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Wijziging van 30 augustus 2021. 
Bijlage 1:  DNA Pelagos – Gedragscode voor alle leden 



 

ARTIKEL 1 : TOETREDINGSVOORWAARDEN 

§1. De minimum leeftijd van 16 jaar bereikt hebben. 
 
§2. Invullen en ondertekenen van de aanvraag tot toetreding, waardoor het kandidaat-lid,  
       alsmede eventueel diens ouders of voogd zich uitdrukkelijk akkoord verklaren met de  
       statuten van de vereniging en met onderhavig huishoudelijk reglement, na kennis te  
       hebben genomen van deze documenten. De statuten zijn ter inzage bij de raad van  
       bestuur. 
 
§3. Betalen van het lidgeld door overschrijving of storting op rekening:  

BE 44 7350 0913 3445 van “Duikschool Pelagos”. Bedrag en bepalingen : zie artikel 17. 
 
§4. Aanvaard worden door de raad van bestuur. Dit gebeurt door de ondertekening van de  
      ingediende aanvraag tot toetreding door de voorzitter en twee gemachtigde  
      bestuurders (secretaris, penningmeester of duikschoolverantwoordelijke). 
 
§5. Het uitgebreid formulier van medisch onderzoek en de medische fiche ten behoeve van  
      de federatie VVW door een geneesheer naar keuze ingevuld en ondertekend tegen het  
      eind van de maand van toetreding aan het secretariaat bezorgen. 
 
§6. Zolang niet elk van de voorwaarden, vermeld van §1 tot en met §5, vervuld zijn, is men  
      geen lid van de vereniging, ondanks het feit dat het lidgeld eventueel reeds zou zijn  
      betaald, het deel ervan bestemd voor de federatie hieraan zou zijn overgemaakt, of dat  
      al actief aan de trainingen zou worden deelgenomen. In hoofde van het kandidaat-lid is  
      de voorwaarde onder §4 evenwel vervuld als hij/zij ten laatste binnen de maand na de  
      indiening van het volledig ingevuld aanvraagformulier niet bij gewone brief van het  
      tegendeel namens de raad van bestuur op de hoogte gebracht wordt. 
 
§7. Onafhankelijk van de al of niet vervulling van de hoger vermelde toetredings-      
       voorwaarden kan eender welke bestuurder of lid, tot ten laatste één maand na de  
       indiening van het volledig ingevuld inschrijvingsformulier, gemotiveerde bezwaren  
       indienen tegen de aanvaarding van een kandidaat-lid. In dit geval dient de raad van  
       bestuur te beraadslagen en te beslissen nopens de aanvaarding of weigering van de  
       betwiste kandidatuur. Een eventuele weigering dient aan de betrokkene namens de  
       raad van bestuur bij gewone brief ten laatste 1 maand na het versturen van het  
       bezwaar meegedeeld te worden. 
 
§8. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat, zolang alle toetredingsvoorwaarden niet vervuld zijn,  
      en in alle geval tot één maand na de indiening van het volledig ingevuld inschrijvings-    
      formulier, de uitsluitingsprocedure voorzien in artikel 3 van dit huishoudelijk reglement  
      niet van toepassing is, en dat de raad van bestuur zich gedurende die periode te allen  
      tijde het recht voorbehoudt het betrokken kandidaat-lid bij eenvoudige beslissing het  
      lidmaatschap te weigeren. Bij een dergelijke weigering beslist de raad van bestuur of,  
      en in welke mate, het eventueel reeds betaald lidgeld aan de belanghebbende zal  
      worden terugbetaald. 
 
§9. Elk lid zal jaarlijks de aanvraag tot lidmaatschap hernieuwen en ondertekenen en blijft  
      ook gebonden aan alle voorgaande voorwaarden en bepalingen. 

 

ARTIKEL 2 : LEDEN 

De vereniging bestaat uit actieve leden en toetredende leden. 
Enkel de actieve leden, dat wil zeggen zij die reeds een volledig jaar lid zijn van de club, hebben stemrecht op 
de algemene vergadering. 

 

 



ARTIKEL 3 : SCHORSING EN UITSLUITING 

§1. De raad van bestuur kan elk lid dat zich schuldig heeft gemaakt aan een zware over- 
      treding van de statuten, het huishoudelijk reglement of de normen van eer en  
      welvoeglijkheid, schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering. 
 
§2. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering bij schriftelijke  
      stemming en met een meerderheid van twee derden van de aanwezige stem-  
      gerechtigden uitgesproken worden. 
 
§3. Bij het niet nakomen van het VVW-vademecum betreffende het duiken zal de duik- 
      school (zie artikel 20) de raad van bestuur inlichten, dewelke zal overgaan tot  
      schorsing. 
 
§4. Schorsing : het geschorste lid wordt tijdelijk geweerd uit het zwembad, wordt  
      uitgesloten op clubduiken, wordt verboden te duiken met de clubleden en wordt het  
      ontlenen van clubmateriaal ontzegd. 
 
§5. Uitsluiting : het lid in kwestie wordt niet meer aanvaard in de duikclub. Dit wordt  
      gemeld aan de federatie VVW – Sectie Duiken. 
 

ARTIKEL 4 : ADRESWIJZIGING 

Adreswijzigingen van leden dienen door het lid aan het secretariaat gemeld te worden. Bij niet-melding ervan 
is de raad van bestuur niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die hier kunnen uit voortvloeien. 

 

ARTIKEL 5 : VOORDELEN VOOR DE LEDEN INBEGREPEN IN HET LIDGELD 

§1. Aansluiting bij de federatie “Verbond voor Vlaamse Watersportverenigingen vzw”. 
 
§2. Dekking door de ongevallenverzekering zoals afgesloten door de federatie. 
 
§3. Gebruik van het zwembad en van het clubmateriaal tijdens trainingsuren. 
 
§4. Deelname aan georganiseerde clubduiken. 
 
§5. Opleiding tot het bekomen van brevetten in de duiksport, gehomologeerd door de  
      federatie VVW – CEDIP – CMAS. 

 

ARTIKEL 6 : TWEEDE LEDEN 

§1. Dit zijn duikers die reeds eerste lid zijn bij een andere duikclub of –school, in het bezit       
      van een gehomologeerd duikbrevet en een geldige medische keuring  

 
§2. Toetredingsvoorwaarden : deze zijn dezelfde als voor eerste leden (cfr artikel 1, §1 tot  
      en met §9). 
 
§3. Lidgeld : dit bedraagt 85 euro, een lager bedrag dan actieve en toetredende leden  
      vermits zij bij Pelagos geen verzekerings- en VVW-bijdrage betalen. Hiervoor dienen zij  
      in regel te zijn in hun eerste club en moeten zij daarvan een bewijs kunnen voorleggen. 
 
§4. Tweede leden nemen niet deel aan de jaarlijkse algemene vergadering. Zij genieten wel van  
      de voorwaarden vermeld in artikel 5§3 en 5§4. 

 
§5. Tweede leden kunnen onmiddellijk door de raad van bestuur geschorst en/of  
      uitgesloten worden, dit in tegenstelling tot artikel 3§1 en §2. De verdere bepalingen  
      van dit artikel blijven hier evenwel geldig. 



 
ARTIKEL 6 Bis : STEUNENDE LEDEN – ERE LEDEN 

§1. Steunende leden zijn personen die willen meewerken aan de clubgeest doch geen duikend lid zijn. De 
bijdrage van een steunend lid bedraagt 30 euro. Steunende leden nemen niet deel aan de jaarlijkse algemene 
vergadering. 

§2. Ere leden zijn gewezen duikende leden die nog contact willen houden met de club. Zij krijgen toegang op 
de “privé” pagina van de website en blijven op de hoogte van activiteiten. De bijdrage van een steunend lid 
bedraagt 30 euro. Ere leden mogen deelnemen aan de jaarlijkse algemene vergadering maar hebben geen 
stemrecht. 

 

ARTIKEL 7 : TRAININGSUREN 

De trainingen gaan door in het zwembad van het Gemeentelijk Sportpark van Aalter, Lindestraat 17 te 9880 
Aalter, in principe elke week gedurende het sportseizoen met uitzondering van de zomerperiode, op maandag 
van 20.30 uur tot 21.30 uur. Eventuele wijzigingen worden tijdig meegedeeld. 

 

ARTIKEL 8 : THEORIELESSEN 

§1. De organisatie van de theorielessen voor de brevetten D*, D** en D*** wordt in  
      principe door de duikschool bepaald. De juiste data en locatie worden tijdig aan de  
      kandidaten meegedeeld. Ook inlichtingen aangaande andere brevetten en/of cursussen  
      worden eveneens verstrekt. 
 
§2. Er wordt verwacht dat de kandidaten aanwezig zijn. 

 

ARTIKEL 9 : PRAKTIJKLESSEN ZWEMBAD 

§1. Voor de aanvang van de les/training worden de leden ingedeeld in groepen en wordt     
      een lesgever/trainer aangeduid per groep. Iedereen wordt verzocht zich te houden aan  
      de richtlijnen van de lesgever, hun les behoorlijk te volgen en de anderen niet te  
      hinderen. 
 
§2. Iedere lesgever/trainer gedraagt zich verantwoordelijk. De les moet praktisch gericht  
      zijn en een onderrichtend karakter hebben. De lesgever/trainer moet zelf alle     
      oefeningen zowel boven als onder het wateroppervlak controleren, van bij het begin  
      van de les/training. 
 
§3. Tijdens de les/training zullen de leerlingen nooit hun respectievelijke groep verlaten  
      zonder hun lesgever/trainer te verwittigen. 
 
 

§4. Met het oog op brevetafname zal de deelname aan de lessen/trainingen in aanmerking  
      genomen worden en als basisvoorwaarde gesteld worden voor het behalen van het  
      brevet (zie ook artikel 8 §2). 
 
§5. Te laat binnenkomende leden op de les/training zullen zich moeten onderwerpen aan  
      de normen die gesteld worden door de lesgever/trainer van zijn groep. 
 
§6. Er wordt niet gediscussieerd met de lesgever/trainer tijdens de les/training. Menings-  
      verschillen worden achteraf met de duikschool behandeld en geregeld. 

 



ARTIKEL 10 : REGLEMENT DUIKMATERIAAL 

10. 1 : Gebruik van flessen / ontspanners / reddingsvesten in het zwembad     
 
§1. In het zwembad wordt het clubmateriaal door de verschillende groepen gebruikt op de  
      daartoe voorziene trainingsdagen. Deze zijn gekend door de lesgevers / trainers en  
      onder hun toezicht en verantwoordelijkheid wordt er gezorgd voor het deskundig  
      gebruik van het materiaal. 
 
§2. De lesgever / trainer zal samen met de groep er ook voor zorgen dat het nodige       
      materiaal uit- en weer ingeladen wordt in het gebruikte vervoermiddel of het  
      materiaalhok van het zwembad. 
 
§3. Zowel na de training als na het gebruik in open water moeten de ontspanners en erop toe te                 zien 
dat de flessen steeds neergelegd worden om vallen te vermijden. 
 

10.2 : Uitlenen van materiaal 

§1. Enkel de materiaalmeester of bij diens afwezigheid een door hem aangeduide persoon,  
      is gemachtigd om clubmateriaal uit te lenen. 
 
§2. De ontlener dient zich een uitleenkaart aan te kopen (zie art. 10.4). Deze wordt bij het  
      ontlenen van het materiaal ingehouden door de verantwoordelijke. Na het terug-  
      bezorgen van alle materiaal wordt de kaart gevalideerd en terug bezorgd aan de  
      ontlener. 

§3. De verantwoordelijke zal de ontlener erop wijzen dat hijzelf verantwoordelijk is voor de  
      aangebrachte schade of het verlies. 

§4. Aangebrachte schade dient vergoed te worden. (Zie ook art. 10.3). 
 

10.3 : Strafregels 

§1. Bij niet naleving van hoger vermelde punten door de ontlener kan de raad van bestuur  
      weigeren aan deze persoon verder nog materiaal uit te lenen. 
 
§2. Aan het ontleend materiaal mag de ontlener geen stukken losmaken, bij plaatsen of  
      vervangen. Op aanvraag wordt dit, indien mogelijk, door de materiaal- 
      verantwoordelijke zelf uitgevoerd.  
 
§3. Indien tijdens de uitleenperiode een defect wordt vastgesteld, moet de ontlener de  
      verantwoordelijke daarvan op de hoogte brengen of indien de ontlener zich in de  
      onmogelijkheid daartoe bevindt, het materiaal laten herstellen door een bevoegd  
      hersteller en hiervan een bewijs vragen zodat kan worden nagegaan welke de oorzaak  
      of aard van het defect was. 
 
§4. Bij een fout door de ontlener zal hij voor de kosten instaan. 
 

10.4 : Uitleenkosten 

Materiaal :  per dag  per week  per maand 
 
Fles   3 euro   7,50 euro  30 euro 
Ontspanner  3 euro   7,50 euro  30 euro 
Reddingsvest  3 euro   7,50 euro  30 euro 
 
Voor de flessen geldt :  leeg weg = leeg terug 
      vol weg = vol terug 

 
Zoniet wordt een toeslag van 3 euro voor vulling aangerekend. 



De uitleenkosten voor het materiaal worden verrekend met de uitleenkaart (korte periodes). Deze kaart kan 
worden aangekocht voor de prijs van 30,- of 60 euro en is beschikbaar bij de raad van bestuur. Bij de uitlening 
voor lange periodes (duikverlof) wordt afgesproken met de raad van bestuur om de uitlening te betalen via 
overschrijving naar de clubrekening. 
Er wordt een waarborg gevraagd worden voor langdurig uitgeleend clubmateriaal . 
Met "langdurig" bedoelen we uitlenen voor een “duikverlof” en “tijdens de vakantiemaanden”. 

Per uitgeleend “toestel” bedraagt de borg 50 euro. 

Bij het verstrijken van het verlof/vakantie moet binnen de maand alles terug ter beschikking zijn van de club. 
Zo niet wordt er, per stuk, 10 euro in mindering gebracht op de terugbetaling van de borg. 
 
ARTIKEL 11 : DUIKEN IN CLUBVERBAND 

§1. Duiken in clubverband, de zogenaamde clubduiken, zijn deze die voorafgaandelijk  
      georganiseerd worden en ter goedkeuring aan de duikschoolleiding voorgelegd worden. 
 
§2. De effectieve organisatie en leiding van een clubduik berusten bij één of meerdere  
      leden die minimum het brevet D*** bezitten en die voorafgaandelijk een briefing  
      geven. Het duiken geschiedt volgens de duikonderrichtingen van de federatie. 
 
§3. Indien er tijdens een clubduik eveneens proeven worden afgelegd, dan geldt bij  
      voorrang het bepaalde onder artikel 12. 
 

§4. ALLEEN DUIKEN IS TEN STRENGSTE VERBODEN !!! 

 

ARTIKEL 12 : PROEVEN IN OPEN WATER 

§1. Proeven in open water worden afgelegd volgens de federatie-onderrichtingen en nadat  
       voorafgaandelijk een briefing werd gegeven door de duikschoolleiding. 
 
§2. Locatie, datum en uur worden bepaald door de duikschoolleiding. 
 
§3. Proeven voor eender welk brevet worden bij voorkeur afgenomen in clubverband,  
      hoewel elke proef, uitgevoerd volgens de federatie-regels en goedgekeurd door een  
      erkende instructeur van de VVW-federatie als geldig beschouwd wordt, ongeacht tot  
      welke club de instructeur behoort. Dit kan alleen als de duikschoolleiding hierover werd ingelicht en zijn 
goedkeuring heeft gegeven. 
 

 
ARTIKEL 13 : DUIKEN OP EIGEN INITIATIEF 

Duiken op eigen initiatief is toegelaten doch dient eveneens te geschieden volgens de duikonderrichtingen van 
de federatie. Deze onderrichtingen zijn terug te vinden in het duikboekje, het vorderingsboekje en de website 
van de federatie. 
Alleen duiken is ten strengste verboden. 
Lidgeld, medisch attest, materiaal en eventuele vergunningen dienen in orde te zijn volgens de wettelijke en 
federatienormen. 

 

ARTIKEL 14 : DEELNAME AAN CLUBREIZEN OF DUIKVAKANTIES 

Leden van de club die wensen deel te nemen aan een georganiseerde clubreis of duik- vakantie moeten, 
behalve in regel zijn met de betaling van het lidgeld en het hebben van een geldige medische keuring, ook nog 
minstens vijf zwembadtrainingen gevolgd hebben en twee open-waterduiken hebben gedaan, dit in de periode 
van één jaar voorafgaand aan de vertrekdatum van de reis of vakantie. 

 



ARTIKEL 15 : HOMOLOGATIE VAN BREVETTEN 

§1. Een brevet kan enkel gehomologeerd worden na betaling van het jaarlijks lidgeld (zie  
       artikel 17) en van de CEDIP-bijdrage, als er een geldige medische kaart ingediend werd  
       bij het secretariaat en mits goedkeuring van de duikschoolleiding. 
 
§2. CEDIP-bijdrages : D*     :   20 euro 
                                    D**   :   20 euro 
                                    D*** :    10 euro 
                                    Hogere brevetten :  door de club gedragen. 
 
§3. Specialties-brevetten :  
      Inlichtingen te bekomen bij de duikschool. Kosten bedragen 20 euro per module. 

 

ARTIKEL 16 : MEDISCHE GESCHIKTHEID 

§1. Per burgerlijk jaar dient elke duiker minstens één geneeskundig onderzoek tot  
       geschiktheid te ondergaan, met de vermelding ervan in het duikboekje en invulling van  
       het VVW-formulier van jaarlijk medisch onderzoek. Dit wordt door de raad van bestuur  
       overgemaakt aan de federatie. 
 
§2. Niet naleving van artikel 16 §1 betekent een ernstige inbreuk op het huishoudelijk  
       reglement. De vereniging of de raad van bestuur is niet verantwoordelijk voor  
       eventuele gevolgen of schade wegens niet naleving van dit artikel. 

 

ARTIKEL 17 : LIDGELDEN 

§1. Het lidgeld bestaat uit twee delen, meerbepaald : 
       - een “federatiegedeelte”, bestemd voor de financiering van de werking van de  
         federatie en de federatieverzekering; 
       - een “verenigingsgedeelte”, bestemd voor de werking van de vereniging.  
 
§2. Het federatiegedeelte, met inbegrip van de verzekering, dekt de periode van 01 januari  
       tot 31 december. Het verenigingsgedeelte die van 01 september tot 31 augustus. 
 
§3. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt : 
 
       Hernieuwen lidmaatschap in september :                170 euro. 
       Hernieuwen “oud” lidmaatschap - september :       220 euro. 
       Hernieuwen “oud” lidmaatschap - januari :             170 euro. 
       “Nieuwe” leden, met duikbrevet - september :       220 euro. 
       “Nieuwe” leden, met duikbrevet - januari :              170 euro. 
       “Nieuwe” leden, zonder duikbrevet - september :  275 euro  
       “Nieuwe” leden, zonder duikbrevet - januari :         225 euro 
       
      “Leden van de duikschool” (D****, I* en I**) kunnen in de loop van het sportseizoen  
        punten verzamelen dmv aanwezigheden, inzet en werking in de club. Deze punten  
        worden omgezet in een forfaitaire onkostenvergoeding, die jaarlijks wordt vastgelegd  
        door het clubbestuur en de duikschoolverantwoordelijke. Het lidgeld van de I***  
        wordt jaarlijks door het clubbestuur en de duikschoolverantwoordelijke bepaald op  
        basis van de werking van die instructeur in het voorbije seizoen. Dit wordt tevens  
        opgenomen in het verslag van de bestuursvergadering op het einde van het seizoen. 

“Leden van het bestuur” wordt een onkostenvergoeding gegund door aanwezigheid op                 
vergaderingen en grote evenementen. Dit kan max. 25% van het betaalde lidgeld bedragen. Dit wordt 
eveneens opgenomen in het verslag van de bestuursvergadering op het einde van het seizoen. 
 
 



§4. Voor alle bovenvermelde leden geldt de volgende regel : vanaf elk tweede gezinslid,  
       wonende op hetzelfde adres, wordt een korting van 20 euro op het lidgeld toegekend.  
       De Cedip-bijdrage (zie artikel 15) en homologatiekosten zijn niet in het lidgeld  
       inbegrepen. Die bijdragen worden bepaald door de het VVW Sectie Duiken. 
 
§5. De lidgelden worden geïnd :  
      - Voor bestaande leden : tussen 01 september en 31 oktober; 
      - Voor nieuwe leden met of zonder brevet : telkens voor het einde van de maand van  
         toetreden. 
 
§6. Laattijdige betaling van het lidgeld : bij niet-betaling van het lidgeld bij het verstrijken  
       van de hierboven voorziene eindtermijnen zal een meerkost van 5 euro per te laat  
       betaalde maand aangerekend worden, teneinde bijkomende administratieve  
       handelingen en kosten te dekken. 

 

ARTIKEL 18 : VERANTWOORDELIJKHEID 

§1. Ieder lid beoefent de duiksport volledig op eigen verantwoordelijkheid en verklaart zich  
       akkoord met de verzekering zoals afgesloten door de VVW en waarvan de polis ter  
       inzage ligt bij de raad van bestuur. 
 
§2. Ouders of voogd van minderjarige duikers verklaren zich eveneens uitdrukkelijk akkoord  
       met artikel 18 van dit reglement door mede-ondertekening van het aanvraagformulier  
       tot lidmaatschap. 
 
§3. Een eventuele bijkomende verzekering kan door het lid, of zijn/haar ouders of voogd,  
       afgesloten worden op eigen initiatief en eigen kosten. 
 
§4. Noch de vereniging of de raad van bestuur, noch een bestuurder of lid kan in geen enkel  
       voorkomend geval aansprakelijk gesteld worden voor wat betreft het niet uitkeren van  
       een uitkering of vergoeding, of het ontoereikend zijn hiervan; evenmin voor wat betreft  
       het tijdstip waarop eventueel vergoedingen zouden uitgekeerd worden krachtens  
       eender welk verzekeringscontract. 

 

ARTIKEL 19 : RAAD VAN BESTUUR 

§1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie en  
       maximum zeven leden, die de volle leeftijd van 21 jaar bereikt hebben. 
 
§2. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door deze  
       afzetbaar. (Zie artikel 21§3). 
 
§3. Nieuwe kandidaten dienen actief lid te zijn van de club (zie artikel 2). Ieder lid dat  
       voldoet aan de voorwaarden kan zich kandidaat stellen voor een vacant verklaarde  
       bestuursfunctie. Deze dient ten minste tien kalenderdagen voor de algemene  
       vergadering zijn kandidatuur schriftelijk in te dienen bij de raad van bestuur. 
 
§4. De uittredende bestuursleden zijn herkiesbaar. 
 
§5. De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Elk jaar wordt  
       gerekend van  algemene vergadering tot  algemene vergadering. 
 
§6. Indien door vrijwillig ontslag, verstrijken van de termijn of afzetting het aantal bestuurs-  
       leden is teruggevallen tot het onder het minimum van drie, dan blijven de bestuurs- 
       leden in functie totdat reglementair in hun vervanging is voorzien. 

 

  



ARTIKEL 20 : DUIKSCHOOL 

§1. De Commissie Duikschool bestaat uit alle instructeurs van de club, houder van een  
       VVW-Instructeursbrevet. 
 
§2. De raad van bestuur kiest, in samenspraak met de commissie, naar analogie met de  
       VVW-statuten, uit al hun instructeurs een duikschoolverantwoordelijke (DSV). Deze  
       leidt, samen met de andere instructeurs de duikschool, waarin ook duikers D*** en/of  
       D**** opgenomen zijn en die eveneens kunnen fungeren als trainer of hulptrainer. 
 
§3. De commissie heeft een adviserend karakter en enkel een uitvoerende macht wat het  
       duikonderricht betreft. 
 
§4. De commissie buigt zich over het organiseren van zwembadtraining, het duikonderricht  
       in het algemeen, de theorielessen, de duikorganisaties en duikmanifestaties. De DSV  
       licht de raad van bestuur in over de activiteiten van de duikschool. 
 
§5. De DSV wordt benoemd voor een termijn van drie jaar. Hij heeft stemrecht tijdens de          
       vergaderingen van de raad van bestuur. 

§6. De actieve instructeurs van de club kunnen een tegemoetkoming verkrijgen op hun  
       instructeur-BA verzekering bij DAN. Dit met een maximum bedrag van 30 euro per jaar.  
       Deze wordt evenwel afhankelijk gemaakt van zijn/haar persoonlijke inzet in de loop van  
       het sportjaar. Er wordt een 15-puntensysteem gehanteerd waarbij hij/zij, in het kader  
       van opleiding naar een nieuw of specialty-brevet of bijscholing, punten kan verdienen : 
 
       
       1 zwembadles       : 1 punt 
       1 open-waterduik  : 2 punten 
       1 lesdeel theorie   : 3 punten 
 

 
ARTIKEL 21 : JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 

§1. De algemene vergadering is samengesteld uit alle actieve leden (langer dan 1 jaar lid),  
       met uitsluiting van tweede en steunende leden. (Zie artikel 6 §4 en artikel 6bis). Enkel 
       de actieve leden beschikken bijgevolg over één stem op de algemene vergadering. Een  
       actief lid mag zich echter laten vertegenwoordigen door een ander actief lid bij wijze  
       van een schriftelijke volmacht. Geen enkele vertegenwoordiger mag echter beschikken  
       over meer dan één volmacht. 
 
§2. Toetredende leden (minder dan één jaar lid) mogen weliswaar lijfelijk aanwezig zijn op  
       de algemene vergadering doch kunnen enkel advies uitbrengen. 
 
§3. De algemene vergadering is bevoegd voor : 
  a) benoeming van bestuursleden; 
  b) afzetting van bestuursleden; 
  c) goedkeuring van begroting en rekeningen; 
  d) statuutwijzigingen; 
  e) uitsluiting van leden; 
  f) vrijwillige ontbinding. 
 
§4. Elk jaar wordt ten minste één gewone algemene vergadering gehouden. De leden  
       worden opgeroepen minimum tien dagen voor de vergadering, door middel van  
       gewone brief of e-mail. 
 
§5. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden wanneer de  omstandig-      
       heden dit vereisen en in elk geval wanneer één vijfde van de actieve leden daar om          
       verzoeken. 
 
 



§6. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats, alsook de agenda. De agenda wordt bepaald  
      door de raad van bestuur, maar actieve leden hebben het recht om punten op de  
      agenda te laten plaatsen op voorwaarde dat zij met minstens één twintigste van het  
      totaal aantal actieve leden zijn en de punten voorafgaandelijk worden schriftelijk  
      worden voorgedragen aan de raad van bestuur. 
 
§7. De besluiten van de algemene vergadering worden gewoonlijk genomen bij een- 
      voudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking  
      van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger. 
 
§8. De vergadering kan geen geldige besluiten nemen buiten de agenda. 

 

ARTIKEL 22 : WIJZIGING VAN ONDERHAVIG HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

§1. De raad van bestuur kan te allen tijde dit reglement wijzigen. Bij elke wijziging wordt  
       een herwerkt reglement opgemaakt. Elk aanhangsel vermeldt de datum van de  
       vergadering van de raad van bestuur die de  betrokken wijzigingen beslist heeft. 
 
§2. De wijzigingen zijn van kracht vanaf gewone mededeling aan de leden. 

 

  



Bijlage 1 

 

PELAGOS DNA 
Gedragscode leden Pelagos 

 

Voorwoord 

Iedereen heeft te maken met normen en waarden.  Respect, verantwoordelijkheidszin, integriteit, 
eerlijkheid, loyaliteit zijn voor Pelagos belangrijke waarden. 

Toch zijn die normen en waarden vaak wat ‘ongrijpbaar’; wat bedoelen we er precies mee en 
bovendien, hoe vertaal je die waarden naar een duikschool ? Hoe gaan we met elkaar om, welke 
spelregels hanteren we, hoe voorkomen we problemen tussen leden,…    

Een uitgeschreven gedragscode geeft antwoorden op die vragen. 

 

Inleiding 

Duikschool Pelagos wil een omgeving zijn waarbij alle leden met plezier en in alle veiligheid hun 
hobby kunnen uitoefenen en/of zich hierin verder kunnen bekwamen en ontwikkelen.    

In een duikschool draait veel om leren.  Dat leren/vormen/trainen is het middel (niet het doel), het laat 
ons toe om een goede duiker te zijn/worden/blijven. 

Iedereen draagt hiertoe zijn steentje bij om dat gezamenlijke doel te bereiken.  Daarom zijn 
afspraken nodig.  Vandaar dat deze gedragscode geldt voor alle leden. 

 

Beoordeling 

Net zoals de beoordeling van de leertrajecten, zal het naleven van deze gedragscode opgevolgd 
worden.  Eventuele beslissingen (*) in dit verband worden genomen door de 
duikschoolverantwoordelijken, na raadplegen van vertrouwenspersonen.  Deze laatste(n) worden 
door de duikschoolverantwoordelijken gevraagd om deze rol op te nemen, op het moment dat dit 
noodzakelijk is.   

 

(*) Bij het niet volgen van deze gedragscode en na communicatie hierover door de 
duikschoolverantwoordelijke(n) aan betrokkene, kan de duikschool de betrokkene weigeren om nog 
langer deel te nemen aan alle activiteiten van de school.  Dergelijke beslissing zal onverwijld 
schriftelijk gecommuniceerd worden door de duikschoolverantwoordelijke(n) aan het dagelijks 
bestuur en de betrokken persoon.  De VZW kan beslissen tot verdere stappen conform haar 
reglementen. 

  



PELAGOS – DNA 

 
• duiken met elkaar is eerst en vooral rekening houden met de anderen   

Het buddysysteem en het peter/meterschap worden actief opgenomen en uitgedragen.  
Een peter/meter wordt toegewezen door de duikschoolverantwoordelijke(n). Een peter/meter is als een 
coach. Het lid draagt zorg voor zijn/haar peter/meter en omgekeerd.    
 

• we brengen de anderen niet in gevaar, we maskeren geen tekorten of onervarenheden en dit 
zowel tijdens vormingen, de zwembadtrainingen als bij openwaterduiken.  
We hebben geen schrik om zaken (medisch, gevoelens, …) te melden. Duikmedisch nazicht 
(preventief en bijkomend in geval van klachten) wordt door de duiker zelf geïnitieerd. De duiker zal ook 
op een verantwoordelijke manier met de gevolgen ervan omgaan.  
 

• we nemen verantwoordelijkheid op, werken samen en helpen elkaar spontaan 
We rapporteren spontaan aan materiaalmeester, instructeur, duikschoolverantwoordelijke wanneer we 
over informatie beschikken die belangrijk is of belangrijk kan worden.   
We zijn tijdsbewust en houden rekening met tijdschema’s (tijdstip briefing, ter plekke, te water, ferry, 
luchthaven, ontbijt, fles vullen, maximale duiktijd,…). 
We respecteren de gemaakte afspraken en dit tegenover de buddy, de duikleider, de dagcoördinator, 
de instructeur, de duikschoolverantwoordelijke. Goede afspraken maken goede vrienden. 
 

• we doen ons best om actief deel te nemen aan de activiteiten (= trainingen, vormingen, 
bijscholingen, openwater clubduiken, groepsactiviteiten, vergaderingen, overleg, 
bevragingen,… ) van de duikschool 
 

• we creëren een aangename, open, constructieve en vertrouwensvolle groepssfeer 
We stellen de groep centraal en gaan voor de eenheid ervan (we forceren geen persoonlijk traject; als 
instructeur gaan we professioneel om met het overwicht dat voortvloeit uit de positie van 
instructeur,…).   
 

• we gedragen ons respectvol en nemen een voorbeeldfunctie op 
We zijn een voorbeeld binnen en buiten de club, dit zowel op vlak van materiële zaken, 
interpersoonlijke omgang en ten aanzien van het (water)milieu. 
 

• we verzorgen de communicatie en stellen ons integer op 
beleefd, neutraal en eerlijk, gericht naar de juiste mensen, onderbouwd, op het gepaste tijdstip en 
juiste methode, respectvol, oplossingsgericht.  We discrimineren niet. 
 

• we aanvaarden dat in een (duik)school beoordelingen worden gemaakt 
Deze beoordelingen gebeuren aan de hand van de normen opgelegd via de duikfederatie VVW.  Alle 
instructeurs volgen deze normen; de duikschoolverantwoordelijken zorgen voor de coördinatie hiervan.  
Ongeacht de inhoud van de beoordeling, zal deze steeds op een passende en constructieve wijze 
worden overgebracht. Open, eerlijk en neutraal.  De feedback werkt in twee richtingen: (ook) de 
kandidaat geeft feedback aan de Pelagos-instructeur. 
 

• We gaan deskundig en respectvol om met het eigen materiaal, dat van de anderen en het 
materiaal eigendom van de club.  
We melden materiaalproblemen zodat gekeken kan worden voor een oplossing. 
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