
SCUBA DIVING TEAM OOSTENDE vzw - Maatschappelijke zetel: Snippenstraat 8, B-8450 BREDENE 
Ondernemingsnummer: 430 545 881 - Bankrekeningnummer: BE 34 9730 1542 8690 BIC: ARSP BE 22 
e-mail: info@sdto.be 

 

  Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 11/02/2019 1/7 

Huishoudelijk reglement SCUBA DIVING TEAM OOSTENDE vzw 
HOOFDSTUK I:  LEDEN EN KADER..................................................................................................... 1 
HOOFDSTUK II:  DE RAAD VAN BESTUUR ......................................................................................... 2 
HOOFDSTUK III: DE TRAINERSCOMMISSIE / JEUGDBEGELEIDERS .................................................... 3 
HOOFDSTUK IV: DE LESGEVERS........................................................................................................ 4 
HOOFDSTUK V: LESGEVERS/TRAINERS JEUGDDUIKEN ..................................................................... 4 
HOOFDSTUK VI: DE TRAINING.......................................................................................................... 4 
HOOFDSTUK VII: DE ZWEMMENDE LEDEN ...................................................................................... 5 
HOOFDSTUK VIII: DUBBELDUIKERS .................................................................................................. 5 
HOOFDSTUK IX: CLUBDUIKEN .......................................................................................................... 5 
HOOFDSTUK X: DRUGGEBRUIK WORDT NIET GETOLEREERD .......................................................... 6 
HOOFDSTUK XI: DE SANCTIES .......................................................................................................... 6 
HOOFDSTUK XII: DE GENODIGDEN. ................................................................................................. 6 
HOOFDSTUK XIII: STEUNENDE LEDEN. ............................................................................................. 7 
HOOFDSTUK XIV: DUIKEN IN FORME 4 IN DUNKERQUE. ................................................................. 7 

 

HOOFDSTUK I:  LEDEN EN KADER 

Art. I.1: Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 

Art. I.2: Om als duikend toegetreden lid van de duikschool aanvaard te worden moet men: 

a. de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.  Indien jonger, is de schriftelijke toelating 
noodzakelijk van minstens 1 ouder of wettelijke voogd. Indien jonger dan 16 
jaar dient minstens ook 1 ouder of voogd toegetreden lid te zijn. 

b. als kandidaat 'Duiker 1-ster' (vanaf 14 jaar) drie adaptatietrainingen gevolgd 
te hebben of als Jeugdduiker (10 tot 14 jaar) één adaptatietraining gevolgd te 
hebben. 

c. aangenomen worden door de Raad van Bestuur. 

d. de nodige kwaliteiten bezitten op moreel, psychisch en intellectueel gebied om 
de scholing tot een goed einde te brengen. 

e. de wil hebben om het gezag en het clubreglement te aanvaarden. 

f. de nodige verantwoordelijkheidszin en discipline bezitten. 

g. zich vrijwillig onderwerpen aan het medische geschiktheidsonderzoek 
opgelegd door het VVW-Duiken vzw.  Jaarlijks een door een arts ondertekend 
medisch getuigschrift voorleggen, om de duiksport te mogen beoefenen. 

h. het nodige lidmaatschap betaald hebben. 

Art. I.3: Wordt kandidaat duikend toegetreden lid genoemd, al de kandidaten Duiker 1-
ster die de drie adaptatietrainingen aan het volgen zijn, als Jeugdduiker één 
adaptatietraining aan het volgen zijn, en uiteraard hun lidmaatschap nog niet 
betaald hebben. 
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Art. I.4: Elk kandidaat duikend toegetreden lid die voldoet aan Art. I.2, wordt toegetreden 
lid.  
Een toegetreden lid heeft geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering. 

Art. I.5: Is duikend toegetreden lid, eenieder die geslaagd is in de theoretische evaluatie 
en de praktische zwembadevaluaties ‘Duiker 1-ster’ of ‘1-ster-Juniorduiker’ of al 
gebrevetteerd is. 

Art. I.6: Elk duikend toegetreden lid van Scuba Diving Team Oostende vzw die gedurende 
één jaar lid is, federale bijdrage aan VVW-Duiken heeft betaald en de leeftijd van 
18 jaar heeft bereikt, kan door middel van een schriftelijke aanvraag, zich 
kandidaat stellen als effectief lid (cfr. Hoofdstuk 3, art. 16 van de statuten). 

Art. I.7: Alle leden worden geacht de statuten en reglementen te kennen en zich akkoord 
te verklaren met onze privacyverklaring.  De documenten terzake zijn beschikbaar 
op onze website www.sdto.be 

Art. I.8: De praktische, theoretische en openwater evaluaties zullen uitgevoerd worden 
volgens de VVW-Duiken vzw-normen. 

Art. I.9: Toelatingsvoorwaarden Jeugdduiker: 

 Toegankelijk vanaf een leeftijd van 10 jaar tot een leeftijd van 13 jaar; 

 Eén (groot-)ouder of wettelijke voogd van het kind moet ook lid zijn van 
Scuba Diving Team Oostende vzw (minstens steunend lid). Aanbevolen is 
dat deze ouder of voogd zwemmend of duikend lid wordt, om zo ook 
nauw betrokken te worden bij de opleiding van het kind; 

 De medische verklaring werd ingevuld en getekend door een ouder of 
voogd; 

 Een medisch onderzoek bij en getekend door een arts; 

 Het aansluitingsformulier werd ingevuld en getekend door een ouder of 
voogd; 

 Een zwemdiploma kunnen voorleggen; 

 Ingevulde Naamfiche bezorgen (met foto van het kind). 

HOOFDSTUK II:  DE RAAD VAN BESTUUR 

Art. II.1: De Raad van Bestuur houdt minstens twee maandelijks of meer (bij noodzaak) een 
bestuursvergadering. 

Art. II.2: De club zal zich niet binden aan om het even welke politieke of ideologische 
doeleinden.  De club heeft geen politieke kleur. 

Art. II.3: Een bestuurslid, onwettig of zonder voorafgaandelijk verwittigen afwezig, verliest 
zijn rechten op deze bestuursvergadering. 

Art. II.4: Voor eender welke aangelegenheid of punt op de agenda kan een wettig of 
voorafgaandelijk verwittigd afwezig bestuurslid zijn stem schriftelijk overdragen 
op naam aan een ander bestuurslid.  Hierbij geeft de afwezige volmacht aan het 
aanwezige bestuurslid. 
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Art. II.5: Bij ballotage of gelijk aantal stemmen wordt de stem van de voorzitter of diens 
plaatsvervanger doorslaggevend. 

Art. II.6: De secretaris wordt er aan gehouden van iedere vergadering een verslag op te 
maken en voor te leggen op de daaropvolgende vergadering.  Ieder lid van de Raad 
van Bestuur krijgt een kopie van het verslag of kan het verslag online consulteren. 

Art. II.7: Om als bestuurslid verkozen te worden handelt men volgens Art. IV.1 en Art. IV.2 
van de statuten. 

Art. II.8: De verkiezing van een nieuw bestuurslid gebeurt door de Algemene Vergadering 
met gewone meerderheid van stemmen. 

HOOFDSTUK III: DE TRAINERSCOMMISSIE / JEUGDBEGELEIDERS 

Art. III.1: De trainers en assistent-trainers staan onder de verantwoordelijkheid van het 
duikschoolhoofd. 
De Jeugdbegeleiders staan onder de verantwoordelijkheid van de 
verantwoordelijke Instructeur Jeugdduiken. 

Art. III.2: Om tot trainer te kunnen worden aangesteld, moet men minstens het 
SIGMA-gehomologeerd 'Instructeur 1-ster' brevet, een geldig medisch 
getuigschrift en de niet-vervallen BLS , Oxygen Provider (zuurstoftoediening) en 
Wound Care (wondzorg) HVD-brevetten bezitten. Einddatum geldigheid is 31 
december van het jaar waarin het brevet vervalt. 

Art. III.3: Om tot assistent-trainer of jeugdbegeleider te kunnen worden aangesteld, moet 
men minstens 1 jaar het gehomologeerd 'Duiker 3-ster' brevet, een geldig 
medisch getuigschrift en de niet-vervallen BLS , Oxygen Provider 
(zuurstoftoediening) en Wound Care (wondzorg) HVD-brevetten bezitten. 
Einddatum geldigheid is 31 december van het jaar waarin het brevet vervalt. 

Art. III.4: Besluiten getroffen door de Trainerscommissie dienen ter goedkeuring te 
worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. 

Art. III.5: De trainers en assistent-trainers volgen het vooropgestelde lesschema 
goedgekeurd door de Trainerscommissie. 
De Jeugdbegeleiders volgen het vooropgestelde lesschema van de 
verantwoordelijke Instructeur Jeugdduiken. 

Art. III.6: De trainer, assistent-trainer of jeugdbegeleider verplicht zich er toe les te geven 
met de nodige verantwoordelijkheidszin en veiligheid.  Hij/zij zal nooit 
oefeningen opleggen aan een leerling zo deze oordeelt dat bedoelde oefening 
buiten zijn/haar mogelijkheden ligt. 
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HOOFDSTUK IV: DE LESGEVERS 

Art. IV.1: De lesgevers staan onder de verantwoordelijkheid van het duikschoolhoofd. 

Art. IV.2: Om als lesgever te worden aangesteld moet men minstens het 
SIGMA-gehomologeerd 'Instructeur 1-ster' brevet bezitten. 

HOOFDSTUK V: LESGEVERS/TRAINERS JEUGDDUIKEN 

Art. V.1: De lesgevers/trainers ‘Jeugdduiken’ staan onder de verantwoordelijkheid van de 
aanwezige Instructeur Jeugdduiken (minimum een Instructeur 2-ster met de 
Specialty I-Jeugdduiken). 

Art. V.2: Om als lesgever/trainer ‘Jeugdduiken’ te worden aangesteld moet men minstens 
het SIGMA-gehomologeerd 'Jeugdbegeleider'-brevet bezitten. 

HOOFDSTUK VI: DE TRAINING 

Art. VI.1: De praktische oefeningen in de duiksport worden in het zwembad gegeven.  Indien 
het duikschoolhoofd dit nodig acht, kunnen er bepaalde trainingen in open water 
gegeven worden. 

Art. VI.2: Van alle duikende leden wordt geëist dat zij hun medewerking verlenen bij het 
nemen, verplaatsen, schoonspoelen en terugplaatsen van het duikmateriaal. De 
trainers houden toezicht op deze bepalingen. 

Art. VI.3: Het gebruik van clubmateriaal is toegelaten onder bepaalde voorwaarden 
(inlichtingen te verkrijgen bij de materiaalbeheerder van de club).  Toestemming 
van de materiaalbeheerder of diens plaatsvervanger is noodzakelijk. 

Art. VI.4: Het uittesten of controleren van eigen duikmateriaal tijdens de trainingen gebeurt 
op eigen verantwoordelijkheid. 

Art. VI.5: Zowel trainer als leerling zijn gehouden het voorgeschreven lesplan te volgen.  
Hij/zij is echter niet verplicht oefeningen uit te voeren waarvan hij/zij oordeelt dat 
deze boven zijn/haar mogelijkheden liggen. 

Art. VI.6: De Raad van Bestuur kan een training schorsen voor om het even welk 
verantwoord doel. 

Art. VI.7: Alle leden worden verondersteld op de hoogte te zijn van de mededelingen op de 
prikborden in het clublokaal. 

Art. VI.8: Iedere beschadiging aangebracht aan het clubmateriaal dient vergoed te worden 
door diegene die de schade heeft veroorzaakt. 
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HOOFDSTUK VII: DE ZWEMMENDE LEDEN 

Art. VII.1: Om tot de categorie van de zwemmende toegetreden leden te behoren moet: 

a. het lidgeld als zwemmend lid betaald worden. 

b. men, vanaf de leeftijd van 65 jaar, zich vrijwillig onderwerpen aan het medische 
geschiktheidonderzoek opgelegd door het VVW-Duiken vzw. 

Art. VII.2: Zwemmers zijn toegelaten gedurende de zwembadtrainingen. Ze dienen zich te 
schikken naar de richtlijnen van het duikschoolhoofd. 

Art. VII.3: De zwemmende leden kunnen beschikken over de banen 4, 5 en 6. 

Art. VII.4: Zwemmende leden die wensen duikende leden te worden, betalen op jaarbasis 
het saldo van het voorgeschreven lidgeld. 

HOOFDSTUK VIII: DUBBELDUIKERS 

Art. VIII.1: Dubbelduikers (duikende leden, die ook duikend lid zijn bij een andere duikclub), 
kunnen deelnemen aan alle duik- en niet-duik gerelateerde activiteiten van Scuba 
Diving Team Oostende vzw. Zij kunnen op aanvraag vermindering krijgen op het 
voorziene lidgeld als SDTO-duiker. Zij betalen dan het gebruikelijke lidgeld, 
verminderd met de federale VVW-Duiken-bijdrage (als duiker). Dit heeft tot gevolg 
dat zij voor de SDTO-clubactiviteiten dan verzekerd zijn via hun andere duikclub. 
Ook kunnen zij dan geen deel (meer) uitmaken van de Algemene Vergadering. 
M.a.w. ze zijn Toegetreden leden.  
Dubbelduikers dienen bij aansluiting bij SDTO het bewijs van verzekering te 
leveren bij hun andere duikclub. 

Art. VIII.2: Er kan aan de aanvraag voor de vermindering, waarvan sprake in art. VIII.1, maar 
gevolg gegeven worden bij een eerste aansluiting bij SDTO vzw of bij aanvang van 
een nieuw kalenderjaar. 

HOOFDSTUK IX: CLUBDUIKEN 

Art. IX.1: Onder clubduik wordt verstaan, de duiken georganiseerd door de club in open 
water en waarbij het duikschoolhoofd of diens aangestelde op de duikplaats 
aanwezig is. 

Art. IX.2: De leden zijn gedurende de clubduiken verplicht zich te schikken naar de 
richtlijnen van het duikschoolhoofd of diens aangestelde. 

Art. IX.3: De leden worden gedurende de clubduiken gehouden te duiken volgens het VVW-
Duiken reglement (bevoegdheden en dieptekwalificatie). 

Art. IX.4: De club is niet verantwoordelijk voor leden die duiken ondernemen buiten het 
weten van de club, zelfs indien de duik ondernomen werd met materiaal van de 
club. 

Art. IX.5: De gebruiksvergoeding van het materiaal wordt bepaald door de Raad van 
Bestuur. 
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HOOFDSTUK X: DRUGGEBRUIK WORDT NIET GETOLEREERD 

Art. X.1: Gebruik van en handel in soft- of harddrugs tijdens clubactiviteiten wordt niet 
getolereerd. 

Art. X.2: Bij de overtreding van art. IX.1 wordt betrokkene de toegang ontzegd tot het 
clublokaal of van de clubactiviteit. 

HOOFDSTUK XI: DE SANCTIES 

Art. XI.1: De soorten sancties: vermaning, ontzegging tot training, ontzegging tot gebruik 
van clubmateriaal, ontzegging tot examen en ontzegging tot clubduiken. 

Art. XI.2: Enkel de Raad van Bestuur is bevoegd een definitieve sanctie uit te spreken.  Het 
betrokken lid kan op deze vergadering uitgenodigd worden ten einde zich te 
verdedigen. 

Art. XI.3: Alle bestuursleden kunnen een voorlopige vermaning geven.  Deze beslissing 
wordt naderhand voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die ze al dan niet 
bekrachtigt. 

Art. XI.4: Elke andere sanctie kan en wordt door de betrokken verantwoordelijke slechts 
tijdelijk uitgesproken.  Zijn beslissing wordt naderhand voorgelegd aan de Raad 
van Bestuur of desgevallend aan de Algemene Ledenvergadering, die ze al dan niet 
bekrachtigt. 

HOOFDSTUK XII: DE GENODIGDEN. 

Art. XII.1: Genodigden die het clubhuis betreden kunnen dit op voorwaarde dat een 
bestuurslid op de hoogte werd gesteld en hen de toelating heeft verleend. 

Art. XII.2: De genodigden die wensen deel te nemen aan clubactiviteiten of trainingen, zijn 
gebonden aan de voorwaarden opgelegd door enerzijds Scuba Diving Team 
Oostende vzw en VVW-Duiken vzw en anderzijds door de sportfederatie waarbij 
zij zijn aangesloten. 

Art. XII.3: Scuba Diving Team Oostende vzw neemt geen enkele verantwoordelijkheid op 
tegenover zijn genodigden, en dit in de meest brede betekenis van het woord. 

Art. XII.4: Scuba Diving Team Oostende vzw is een privé-club. De activiteiten die de 
donderdagavond plaatsvinden in het zwembad zijn dus enkel voorbehouden voor 
de clubleden.  Het meebrengen van partner en eigen kinderen naar het zwembad 
tijdens de schoolvakanties op donderdagavonden wordt toegelaten. 

Art. XII.5: Omwille van de veiligheid en het conform zijn aan de regels van het VVW-Duiken 
vzw betreffende de verzekering, zijn alle niet-leden gehouden, vóór het betreden 
van het zwembad, zich in te schrijven op een formulier ‘Lijst niet-leden 
eenmalige deelname discipline V.V.W. (dagvergunning)’.  
Deze lijst is beschikbaar in het materiaallokaal. Zij betalen dan € 2,00 (€ 0,77 
verzekering + € 1,23 inkom zwembad). 
 

Kinderen van clubleden < 16 jaar betalen slechts € 1,00 tijdens het schoolverlof. 
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Art. XII.6: De secretaris mailt ten laatste ’s anderendaags deze lijst door naar VVW. Er volgt 
dan een factuur van € 0,77 per ingeschreven niet-lid. 

Art. XII.7: Onder niet-leden worden ook verstaan de steunende leden en de partners en 
kind(eren) van een lid die zelf geen lid zijn. 

HOOFDSTUK XIII: STEUNENDE LEDEN. 

Art XIII.1. Steunende leden worden voorgedragen aan het bestuur, die beslist over hun 
lidmaatschap. 

Art XIII.2. Zij betalen een steungeld bepaald door de AV; 

Art XIII.3. Zij nemen de facto niet deel aan duik- en zwemactiviteiten en zijn geen lid van 
VVW vzw. Bijgevolg zijn zij ook niet verzekerd; 

HOOFDSTUK XIV: DUIKEN IN FORME 4 IN DUNKERQUE. 

Art XIV.1. De duikorganisator bezorgt op de donderdag voorafgaand aan het duiken in 
Forme 4 du port Est de Dunkerque aan de materiaalmeester in het SDTO-
materiaalkot een lijst van de deelnemers met vermelding van de datum en het 
aanvangsuur van het duiken in Forme 4. 

Art XIV.2. De duikorganisator ontvangt van de materiaalmeester een ‘Forme 4’-pakket dat 
bevat: 

 het bord (met de A-vlag) 

 een loodgordel (om dit bord te beveiligen) 

 een duikboei 

 een zaklamp om het bord te verlichten 
Art XIV.3. De duikorganisator neemt vóór aanvang en op het einde van elke duik in Forme 

4 contact op met la Vigie Est (de Uitkijk Oost) op het nummer +33 3 28 28 76 03 
(aan- en afmelden). De duikorganisator respecteert de voorziene regels na het 
bekomen van de toelating van la Vigie Est, namelijk:: 
- het plaatsen van het bord met de A-vlag – gericht naar de vaargeul; 
- het plaatsen van de duikboei in het midden aan de ingang van Forme 4; 
- het bord met de A-vlag én de duikboei moeten ook verlicht worden als de 
duisternis intreedt. 

Art XIV.4. De duikorganisator zal elk ongeval tijdens het duiken in Forme 4 onmiddellijk 
melden aan la Vigie Est op het nummer +33 3 28 28 76 03. 

Art XIV.5. De duikorganisator vermeldt in zijn briefing dat het verboden is te duiken voorbij 
het dok van Forme 4. 

Art XIV.6. De duikorganisator bezorgt op de donderdag na het duiken in Forme 4, het ‘Forme 
4’-pakket, gespoeld en droog aan de materiaalbeheerder in het SDTO-
materiaalkot. 

Art XIV.7. Scuba Diving Team Oostende vzw neemt geen enkele verantwoordelijkheid als bij 
een ongeval in Forme 4 de duikorganisator de artikelen XIV.1 tot XIV.6 niet in acht 
heeft genomen. 
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