikleider aan,
- De leden dienen de richtlijnen van de duikleider te volgen.
- De duikleider stelt de buddyparen samen. Vroegtijdig overleg is altijd mogelijk.
- Elk buddypaar meldt zich voor het te water gaan bij de kantverantwoordelijke, buddy’s gaan eerst hun
duikuitrusting controleren,
- Na de duik meldt ieder buddypaar zich direct bij de kantverantwoordelijke af,
4. De buitenwater- duiken die niet door de vereniging georganiseerd zijn, maar
een privé karakter hebben, vallen buiten de verzekering van de club. Voor privé vergunningen is de duiker
zelf verantwoordelijk en op plaatsen waar de club een contract heeft, wordt volgens deze plaatselijke en/of
haaifive reglementering gedoken.
5. Vaardigheidseisen.
Een lid dat 6 maand of meer niet gedoken heeft, kan verplicht worden een review-sessie te volgen
vooraleer er in natuurlijk milieu zelfstandig wordt gedoken.
6. Bij activiteiten waaraan mensen deelnemen die geen lid zijn van de vereniging, participeren ze
op eigen risico.
7. Een duikverzekering is verplicht voor iedere duiker.
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Artikel 12. Slotbepalingen.
1. Alles waarin noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement voorziet, wordt
geregeld bij besluit van het bestuur.
2.De VZW wordt niet ontbonden door het overlijden van één der leden van de raad van bestuur.
De VZW kan enkel ontbonden worden door een voltallige beslissing van de raad van bestuur. In geval van
ontbinding zal het actief, na zuivering van schulden, overgedragen worden aan een goed doel.
- De VZW wordt beheerd door de leden van de raad van bestuur, en dit voor onbepaalde tijd.
. De beheerders hebben geen persoonlijke verplichtingen ten opzichte van de VZW. Hun
verantwoordelijkheid beperkt zich tot het uitvoeren van hun opdracht binnen hun functie.
- Elke vergadering heeft een verslag ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
- Alle akten en verslagen moeten getekend zijn door de voorzitter en één van de leden van de raad van
bestuur.
- Jaarlijks ligt de jaarrekening ter inkijk op het adres van de maatschappelijke zetel
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VZW HAAIFIVE
ALS DUIKER GA IK AKKOORD MET DE VOLGENDE PUNTEN :
- jaarlijks medische fiche invullen,
- het aanvaarden en respecteren aan het huishoudelijk reglement van de club,
- jaarlijks lidgeld betalen,
- lidaanvraag moet aanvaard worden door de raad van bestuur,
- elk lid dient een verzekering 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, TDI of CMAS systeem,
- aanvaarding van de standaard gedragregels 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 en
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 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) tenzij speciale training dit toelaat, altijd niet-decompressie duiken maken 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 veiligheidsstop maken als extra
voorzorgsmaatregel, gewoonlijk op 5 meter diepte gedurende minimaal drie minuten,
g) goede controle over je drijfvermogen houden zodat het onderwaterleven niet verstoord raakt.
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 en overmatige hyperventilatie
vermijden bij snorkelduiken. Oververmoeidheid voorkomen als je onder water bent en binnen je
mogelijkheden duiken,
i) bij noodgevallen 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.
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LIDGELDEN:
- de lidgelden kunnen jaarlijks herzien door de raad van bestuur,
- het bedrag: € 100 voor een 1e lid van het gezin, € 50 voor een 2e lid van het gezin
- lidgeld voor het werkingsjaar loopt van 1 jan tot 31 dec.
- graag het bedrag overschrijven op het nr van de VZW …………………………………….
- niet betalen van het lidgeld heeft uitsluiting tot gevolg
- in het lidgeld is inbegrepen:
a) club lidmaatschap
b) zwembadtoegang
c) toegang tot duikplaatsen waar de club een vergunning voor heeft
d) onbeperkte deelname aan de clubuitstappen
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.
De recentste versie van dit reglement vervangt alle vorige.
Leden die zich inschrijven, verklaren kennis te hebben gegeven dat ze het clubreglement gelezen
hebben en ermee akkoord zijn.
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