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ART. 1 : DOEL – AANVAARDING VAN HET INTERN REGLEMENT
1.1.

Doel

Het intern reglement van v.z.w. RECREATIONAL DIVING SOCIETY, hierna “RDS”
genoemd, is bedoeld als een aanvulling op de laatste versie van de gepubliceerde
statuten. Het vervolledigt de statuten en regelt aldus een aantal aangelegenheden
van praktische en organisatorische aard. Het intern reglement is steeds
ondergeschikt aan de statuten die in geval van tegenstrijdigheid de voorrang
genieten.
1.2.

Totstandkoming

Het bestuursorgaan is volgens de statuten bevoegd om het intern reglement op te
stellen en houdt daarmee rekening met de wettelijke bepalingen, de statuten en de
noodwendigheden van de werking van RDS.
Het bestuursorgaan kan ook wijzigingen aanbrengen aan het intern reglement.
Eventuele wijzigingen zijn meteen in voege en bindend voor alle leden, met inbegrip
van de toegetreden leden, door loutere publicatie op de website van RDS.
Het aldus opgemaakte of aangepaste intern reglement wordt telkens ter kennisname
voorgelegd op de volgende algemene vergadering.
1.3.

Aanvaarding

Wie lid/toegetreden lid/sympathiserend lid wordt van RDS aanvaardt het intern
reglement en de eventuele wijzigingen ervan en verklaart zich te zullen gedragen
naar de bepalingen ervan. Inbreuken kunnen aanleiding geven tot het beëindigen
van het lidmaatschap op de in de statuten voorziene wijze.
ART. 2 : ONTSTAAN – FILOSOFIE
2.1.

Ontstaan

RDS is in zijn huidige vorm opgericht als vzw op 21.12.2005 door het samengaan
van twee feitelijke verenigingen, nl. Recreational Diving Society en Aquatec Diving
Team met als stichtende leden Brend Batstra, Stefan Bonne, Yves Christiaens, Koen
D’Hondt, Guy Joos, Glenn Lievens, Luc Neyt, Dirk Pauwels, Johann
Vanderschaeghe en Fernand Vandendorpe.
2.2.

Filosofie

RDS is een niet federatiegebonden duikclub die voor ieder openstaat die zich kan
terugvinden in het maatschappelijk doel van de vzw. RDS verwelkomt alle duikers en
sympathisanten ongeacht welke duikopleiding zij genoten hebben. RDS wil een
forum bieden waarbinnen duikers en sympathisanten in alle veiligheid, op

vriendschappelijke wijze en met wederzijds respect hun hobby kunnen beoefenen
zonder enige competitieve ingesteldheid.
ART. 3 : LEDEN
3.1.

Soorten

Er zijn vier soorten leden.
De “leden” worden als dusdanig aanvaard door het bestuursorgaan en moeten
voldoen aan de voorwaarden die in de statuten zijn vermeld, waaronder het geregeld
deelnemen aan activiteiten en minstens één jaar de hoedanigheid van toegetreden
lid bezitten. Het bestuursorgaan oordeelt autonoom of iemand als lid kan aanvaard
worden. De leden worden geacht zich actief betrokken te voelen bij het reilen en
zeilen van RDS. De leden vormen samen de algemene vergadering die het
bestuursorgaan benoemt en stemt over alle materies die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. Zij kunnen zich ook kandidaat stellen als lid voor het
bestuursorgaan. Uiteraard staan alle activiteiten open voor de leden, binnen de
limieten van hun opleiding en vaardigheden.
De “toegetreden leden” worden eveneens aanvaard door het bestuursorgaan en
moeten voldoen aan de voorwaarden die in de statuten zijn vermeld. Zij kunnen
eveneens deelnemen aan alle activiteiten, binnen de limieten van hun opleiding en
vaardigheden, maar maken geen deel uit van de algemene vergadering, die ze
weliswaar – maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming – kunnen
bijwonen.
De “sympathiserende leden” hebben hetzelfde statuut als de “toegetreden leden”,
met dien verstande dat ze niet deelnemen aan duik-, snorkel- of andere water
gerelateerde activiteiten.
De “ereleden” kunnen op voordracht van het bestuursorgaan als dusdanig benoemd
worden door de algemene vergadering. Het gaat om personen die een uitzonderlijke
bijdrage of dienst geleverd hebben ten voordele van RDS. Aan het erelidmaatschap
zijn geen voordelen verbonden. Het erelidmaatschap blijft verworven wanneer het lid
uit eigen beweging een einde maakte aan zijn hoedanigheid van lid, toegetreden lid
of sympathiserend lid. Vanaf dan hoeft er geen lidmaatschapsbijdrage meer betaald
te worden. De algemene vergadering kan op vraag van het bestuursorgaan om
gegronde reden het erelidmaatschap ontnemen.
Het bestuursorgaan kan beslissen om op bepaalde activiteiten niet-leden toe te laten
deel te nemen, als gast, ter kennismaking, met het oog op toekomstig lidmaatschap
etc... Deze deelname gebeurt steeds op eigen risico van de betrokken gast.
3.2.

Aanvraag lidmaatschap

Aanvraag van lidmaatschap gebeurt door het invullen van het inschrijvingsformulier
op de website. Het lidmaatschap is definitief na aanvaarding door het
bestuursorgaan en de betaling van de lidmaatschapsbijdrage. Voor minderjarige
leden is goedkeuring nodig van hun ouders of voogd.

3.3.

Lidmaatschapsbijdrage

Het lidgeld voor de leden en de toegetreden leden wordt jaarlijks vastgelegd door het
bestuursorgaan en is betaalbaar tegen uiterlijk 15 februari. Bij niet betaling tegen 15
maart wordt, na een vruchteloze herinnering, het lid verondersteld ontslag genomen
te hebben. Het bestuursorgaan kan aldus vaststellen dat aan het lidmaatschap een
einde is gekomen en het (toegetreden) lid schrappen van de ledenlijst.
ART. 4 : MEDISCHE KEURING - VERZEKERING
4.1.

Gezondheid – Keuring

Duiken en deelnemen aan trainingen kan bepaalde gezondheidsrisico’s inhouden.
Elk lid zorgt ervoor in goede fysieke conditie te verkeren om deel te nemen aan de
activiteiten om zichzelf en zijn buddy of medeleden niet onnodig aan gevaar bloot te
stellen. Het lid draagt terzake als enige verantwoordelijkheid.
De leden worden ten stelligste geadviseerd om zich jaarlijks en zeker bij klachten of
ongemakken aan een onderzoek van een gespecialiseerd duikarts te onderwerpen.
RDS zal die mogelijkheid op bepaalde dagen aanbieden aan haar leden tegen
gunstige voorwaarden, in samenspraak met een duikarts.
Elk duikend lid die deelneemt aan activiteiten waarvoor een medische attestatie
vereist is, draagt zelf de verantwoordelijkheid hieraan te voldoen.
4.2.

EFR

Er wordt de leden ten stelligste geadviseerd om een brevet EFR of gelijkwaardig te
behalen en deel te nemen aan de regelmatige refresh courses (theorie en praktijk)
die door RDS worden georganiseerd.
4.3.

Verzekering

Behoudens de sympathiserende leden zijn alle leden verplicht om een DANverzekering of gelijkwaardig te onderschrijven en de gegevens (verzekeraar,
polisnummer, aard van de dekking, begin en einddatum van de dekking) mee te
delen aan het secretariaat. Het beschikken over en behouden van dergelijke
verzekering is een essentiële voorwaarde tot lidmaatschap.
Het lid is verplicht om jaarlijks en spontaan de gegevens van de vernieuwde polis
(bv. nieuwe lidkaart) te bezorgen aan het secretariaat.
Leden die niet gedekt zijn, of nagelaten hebben de gegevens van hun polis of polis
verlenging aan het secretariaat mee te delen kunnen niet meer deelnemen aan
trainingen, duiken en water gerelateerde activiteiten. Hun lidmaatschap wordt aldus
op dat ogenblik van rechtswege omgezet naar het statuut van sympathiserend lid,

met dien verstande dat ze geen recht hebben op terugbetaling van een eventueel
verschil in lidmaatschapsbijdrage.

4.4.

Incidenten

Wanneer er zich tijdens een activiteit van RDS een incident of ongeval voordoet,
hebben de betrokken leden (slachtoffer/buddy/getuige) de verplichting om het
bestuursorgaan en/of lid daarvan zo snel als mogelijk in kennis te stellen.
ART. 5 : ACTIVITEITEN
5.1. Trainingen
Trainingen gaan door op dinsdagavond van 21 tot 22 uur in het Jan Guilini zwembad
en de donderdag van 20.30 tot 22.00 in Lago Olympia. Het bestuursorgaan kan
beslissen deze trainingen te verplaatsen, of te annuleren, in functie van de belangen
van RDS of externe omstandigheden, zonder mogelijkheid van verhaal.
Leden zijn verantwoordelijk voor hun eigen materiaal om deel te nemen aan de
trainingen. Ze zijn aldus verantwoordelijk voor diefstal of verlies van hun materiaal of
spullen. Ze zijn ook aansprakelijk als ze zelf of hun materiaal schade veroorzaakt aan
de installatie, of aan derden, medeleden of hun materiaal.
Leden dienen ervoor te zorgen in goede fysieke conditie te verkeren om te
participeren aan de trainingen, en beslissen zelf of en aan welke oefeningen zij
deelnemen in functie van hun fysieke toestand.
Wie deelneemt aan een training is gehouden zich te schikken naar de
overeenkomsten tussen RDS en de betrokken zwembaduitbaters enerzijds, en de
interne reglementen en toegangsvoorwaarden van deze uitbaters anderzijds. Deze
documenten kunnen op eerste verzoek bij RDS dan wel bij de betrokken uitbaters
bekomen worden.
Leden mogen tijdens de trainingen pas te water gaan wanneer er een gediplomeerd
redder aanwezig is, en dienen steeds de richtlijnen van deze redder te volgen.
Deelname aan een training kan een lid geweigerd worden indien deze onder de
invloed is van alcohol, drugs of medicatie. De beslissingsbevoegdheid ligt hier bij de
verantwoordelijke voor de training of een lid van het bestuursorgaan.
Personen die interesse hebben om toegetreden lid te worden van de club kunnen tot
maximaal 3 zwembadtrainingen meevolgen zonder zich in te schrijven of lidgeld te
betalen. Zij dienen zich voorafgaandelijk aan te melden en zelf te beschikken over de
nodige verzekeringen. Ze nemen uitsluitend op eigen risico deel.
Leerlingen van aan de club gelieerde duikinstructeurs kunnen tijdens de duur van
hun duikopleiding het zwembad betreden tijdens de trainingsuren en vallen onder de
verzekering van hun instructeur. RDS draagt ten aanzien van hen geen enkele
verantwoordelijkheid.

De club kan van de leden verlangen zich voorafgaandelijk in te schrijven voor een
training. Leden die dit niet doen kunnen geweigerd worden om deel te nemen aan de
training.
5.2.

Duikuitstappen/Duikreizen

RDS organiseert op regelmatige tijdstippen duikuitstappen of, al dan niet in
samenwerking met derden/dienstverleners, meerdaagse duikreizen. Telkens worden
één of meerdere leden aangeduid als organisatoren. Dit lid of deze leden staan in
voor de praktische organisatie. De deelnemers dienen hun richtlijnen in acht te
nemen.
Het duiken zelf verloop steeds volgens het buddy systeem. De duikers zijn zelf
verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering van hun duiken. Zij beslissen zelf
of ze, alle omstandigheden in acht genomen, te water gaan, en ze zijn verplicht
rekening te houden met de richtlijnen en de limieten die voor alle duikers gelden
alsmede de limieten verbonden aan hun eigen kwalificatie.
De organisator of een lid van het bestuursorgaan kan steeds beslissen dat een lid
niet mag deelnemen aan een duik wanneer hij/zij van oordeel is dat de duiker
zichzelf of anderen in gevaar kan brengen of een gebrek heeft aan kennis of ervaring
los van de duikkwalificatie waarover hij beschikt, evenals wanneer de duiker zou
onder invloed zijn van drank, medicatie of drugs.
Er wordt geen alcohol genuttigd voor en tussen de duiken. Deelname aan volgende
duiken is verboden wanneer deze regel wordt geschonden.
Een lid kan toegelaten worden om een duikactiviteit of -reis te organiseren namens
de club, na hiervoor toestemming van het bestuursorgaan bekomen te hebben en in
samenspraak met het bestuursorgaan.
Deelnemers aan een clubreis kunnen de vzw onder geen enkel beding aansprakelijk
stellen mocht omwille van omstandigheden, behoudens bewezen fout, de reis of
bepaalde delen ervan niet kunnen doorgaan of op andere wijze verlopen dan
gepland. RDS kan onder geen enkel beding beschouwd worden als reisorganisator.
Sympathiserende leden zijn welkom om aanwezig te zijn op duikuitstappen of
duikreizen, met dien verstande dat ze uiteraard aan het duiken zelf niet rechtstreeks
of onrechtstreeks mogen deelnemen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat voor
bepaalde activiteiten enkel de deelname van leden of toegetreden leden is
toegestaan, of dat zij voorrang genieten.
Niet leden mogen niet deelnemen aan de activiteiten van RDS behoudens
uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van het bestuursorgaan.

5.3.

Niet-duikactiviteiten

RDS organiseert jaarlijks een aantal niet-duik activiteiten. Alle leden, met inbegrip
van de sympathiserende leden zijn welkom daaraan deel te nemen. Het
bestuursorgaan kan beslissen dat ook partners van leden en
toegetreden/sympathiserende leden en/of hun kinderen, dergelijke activiteiten
kunnen bijwonen en bepaalt de voorwaarden van deze deelname. Behoudens deze
uitzondering kunnen niet leden niet deelnemen aan niet-duikactiviteiten, behoudens
uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van het bestuursorgaan.
5.4.

Inschrijven / betaling

Leden dienen zich in te schrijven voor deelname aan de activiteiten volgens het
kanaal aangeduid in de uitnodiging. Aan de leden wordt gevraagd om zich énkel in te
schrijven wanneer zij zeker zijn van deelname.
Wanneer de deelname aan bepaalde activiteiten afhankelijk is gesteld van de
betaling van een deelnameprijs, in zijn geheel of met een voorschot, dan staat de
deelname pas vast op het ogenblik van betaling.
Eénmaal betaald kan er geen teruggave bekomen worden wanneer het lid niet
deelneemt, behoudens in gevallen van overmacht en dan nog énkel wanneer RDS
zelf door die annulatie geen nadeel lijdt.
ART. 6 – AANSPRAKELIJKHEID
RDS of haar organen zijn niet aansprakelijk voor schade die de leden, de
toegetreden, de sympathiserende leden of in voorkomend geval, partners en
kinderen die zouden deelnemen aan activiteiten lijden, of die nu van materiële of
lichamelijke aard is, behoudens in het geval van zware fout.
ART. 7 – GDPR/PRIVACY - WEBSITE – COMMUNICATIE – NIEUWSBRIEF FACEBOOK/WHATSAPP - KLACHTEN
7.1.

GDPR

RDS respecteert de privacy van haar leden. Van de GDPR compliance verklaring
kan kennis genomen worden via de website.
De gegevens van de leden, waaronder hun persoonsgegevens, duikbrevetten en
verzekeringsgegevens worden slechts bijgehouden voor de noodwendigheid van de
club en de veiligheid van de activiteiten en met respect voor de wettelijke bepalingen.
Aan nieuwe leden wordt gevraagd om een kort vragenlijstje in te vullen en een foto te
bezorgen met het oog op hun voorstelling in een nieuwsbrief aan alle leden. Het
staat hen vrij hierop in te gaan.
Leden van RDS die op activiteiten foto’s/films maken waarop andere leden
herkenbaar zijn, zullen deze foto’s buiten de privé kring slechts delen na goedkeuring
bekomen te hebben van de betrokkenen. Deze foto’s/films mogen daarentegen wel

gebruikt worden door RDS in de besloten Facebook pagina of de website,
behoudens in geval van verzet van de betrokkenen.
7.2.

Website

RDS tracht de website zoveel mogelijk te updaten rekening houdende met de
activiteitenkalender maar is niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten.
Deze website is niet besloten. Klachten of opmerkingen van leden in verband met
inhoud of beelden kunnen overgemaakt worden aan de websitebeheerder op het info
mailadres en zullen behandeld worden op de navolgende vergadering van het
bestuursorgaan.
Leden kunnen eventuele bijdragen die zij graag zouden posten op de site via
hetzelfde kanaal toesturen. Het bestuursorgaan beslist over opname.
7.3.

Communicatie

Alle formele communicatie tussen RDS en de leden gebeurt rechtsgeldig en
uitsluitend via het mailadres van het lid, behoudens wanneer deze zou hebben laten
weten hier geen gebruik meer van te maken, in welk geval een fysiek adres moet
meegedeeld worden voor het versturen van officiële kennisgevingen.
Overige communicatie in verband met activiteiten tussen RDS en de leden gebeurt
ofwel via een ‘nieuwsbrief’, een ‘flashnieuwsbrief’ (dringende mededelingen), de
(besloten) Facebook-pagina, of de whatsapp groep, of een combinatie van deze
media.
7.4.

Nieuwsbrief

De communicatie tussen RDS en de leden in verband met voorbije of toekomstige
activiteiten, nieuwe leden, weetjes, etc … verloopt via de elektronische nieuwsbrief
die door de redactie binnen het bestuursorgaan op regelmatige basis wordt
verspreid.
7.4. Whatsapp – Facebook - Instagram
De leden worden door de communicatieverantwoordelijke toegevoegd bij de besloten
Facebook pagina van RDS en de Whatsapp groep. Het staat de leden vrij om te
verkiezen niet deel te nemen aan deze platformen, hun gegevens zullen op eerste
verzoek verwijderd worden.
De Facebook pagina van RDS is een besloten groep die in énkel toegankelijk is voor
leden, toegetreden leden en sympathiserende leden. Deze wordt beheerd door één
of meerdere leden van het bestuursorgaan en jaarlijks geüpdate in functie van het
gewijzigd ledenbestand.
De leden van de Facebook pagina kunnen RDS- of duikgerelateerde berichten
posten, foto’s delen, oproepen doen naar duikers voor een nakende geplande
activiteit etc …

Deze berichten verschijnen slechts na de goedkeuring door één van de beheerders,
hun beslissing is bindend.
RDS leden verbinden zich ertoe geen aanstootgevende berichten of fotomateriaal te
posten en in hun reacties en posts op de Facebook en Instagram pagina de regels
van wellevendheid en respect in acht te nemen. In geval van misbruik kan het
bestuursorgaan een lid tijdelijk de toegang tot de Facebook pagina ontzeggen.
De Whatsapp berichtengroep van RDS heeft als bedoeling korte duikgerelateerde
berichten in verband met geplande uitstappen of activiteiten, alsook dringende
mededelingen snel te verspreiden onder de leden. Dit gebeurt onder het beheer van
de RDS verantwoordelijke binnen het bestuursorgaan. Deze toepassing is niet
bedoeld voor privé boodschappen, familieberichten, foto’s en filmpjes die niets met
RDS of de activiteiten van de club te maken hebben. In geval van misbruik kan het
bestuursorgaan een lid tijdelijk de toegang tot de Whatsapp groep ontzeggen.
7.5. Klachten
Leden, toegetreden leden en sympathiserende leden die klachten of opmerkingen
hebben over de werking van RDS of één of meerdere van haar leden worden
uitgenodigd dit vertrouwelijk ter sprake te brengen bij het lid van het bestuursorgaan
dat hiervoor verantwoordelijk is, of bij de voorzitter. Die zal de opmerkingen of
klachten discreet behandelen en desgevallend bemiddelen.
Art. 8 SLOT
Deze versie van het intern reglement werd besproken en goedgekeurd op de
vergadering van het bestuursorgaan van 13.12.2021 en zal ook voorgelegd worden
op de bijzondere algemene vergadering van 18.02.2022.

