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V.U.B. DIVING CENTER VZW 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT DD. 03/10/2011 

 

 
 
1. ALGEMEEN 
 
Dit Huishoudelijk Reglement dient als bijlage bij de Statuten van de vereniging en is van 
toepassing op alle leden van de vereniging, zowel de toegetreden als de werkende. Bij 
eventuele tegenstrijdigheden tussen het Huishoudelijk Reglement en de Statuten van de 
vereniging, zullen de bepalingen van de Statuten van toepassing zijn. 
 
 
2. TOETREDINGSVOORWAARDEN 
 
Om lid van de vereniging te kunnen worden moet men naast de statutaire voorwaarden 
tevens: 
 

 kennis hebben genomen van de Statuten en het Huishoudelijke Reglement van de 
vereniging en deze hebben aanvaard; 

 minstens een afstand van 100m onafgebroken kunnen zwemmen; 
 
 
3. VERPLICHTINGEN VOOR DE LEDEN 
 
Elk lid dient zich jaarlijks bij een arts te laten onderzoeken op zijn medische geschiktheid tot 
het beoefenen van de duiksport. Hiervoor zal het lid een algemeen lichamelijk onderzoek, 
inclusief KNO-onderzoek en bloeddrukmeting moeten laten afnemen. Het lid zal hiertoe een 
geëigend vignet ontvangen dat door een arts wordt ondertekend. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd binnen de vijf weken na ontvangst van het vignet van medische geschiktheid. Dit 
vignet zal een maximale geldigheidsduur van één jaar en één maand hebben. Het lid dient 
het vignet van medische geschiktheid op verzoek aan ieder lid van de vereniging te kunnen 
voorleggen. 
 
Een lid dat geen bewijs van de jaarlijkse medische keuring kan voorleggen zal automatisch 
van alle duikactiviteiten van de vereniging worden uitgesloten.  
 
Ieder lid is verplicht een elektrocardiogram met inspanningsproef (E.K.G.) te laten afnemen 
vooraleer deel te mogen nemen aan enige duikactiviteit in open water of in zwembaden 
dieper dan 5 meter. Het E.K.G.-onderzoek moet op de leeftijd van 45 jaar nogmaals 
uitgevoerd worden en daarna om de vijf jaar worden hernieuwd. 
 
De E.K.G. dient door een arts te worden ingeschreven en afgestempeld in het persoonlijke 
duikboekje van het lid als bewijs van goedkeuring. 
 
Een lid dat geen bewijs van E.K.G. kan voorleggen, of bij wie op basis van de E.K.G. het 
duiken is tegenaangewezen is automatisch uitgesloten van alle duikactiviteiten in open water 
of in zwembaden dieper dan 5 meter. 
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4. JAARLIJKSE BIJDRAGE, OPLEIDINGSKOST EN AFREKENINGEN 
 
4.1. Jaarlijkse bijdrage + opleidingskost 
 
In de jaarlijkse bijdrage van de vereniging is de toegang tot het zwembad van de Vrije 
Universiteit Brussel tijdens de trainingsuren van de vereniging, het gebruik van duikflessen 
en ontspanners in het zwembad, het gebruik van duikflessen bij de buitenduiken, de 
duikboekjes, de verzekering, de duikcertificaten, de theoretische en praktische lessen 
inbegrepen.  
 
In de jaarlijkse bijdrage is de opleidingskost voor het initiatie en graduate certificaat niet 
inbegrepen. De opleidingskost voor deze certificaten bedraagt 55 EUR. Kandidaat leden die 
beschikken over een VUB clubkaart met sportknip van de VUB sportdienst dienen deze 
opleidingskost niet te betalen en kunnen de opleiding gratis volgen. Voor het verkrijgen van 
de clubkaart wordt verwezen naar: www.vub.ac.be/sport.clubkaart.html. 
 
De jaarlijkse bijdrage en de opleidingskost (indien toepasselijk) dienen (gezamenlijk) uiterlijk 
op 15 november van ieder jaar of binnen iedere andere termijn door de raad van bestuur aan 
de leden meegedeeld op rekening van de vereniging te zijn betaald. Bij laattijdige betaling 
wordt de jaarlijkse bijdrage automatisch met een forfaitair bedrag van 10 EUR 
verhoogdaangerekend, wegens de administratieve overlast die laattijdige betalingen met zich 
meebrengen. Dit bedrag maakt integraal deel uit van de jaarlijkse bijdrage.  
 
4.2. Duikweekends 
 
Voorschotten voor duikweekends bedragen minstens 40 EUR. Dit voorschot geldt voor alle 
leden, ongeacht het aantal dagen dat ze deelnemen. Na inschrijving kan enkel om zeer 
ernstige redenen worden afgezegd, bij gebreke waarvan het voorschot door de club zal 
worden behouden om de kosten van het weekend te dekken. Een ingeschreven lid kan wel 
altijd zelf in zijn vervanging voorzien, doch regelt de terugbetaling van zijn voorschot met zijn 
vervanger. 
 
4.3. Uitlenen materiaal 
 
De materiaalmeester maakt de afrekening van het uitlenen van clubmateriaal en geeft deze 
door aan de penningmeester. Deze afrekening gebeurt minstens op het einde van het 
duikseizoen en eventueel nog bijkomend op andere tijdstippen. 
 
4.4. Activiteiten 
 
Afrekeningen van activiteiten en andere financiële zaken doorsturen naar de leden mag 
enkel gebeuren door de penningmeester, of mits zijn voorafgaandelijke toestemming. 
 
Wanbetalers worden uitgesloten van deelname aan activiteiten alsook de toegang tot het 
zwembad ontzegd. 
 
 
5. LIDMAATSCHAP 
 
Als bewijs van het lidmaatschap wordt aan het lid een vignet van medische geschiktheid 
overhandigd. 
 
Bij uitsluiting, schorsing of beëindiging van het lidmaatschap zal het lid op eerste verzoek het 
vignet van medische geschiktheid aan de Raad van Bestuur of aan een Instructeur 
overmaken. 

http://www.vub.ac.be/sport.clubkaart.html
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6. VERZEKERING 
 
De vereniging sluit voor haar leden een verzekering af bij de maatschappij ARENA ter 
dekking van duikongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.  
 
De verzekeringspolis wordt integraal gepubliceerd op het ledengedeelte van de website. 
Ieder lid is geacht van de volledige inhoud en voorwaarden van de polis kennis te hebben 
genomen. Het staat alle leden vrij om een andere bijkomende verzekeringspolis of 
aanvullende dekking af te sluiten. 
 
Instructeurs van de vereniging krijgen na het voorleggen van een geldig verzekeringsbewijs 
bij DAN een terugbetaling van 25 euro op het lidgeld. Deze terugbetaling kan maximaal één 
maal per jaar per instructeur worden betaald. 
 
 
7. ZWEMBADTRAININGEN / THEORIELESSEN 
 
De vereniging houdt in principe iedere woensdag en iedere vrijdag trainingen in het 
zwembad van de Vrije Universiteit Brussel. 
 
De woensdagtraining is voorbehouden voor de leden die het Initiatie of het Graduate 
Certificaat wensen te behalen. Deze training wordt gehouden van 21u-22u. Ieder lid dient om 
20u45 ten laatste aanwezig te zijn aan de inkom van het zwembad. In het zwembad worden 
de leden door de trainingsverantwoordelijke in groepjes ingedeeld die onder leiding staan 
van een duikinstructeur of monitor. Monitoren dienen ten minste het brevet van Graduate te 
bezitten. Oefeningen dienen te worden uitgevoerd zoals door de instructeur of de monitor 
uitgelegd. Elk lid volgt tevens diens richtlijnen op. Het is verboden om zich alleen of zonder 
expliciet toezicht in of onder water te begeven. 
 
Tijdens de zomermaanden wordt er geen woensdagtraining gegeven. De juiste data van het 
begin en einde van de woensdagtrainingen wordt aan de leden meegedeeld via de website 
of per email. 
 
De vrijdagtraining is voorbehouden voor leden die minstens het zwembadexamen van het 
Graduate Certificaat van de vereniging met voldoening hebben afgelegd en geslaagd zijn op 
het theoretisch examen van het Initiate Certificaat en wordt gehouden van 20u-21u, 
behoudens andersluidende mededeling aan de leden. Enkel in de maanden juni, juli, 
augustus en september is het aan alle leden toegestaan om de vrijdagtrainingen bij te 
wonen. Het is verboden om zich alleen of zonder expliciet toezicht in of onder water te 
begeven. 
 
Ieder lid mag in de lokalen van de VUB, op kosten van de club, theorielessen geven over 
duiktechnische zaken, mits toestemming van de raad van bestuur. 
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8. OPEN WATER TRAININGEN OF DUIKEN 
 
In het kader van het V.D.C. wordt enkel het sportduiken onderwezen en beoefend. Hieronder 
vallen naast het duiken met perslucht ook het duiken met nitrox, evenals het gebruik van met 
zuurstof verrijkte lucht ten einde de veiligheid van de decompressie te verhogen, mits 
hiervoor de vereiste certificaten behaald zijn. Bovendien moedigt het V.D.C. haar leden aan 
tot het volgen van elke cursus die de duikveiligheid verhoogt, ook buiten de eigen vereniging, 
zoals Rescue Diver, Nitrox Diver en Advanced Nitrox Diver bij externe organisaties. 
 
Technisch duiken wordt niet beoefend binnen de context van het V.D.C. Leden die met 
Trimix, Heliox en rebreathers willen duiken dienen zich hiervoor buiten het V.D.C. te 
brevetteren en te verzekeren. 
 
In open water mag er enkel gedoken worden in groepjes van minimum twee duikers. 
Volgende personen mogen deelnemen aan duiken in open water of in zwembaden dieper 
dan 5 meter: 
 

a) Duikers geslaagd in de zwembadexamens van het Graduate Diver Certificaat en het 
theoretisch examen van het Initiate Diver certificaat, en de oefeningen A9 t.e.m. A12, 
vergezeld van een instructeur van het V.D.C. 

b) Duikers in het bezit van een Graduate Diver certificaat tot en met proef B14 (minimum 
3 duiken met instructeur), vergezeld van een duiker met een Bachelor Diver 
certificaat of hoger. 

c) Duikers in het bezit van een certificaat Bachelor Diver, vergezeld van een duiker met 
Graduate Diver certificaat tot en met proef B14 (minimum 3 duiken met instructeur). 

d) Duikers in het bezit van een Instructeur Certificaat, vergezeld van een duiker vermeld 
onder a, b of c of hoger. 

 
Volgende brevetten worden in het kader van dit artikel beschouwd als zijnde evenwaardig 

 

 met het certificaat Graduate Diver: 
 

a) Advanced Open Water Certificaat van PADI mits 10 duiken in onze wateren 
b) CMAS 2-sters duiker 
c) Gelijkwaardig certificaat van andere duikorganisatie te beoordelen door de 

instructeur 
 

 met het certificaat Bachelor Diver: 
 

a) Rescue Diver van PADI mits 25 duiken waarvan minimaal 5 duiken als duikleider 
in gelijkwaardige omstandigheden als de duik die gaat plaatsvinden of na een 
positieve evaluatie door een VDC instructeur. 

b) CMAS 3-sters duiker mits minimaal 5 duiken als duikleider in gelijkwaardige 
omstandigheden als de duik die gaat plaatsvinden of na een positieve evaluatie 
door een VDC instructeur. 

c) Gelijkwaardig certificaat van andere duikorganisatie te beoordelen door de 
instructeur. 
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9. DUIKOPLEIDINGEN 
 
9.1. Duikcertificaten 

 
Volgende duikcertificaten kunnen behaald worden bij het V.D.C. 
 

a. Initiatiecertificaat 
b. Graduate Diver Certificaat 
c. Bachelor Diver Certificaat 
d. Instructeur Certificaat 
 

De voorwaarden tot het behalen van de verschillende duikcertificaten kunnen op de website 
van de vereniging door de leden worden ingezien. Deze voorwaarden kunnen bij beslissing 
van het Comité van Instructeurs op ieder moment worden aangepast. 
 
9.2. Modaliteiten van de duikcertificaten 
 
Om het Initiatiecertificaat te behalen moet het lid slagen in een theoretisch examen en het 
zwembadexamen met voldoening afleggen. Het Initiatiecertifcaat geeft geen recht tot het 
beoefenen van de duiksport in open water of in zwembaden dieper dan 5 meter. 
 
Om het Certificaat van Graduate Diver te behalen moet het lid: 
 

 slagen in het theoretisch examen van het Initiate certificaat; 

 slagen in de oefeningen A9 t.e.m. A12; 

 slagen in het zwembadexamen; 

 minstens 3 buitenduiken onder begeleiding van een VDC Instructeur doen; 

 minstens 7 buitenduiken onder begeleiding van een Bachelor Diver of hoger doen; 

 gehomologeerd worden door het Comité van Instructeurs; 
 
De mensen die geslaagd zijn voor het zwembadexamen Graduate diver én de oefeningen 
A9 t/m A12, mogen meedoen aan de eventuele herkansing van het theorie-examen voor 
Initiates dat na het zwembadexamen van juni wordt afgenomen.  Indien iemand niet 
geslaagd is op de herkansing van zijn theoretisch examen, mag hij/zij dat in het nieuwe 
academiejaar nog eens opnieuw doen. Het zwembadexamen is 1 kalenderjaar geldig.  Als 
de kandidaat niet geslaagd is op het theoretisch examen in het nieuwe jaar houdt dit tevens 
in dat hij/zij het zwembadexamen opnieuw zal moeten afleggen. 
 
Om het Certificaat van Bachelor Diver te behalen moet het lid: 
 

 in het bezit zijn van het certificaat Graduate Diver; 

 voorafgaand aan de opleiding een kandidatuur ingediend hebben  die goedgekeurd 
werd door het Comité van Instructeurs; 

 deelgenomen hebben aan de theoretische lessen; 

 slagen in het zwembadexamen; 

 slagen in de proeven in open water; 

 minimum 50 duiken hebben uitgevoerd in open water in verschillende 
omstandigheden; 

 gehomologeerd worden door het Comité van Duikinstructeurs; 
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Om het Certificaat van Instructeur te behalen moet het lid: 
 

 in het bezit zijn van het certificaat van Bachelor Diver; 

 minimum 125 duiken hebben uitgevoerd in open water in verschillende 
omstandigheden alvorens zich kandidaat te stellen; 

 voorafgaand aan de opleiding een kandidatuur ingediend hebben  die goedgekeurd 
werd door het Comité van Instructeurs; 

 minstens 10 lessen i.v.m. het duiken hebben gegeven in het zwembad; 

 minstens 10 duiken in verschillende omstandigheden hebben georganiseerd; 

 een algemene cursus EHBO gevolgd hebben; 

 een grondige kennis van reddingstechnieken, navigatie-, oriëntatie en 
recoverytechnieken aantonen; 

 een goede kennis van het duikmateriaal, de medikit en de zuurstofkit aantonen; 

 de gestandaardiseerde oefeningen, de statuten en het reglement van de vereniging 
kennen en toepassen; 

 aanwezig zijn bij minstens 5 bachelor buitenproefafnames; 

 gehomologeerd worden door het Comité van Duikinstructeurs; 
 

9.3. Theoretische Examens 
 
Een theoretisch examen wordt minimum één maand op voorhand aangekondigd. 
 
Om geslaagd te zijn moet het lid minimaal 70% van de vragen correct beantwoord hebben 
en mag het lid geen fouten hebben gemaakt op de uitsluitingsvragen. 
 
Er moet zowel 70 procent behaald worden op het medische gedeelte en 70 procent op de 
rest. 
 
Iedere kandidaat kan zijn examen inkijken en een mondelinge herkansing vragen. 
 
De opleidingsverantwoordelijke beslist over het al dan niet inlassen van herexamens. 
 
9.4. Praktische Examens 

 
o In een zwembad 
 

Zwembadexamens worden minstens 1 maand op voorhand aangekondigd. Om deel te 
nemen aan een zwembadexamen moet men de toelating hebben van een instructeur. 
 
De kandidaat kan de aanwezigheid van een tweede instructeur op het examen vragen. 
 

o In open water 
 

Om tests af te kunnen leggen in open water of in zwembaden dieper dan 5 meter dient men 
in het bezit te zijn van een Certificaat Graduate Diver of hoger en geslaagd te zijn voor het 
zwembadexamen Bachelor Diver. Tests afgelegd in open water worden geëvalueerd door de 
begeleidende instructeur. 
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9.5. Homologatie van de Certificaten 
 
Iedere examenoefening voor een Certificaat dat door het lid naar voldoening van één of 
meerdere instructeurs wordt afgelegd, zal worden afgetekend in het duikboekje door de 
evaluerende instructeur(s). 
 
Het initiatiecertificaat kan door één instructeur afgetekend worden.  
 
Nadat alle individuele duikexamens en examenoefeningen door een lid naar behoren zijn 
afgelegd en door de evaluerende instructeurs in het duikboekje werden afgetekend, zal het 
Comité van Instructeurs voor de certificaten Graduate, Bachelor en Instructor samenkomen 
om het Certificaat te homologeren. Het Comité van Instructeurs kan vrij oordelen dat het lid 
nog aan een aantal bijkomende voorwaarden dient te voldoen alvorens het Certificaat te 
homologeren. Deze certificaten zijn pas geldig indien ze in het boekje afgestempeld en 
ondertekend zijn door minimaal drie Instructeurs.  
 
Het V.D.C. voorziet hiervoor brevetkaartjes. 
 
 
10. DUIKMATERIAAL 
 
Om materiaal van de vereniging te kunnen ontlenen of te gebruiken moet men in principe lid 
zijn van de vereniging en in regel zijn met de statuten en reglement. 
 
Voor de ontlening van materiaal dient men zich te wenden tot een 
materiaalverantwoordelijke. 
 
De voorwaarden en prijzen tot ontlening worden op de website van de vereniging 
gepubliceerd (http://www.vub.ac.be/VDC/). 
 
Ontleend materiaal mag niet worden doorgegeven aan personen die niet in het bezit zijn van 
een geldig duikcertificaat of aan niet-leden. Met uitdrukkelijke toestemming van de 
materiaalmeester kan bij uitzondering aan niet-leden materiaal worden uitgeleend. 
 
De ontlener is volledig verantwoordelijk voor het materiaal. Alle herstellingen of 
beschadigingen, ontstaan door nalatigheid in de periode van ontlening, zijn voor rekening 
van de ontlener, evenals alle kosten veroorzaakt door verlies van uitgeleend materiaal. 
 
Er wordt geen clubmateriaal uitgeleend voor duikreizen, uitgezonderd voor de 
clubduikweekends, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de materiaalmeester. 
 
Personen die slordig of ondoordacht met het materiaal omspringen kunnen door iedere 
Instructeur of Bestuurder met onmiddellijke ingang van verdere ontlening uitgesloten worden. 
Een blijvende uitsluiting van ontlening moet op de eerstvolgende Raad van Bestuur 
bekrachtigd worden. 
 
Al het materiaal dient grondig gespoeld en droog te zijn wanneer het wordt teruggegeven. 
 
Duikflessen worden kosteloos uitgeleend aan de leden. 
 
Het materiaal moet op de eerstvolgende training terugbezorgd worden. Bij nalatigheid wordt 
dit beschouwd als ontlening voor een langere periode en als dusdanig aangerekend. 
 
Voor de betaling van de huur van het materiaal worden geregeld afrekeningen opgemaakt en 
aan de leden doorgestuurd. 
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Al het materiaal wordt genummerd door de materiaalverantwoordelijke. 
 
De buitenontspanners worden om de 2 jaar onderhouden. 
 
Alle instructeurs evenals bestuursleden hebben recht op een sleutel van de materiaalkasten 
indien zij dit wensen. 
 
 
11. BESTUURSFUNCTIES 
 
De leden van de Raad van Bestuur zullen volgende functies uitoefenen: 
 

 Penningmeester 

 Secretaris 

 Materiaalverantwoordelijke 

 Verantwoordelijke vrijdagtraining 

 Verantwoordelijke basisopleiding 

 Verantwoordelijke woensdagtraining  

 Verantwoordelijke voortgezette opleiding 
 

Bij ontslag van een Bestuurder uit één van deze functies kan ieder werkend lid zich op de 
Algemene Vergadering voor deze functie kandidaat stellen. 
 
Voor elke bestuursfunctie is er een draaiboek waarin de taken die dienen te gebeuren 
beschreven staan. Deze kan mogelijk gekoppeld zijn aan een tijdschema. 
 
Elke clubactiviteit krijgt een bestuurder toegewezen die de organisatoren zal bijstaan en 
opvolgen. 
 
De secretaris is verantwoordelijk voor: 

 alle communicatie met externen; 

 het opvolgen van nieuwe inschrijvingen; 

 het aanvullen van de ledenlijst; 

 het contact met de sportdienst (voor zwembad), de VGC (voor initiaties en subsidies) 
en de verzekering; 

 het opvolgen van vergunningen voor o.a. Ekeren; 

 het verzamelen van draaiboeken van de leden van de Raad van Bestuur; 

 het beschikbaar maken van de notulen van de diverse organen. 
 

De verantwoordelijke basisopleiding is een instructeur die verantwoordelijk is voor de 
opleidingen Initiate en Graduate en waarop de verantwoordelijke woensdagtraining kan 
terugvallen bij problemen en vragen inzake opleiding en organisatie van trainingen en 
doopduikdagen.  Hij/zij rapporteert aan het Comité van Instructeurs. 
 
De verantwoordelijke woensdagtraining zorgt voor de organisatie van de 
woensdagtrainingen en doopduikdagen (in samenspraak met de verantwoordelijke 
basisopleiding) en voor het introduceren van de nieuwe leden in de club. 
 
De verantwoordelijke voortgezette opleiding is een instructeur die verantwoordelijk is voor 
de opleidingen Bachelor en Instructor en voor de permanente vorming van de instructors. 
Hij/zij rapporteert aan het Comité van Instructeurs. 
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De verantwoordelijke basisopleiding en de verantwoordelijke voortgezette opleiding houden 
de online opleidingstool up-to-date. 
 
De verantwoordelijke vrijdagtraining zorgt voor de organisatie van de vrijdagtraining. Dit 
houdt in: 

 het zorgen voor lesgevers voor de vrijdagtraining; 

 het opstellen van een jaarprogramma (in overleg met de verantwoordelijke 
voortgezette opleiding); 

 het tijdig doorgeven van de trainingsdata aan de secretaris; 

 zorgen voor de praktische afhandeling van vrijdagtraining (sleutel aanwezig, 
opruimen, openen en afsluiten kast, …); 

 het inschrijven van de trainingen op de agenda van de website van de vereniging. 
 
De materiaalverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het materiaal van de vereniging. 
De materiaalverantwoordelijke staat in voor: 

 het opmaken, actualiseren en bijhouden van de inventaris; 
 het aanrekenen van materiaalverhuur; 
 het herstellen en onderhouden van materiaal; 
 het opvolgen van de fleskeuringen en het laten keuren van de duikflessen; 

 het tijdig voorstellen van materiaalaankopen aan de raad van bestuur. 
 
De penningmeester is verantwoordelijk voor het opvolgen en rapporteren van de inkomsten 
en uitgaven van de vereniging. Dit houdt onder meer in: 

 het beheren van de rekeningen (zicht-, spaar- en termijnrekening) van de vereniging; 

 het opstellen van het financieel verslag en de balans na het afsluiten van het 
boekjaar; 

 het opstellen van een begroting voor het volgend jaar; 

 het evalueren en betalen van facturen en uitvoeren van betalingen; 

 het bijhouden van de ledenlijst en de inschrijvingen; 

 het opvolgen van de huurgelden voor het uitlenen van materiaal van de vereniging; 

 de jaarlijkse belastingaangifte van de vereniging. 
 
De overige taken zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van de leden van de Raad van 
Bestuur. 
 

 


