HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Met ingang vanaf 1 september 2016
Aansprakelijkheid
Noch Westels Diving Team vzw, noch een bestuurslid is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen
voor schade of letsel, opgelopen door hen, die deelnemen aan enige activiteit van de vereniging.
Noch Westels Diving Team vzw, noch een bestuurslid is aansprakelijk te stellen voor schade of letsel
toegebracht aan derden door leden van de vereniging tijdens activiteiten van de vereniging . Schade
aan het materiaal ten gevolge van onzorgvuldig gebruik of nalatigheid wordt verhaald op de
gebruiker.
Lidmaatschap
Westels Diving Team vzw, is een duikclub zonder winstoogmerk, de statuten kunnen door ieder
ingekeken worden.
Door het storten van het lidgeld verklaart het lid (en eventueel ouders en voogd) zich te houden aan dit
huishoudelijk reglement.
Het jaarlijkse lidgeld van de leden dient betaald te worden tussen 15 december en 15 januari.
Op rekeningnummer BE58 9731 3013 0079
Elk lid moet voldoen aan de nodige formaliteiten! Vereiste
administratie & formaliteiten iedere leerling moet
doornemen,invullen en ondertekenen:
1) de PADI aansprakelijkheidsvrijwaring (verklaring van begrip ) en de aanname van risico verklaring,
2) de PADI verklaring van begrip van de duikveiligheidsregels.
3) de PADI medische verklaring (RSTC medische formulier).dit moet gedaan worden aan het begin van
iedere cursus /lid, ervaringsprogramma en wel voor de deelname aan activiteiten in het water en
ongeacht het niveau van de opleiding /ervaring.
4) voor de nelos leden, iedereen moet een medische attest afleveren aan de secretaris
En dit moet jaarlijks ingevuld en ondertekenen zijn door een arts op een officieel document en voor 15
januari bij de secretaris afgeleverd.
Doeleinden
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk gezellige activiteiten te organiseren zoals zwembad trainingen,
duik-uitstappen, niet duik uitstappen, EHBO-opleidingen, bijscholingen en sfeervolle bijėėnkomsten.

Het is niet de bedoeling van de club om een winstgevende vereniging te worden, zolang de club uit zijn
jaarlijks kosten kan komen. Overschotten worden aangewend om materiaal te kopen ten dienste van
zijn leden. De club als vzw is niet BTW -Plichtig.
Zwembad
Zwembad training gaat telkens door op woensdag avond van 9u tot 10u in het zwembad van westerlo
(de beeltjens) met uitzondering van de schoolvakanties. We respecteren de regels van het zwembad,
de club, de redder en de lesgever(s) de beslissing van de redder/instructeur(s) zijn bindend en niet
discussieërbaar, dit ten goede van de veiligheid.
De club heeft zijn eigen verenigings-verzekering bij KBC, dit tegen burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v
derden
Iedere pro-duiker heeft voor zichzelf en leerlingen een eigen professionele duik-verzekering bij D.A.N.
(of gelijkwaardig).
Tijdens de training en duiken zorgt elk lid dat hij materiaal heeft, en is er zelf verantwoordelijk voor.
Materiaal die wordt gebruikt van de club zal door de gebruiker vergoed worden bij verlies of schade.
Het duikmateriaal dat wordt gehuurd van de club dient de cursist / duiker zelf op te halen, te spoelen en
terug te bezorgen in goede staat.
Verzekering
De duikclub heeft zoals eerder vermeld een eigen verzekering bij KBC, tegen B.A. t.o.v derden!
Dit geldt dus voor zwembad ;
m.a.w. Alle leden zijn enkel verzekerd tijdens zwembad training en tijdens hun opleiding (zowel
zwembad als buitenwaterduiken) .. dit via de professionele duik-verzekering van de instructeur.
Alle gebrevetteerde duikers dienen zelf in te staan voor hun eigen duik-verzekering (voorbeeld bij
aqua med, of D.A.N.) en dienen deze jaarlijks tijdig te hernieuwen, de club eist dat dit toonbaar is via
een kopie van hun verzekering, deze wordt in de ledenfiche gestopt. In het Belang van de duiker zelf
wordt er niet gedoken zonder duik-verzekering
Opleidingen
De club geeft zijn opleidingen binnen het systeem van PADI & NELOS de cursisten worden enkel
gebrevetteerd na voldoen van de PADI & NELOS -voorwaarden
Elke cursus wordt betaald bij aanvang van de cursus, kredieten worden niet toegestaan, cursus prijzen
staan op de club website (deze zijn zeer scherp).
Bij langer dan 6 maand niet te hebben gedoken dient een “ scuba review” & “scuba tune-up” verplicht
gedaan te worden met positief resultaat, nadien wordt de duiker “ ReActivated”
Zoals eerder vermeld is de cursist verzekerd, enkel tijdens zijn opleiding .

De afspraken en datums van de opleidingen worden zelf door de instructeur (s) bepaald, in
samenspraak met de cursist
Duiken
Er wordt geacht regelmatig op onze duik-agenda te kijken (Facebook) en zoveel mogelijk aan duiken
wordt gedaan.
Elk lid zorgt zelf voor zijn eigen uitrusting, en deze is in uitstekende staat, alsook de nodige service
beurten .
Iedere duiker houdt zich aan zijn eigen limieten volgens zijn brevetten, en beschikt over de nodige
kennis binnen zijn opleiding.
De duiken worden steeds gelogd in een logboek .
De club heeft een eigen compressor waar ieder lid zijn duikfles kan laten vullen tegen betaling.
1 club, 1 geest
Elk lid, met inbegrip van het bestuur dient zich te houden aan een correct attitude en gepaste houding !
Om de groepssfeer optimaal te houden dienen evt. opmerkingen discreet te gebeuren, er wordt nimmer
voor tweestrijd gezorgd, we respecteren elk individu.
Bij evt. problemen kan het bestuur een passende beslissing overwegen.
Professionaliteit en veiligheid zorgen voor een goed draaiende club waar FUN centraal staat.
Optimisme en gezelligheid brengt een optimale groepsstelling en staat hoog in het vaandel, iedereen
helpt elkaar en taken worden leuker als iedereen gelijk wordt behandeld.
Na een training kan men steeds voor een gezellig drankje terecht bij Den Hollander
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