HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Met ingang vanaf 20 mei 2015
Lidmaatschap
*Diving Team Medusa vzw, is een duikclub zonder winstoogmerk, de statuten kunnen door ieder ingekeken worden.
*Lidgeld bedraagt per jaar en per persoon ouder dan 15 jaar €110.
*Kinderen van 8 tot 15 bedraagt het lidgeld €60.
* Kinderen tot 8 jaar= €35
*enkel zwemmende leden (dus NIETS duik-gerelateerd)= €55(vanaf 15jaar) ,en €35 (tot 15jaar) per jaar.
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 en 3) de
PADI Medische verklaring (RSTC medisch 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.

Doeleinden
*Het is de bedoeling om zoveel mogelijk gezellige activiteiten te organiseren zoals zwembad-trainingen,duik-uitstappen, niet
duik uitstappen, opleidingen, EHBO-opleidingen, bijscholingen en sfeervolle bijéénkomsten.
*Het is niet de bedoeling van de club om een winstgevende vereniging te worden, zolang de club uit zijn jaarlijkse kosten kan
komen. Overschotten worden aangewend om materiaal te kopen ten dienste van zijn leden. De club als vzw is BTW-plichtig.

Zwembad
*Zwembad trainingen gaan telkens door op zaterdag avonden (afwisselend volgens onze agenda) in het zwembad van Bredene.
Het is aangewezen om tijdig aanwezig te zijn.
*Gelieve elke afwezigheid voor het zwembad uiterlijk de vrijdag te melden bij Johan.
*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 & leerlingen een eigen professionele duik-verzekering bij D.A.N.
*Tijdens de trainingen+duiken zorgt elk lid dat hij materiaal heeft, en is er zelf verantwoordelijk voor.
(personen of leden in opleiding: de club zorgt zelf voor de uitrusting,daar deze inbegrepen zit in de cursus)
*Het is de bedoeling om 1X/maand een flessentraining te geven aan reeds gebrevetteerde duikers (of in opleiding), wie wil
deelnemen zorgt zelf voor het nodige materiaal (zie bijlage: vereiste materiaal PADI).
*Materiaal die wordt gebruikt van de club zal door de gebruiker vergoed worden bij verlies of schade.
bij opleidingen (buitenwater duiken) dient de cursist zelf het materiaal 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 trainingen en tijdens hun opleiding (zowel zwembad als buitenwater
duiken)..dit via de professionele duikverzekering van de instructeur.
*Alle gebrevetteerde duikers dienen zelf in te staan voor hun eigen duik-verzekering (voorbeeld bij 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, dé grootste duik-federatie ter wereld. De cursist(-en) worden enkel
gebrevetteerd na voldoen van de PADI-voorwaarden.
*Elke cursus wordt betaald bij aanvang van de cursus, kredieten worden niet toegestaan, cursus prijzen te verkrijgen in het
duiklokaal (deze zijn zéér 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"

*Tijdens de opleidingen zorgt de club dus zelf voor uitrusting, tenzij de cursist reeds zelf materiaal bezit.
*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 kunnen
er aanpassingen gebeuren.
*Voor het gedeelte buiten-duiken haalt de cursist zelf het materiaal op,spoelt het na afloop en brengt het ook zelf terug, tenzij
anders afgesproken.
Met betrekking tot opleiding is een buitenwaterduik
gedefinieerd als een duik waarin het grootste deel van de tijd
doorgebracht wordt op een diepte welke groter is dan 5 meter
en:
a. tenminste 1400 barliter ademgas geademd wordt.
OF
b. de duik tenminste 20 minuten duurt.

Duiken
*er wordt geacht regelmatig op onze duik-agenda te kijken, 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. De uitrusting moet
steeds aangepast zijn aan de soort duik die doorgaat (voorbeeld: tijdens een nachtduik moet iedereen beschikken over een lamp)..
*Iedere duiker houdt zich aan zijn eigen limieten volgens z’n brevettage, en beschikt over de nodige kennis binnen z’n opleiding.
*de duiken worden steeds "ge-logd" in een logboek.
*de club heeft een eigen compressor waar ieder lid z'n duikfles kan laten vullen tegen betaling.
*bij gebrek aan materiaal kan een duikend lid steeds materiaal huren bij de club.
*eventuele vervoerskosten worden gedeeld.

“one club , one mind”

(één club , één geest)

“be a professional”

*Elk lid, met inbegrip van het bestuur dient zich te houden aan een correcte 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 in ons duiklokaal, tegen democratische prijzen.
Bijlage: VEREISTE MATERIAAL (uittreksel Instructor Manual PADI

ZWEMBAD:passende zwem-tenue , duikbril + snorkel , loodgordel + passend lood met stoppertjes , zwemvliezen ,…(kortom het ABCmateriaal)
DUIKEN:
Vereiste uitrusting
1. Tijdens alle buitenwaterduiken dient iedere duiker; leerling, gebrevetteerde
assistent en de instructeur te beschikken over:
a. vliezen, masker en snorkel (Hoewel het aanbevolen
wordt, zijn snorkels niet verplicht tijdens ijsduik en grotduik
cursussen).
b. een fles met gecomprimeerd ademgas met een kraan.
c. een trimvest (met mogelijkheid om de fles te bevestigen, of
een separaatback-pack) en een inflator.
d. een automaat en een alternatieve luchtbron.
e. een onderwater manometer (instrument om de flesdruk in
het oog te houden).
f. een dieptemeter (instrument om de diepte in het oog te
houden).
g. een gewichtsysteem en gewichten (indien nodig voor een
neutraal drijfvermogen).
h. afdoende duikkleding voor de plaatselijke
duikomstandigheden.
i. ten minste één voorwerp om aan de oppervlakte hoorbaar
aandacht mee te trekken (fluitje, toeter, enz.).
2. Tijdens alle opleidingsduiken in het buitenwater
moeten instructeurs en gekwalificeerde assistenten ook iets
hebben om de tijd mee op te nemen, een kompas, mes/
duikersgereedschap, (behalve waar wettelijk of plaatselijk
verboden) en twee uitrustingsstukken om aan de oppervlakte
mee te kunnen seinen – de ene hoorbaar (fluitje, toeter, enz.)
en de andere visueel (opblaasbare signaleringsboei, vuurpijl,
spiegeltje, enz.).
3. Waar dit door de plaatselijke wetgeving is voorgeschreven
dient van een duikvlag gebruik te worden gemaakt. Overweeg
het gebruik van een drijver met een vlag.
4. Wanneer de leerlingen tijdens de buitenwaterduiken voor het
eerst van een droogpak gebruik zullen maken, dan moeten ze
voor de duik deelnemen aan een oriëntatie voor het duiken
met droogpakken in een zwembad of een beschut deel van
het buitenwater. Dit is van toepassing op deelnemers in de
PADI Scuba Diver, de PADI Open Water Diver en alle PADI
vervolgopleidingcursussen.

Namens de raad van bestuur,
Johan Metsu, voorzitter
opgemaakt te Bredene op 20 juni 2015

