Onderwatersportvereniging

“de Emmer Duikers”
Correspondentieadres: Drieteenspecht 51, 7827 RG EMMEN,
Telefoon: 0591 – 676622, E-mail: emmerduikers@gmail.com

Huishoudelijk Reglement Onderwatersportvereniging De Emmer Duikers
Vastgesteld in de Algemene LedenVergadering van 1 maart 2020.
Artikel 1 Leden
1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten zijn toegelaten tot het lidmaatschap.
2. De vereniging kent leden en jeugdleden.
3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid benoemen tot “erelid”
vanwege bijzondere verdiensten voor de vereniging.
4. Het bestuur onderhoudt tezamen met de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB) een
register, waarin tenminste de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen
alsmede de specialisaties rondom hun duikvaardigheden (brevetten en specialisaties).
Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van zijn/haar NAW-gegevens. Het
email-adres geldt hierbij als correspondentieadres.
5. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging worden toegelaten,
worden aangemeld bij de NOB.
6. Van de leden wordt verwacht dat ze de statuten, reglementen en besluiten van organen van
de vereniging naleven en dat ze zich jegens elkaar en de vereniging gedragen naar hetgeen
door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en de belangen van de vereniging niet
schaden.
7. De leden zijn tevens gehouden de statuten en reglementen van de NOB na te leven.
8. Van de leden wordt verwacht dat ze beschikken over een goede zwemvaardigheid en zich
periodiek zullen onderwerpen aan een medische (duik)sportkeuring, zoals door de NOB
voorgeschreven.
Artikel 2 Begunstigers
Begunstigers worden tot de algemene vergadering toegelaten doch genieten geen stemrecht. Zij
hebben het recht -tegen betaling van minimaal de kostprijs- deel te nemen aan verenigingsactiviteiten,
met uitzondering van trainingen/opleiding en duikevenementen.
Artikel 3 Contributie (zie ook onderstaande bijlage: Contributiebesluit)
De contributieregeling kent vier tarieven, te weten:
a. het tarief voor leden boven 18 jaar;
b. het tarief voor leden tot 18 jaar (jeugdleden);
c. het tarief voor begunstigers van de vereniging;
d. het tarief voor gebrevetteerde leden van een zusterorganisatie die geen lid zijn van de NOB.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van clubcontributie.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld en vermeld
op de website.
Artikel 4 Straffen
1. In het algemeen zal strafbaar zijn: zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel
met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de
belangen van de vereniging, dan wel van de onderwatersport in het algemeen, worden geschaad.
2. a. Het bestuur is bevoegd om handelen of nalaten te handelen als in het vorige lid bedoeld, te
bestraffen. Als straf kunnen worden opgelegd:
• berisping, en
• royement (ontzetting uit het lidmaatschap).
b. Nadat het bestuur tot het opleggen van straf heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig
mogelijk schriftelijk en met opgave van reden(en) van het besluit in kennis gesteld.
c. Een lid kan binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur tegen een
opgelegde straf in beroep gaan bij de algemene vergadering. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Artikel 5 Bestuur

1

1. Het bestuur vergadert tenminste eens per drie maanden en verder wanneer een bestuurslid dit
wenselijk acht. Voor het nemen van besluiten die wettelijke consequenties hebben, moeten minimaal
drie bestuursleden, waaronder de voorzitter of de secretaris, aanwezig zijn.
2. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en alle bijeenkomsten waarvoor geen leider is
aangewezen. Bij zijn afwezigheid vervangt een van de andere bestuursleden. De voorzitter draagt
zorg voor de uitvoering van alle daar genomen besluiten. De voorzitter stelt samen met de secretaris
de agenda voor de bestuursvergadering vast.
3. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en is verantwoordelijk voor het maken
van de notulen van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering.
De concept-notulen van de algemene ledenvergadering worden gepubliceerd zo spoedig mogelijk na
de algemene ledenvergadering op de website. Elk jaar wordt door de secretaris op de algemene
ledenvergadering verslag gedaan. Hij verricht verder de overige administratieve werkzaamheden en
draagt zorg voor het archief.
4. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer. Hij legt hiervan jaarlijks rekening en
verantwoording af. Jaarlijks wordt een resultatenrekening en begroting gemaakt. Een door de
algemene ledenvergadering benoemde kascommissie onderzoekt jaarlijks de rekening en
verantwoording van het bestuur. Decharge van de penningmeester gebeurt, na goedkeuring door de
algemene ledenvergadering. De penningmeester is alleen bevoegd uitgaven te doen, welke
voortvloeien uit de toepassing van het huishoudelijk reglement of uit de uitvoering van besluiten op
vergaderingen genomen. Voor alle uitgaven behoeft hij machtiging van de overige bestuursleden.
5. Eventuele overige bestuursleden staan de voorzitter, secretaris en de penningmeester terzijde en
zijn verplicht zo nodig hun werkzaamheden over te nemen.
Artikel 6 Aftreden bestuur
1. Bestuursleden worden voor een periode van vijf jaar benoemd door de algemene ledenvergadering.
2. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarbij erop wordt toegezien dat steeds
voldoende ingewerkte bestuursleden deel blijven uitmaken van het bestuur.
Artikel 7 Besluitvorming binnen het bestuur
Besluitvorming binnen het bestuur gebeurt bij gewone meerderheid. Als de stemmen staken geeft de
stem van de voorzitter de doorslag, behalve in de gevallen waar de statuten een andere meerderheid
voorschrijven.
Artikel 8 Commissies
Het bestuur kan zowel permanente als tijdelijke nadere commissies benoemen voor bepaalde taken.
Deze commissies handelen onder verantwoordelijkheid van het bestuur en met inachtneming van een
vooraf door het bestuur vastgesteld nader reglement. Het bestuur kan te allen tijde commissieleden
benoemen en ontslaan. Momenteel kent de vereniging de commissies op het gebied van: activiteiten,
materiaal en RI&E. Laatstgenoemde commissie zou een eenpersoons-commissie kunnen zijn.
Artikel 9 Instructeurs
De opleiding en training van de leden wordt verzorgd door en onder verantwoordelijkheid van daartoe
bevoegde instructeurs, volgens de eisen en het opleidingssysteem van de NOB. Er is sprake van een
gedeelde eindverantwoordelijkheid, zonder dat er sprake is van een ‘hoofdinstructeur’. De instructeurs
vergaderen 3 á 4 maal per jaar en brengen daar verantwoording af aan het bestuur. Op de algemene
ledenvergadering brengt een van de instructeurs verslag uit aan de leden. Kandidaat-instructeurs
kunnen zich melden bij het bestuur om in aanmerking te komen voor een opleidingsvergoeding. De
kosten inzake de opleiding tot instructeur (lesgeld + boeken excl. reiskosten), wordt door de
vereniging in vier jaarbedragen van elk 25%, achteraf terugbetaald aan de cursist. Na de opleiding is
men verplicht om vijf jaar actief instructeurschap te verzorgen binnen de vereniging. Actieve
instructeurs hebben recht op de vergoeding voor licentie-verlenging, die de NOB aan hen vraagt. Het
bestuur is bevoegd om binnen de goedgekeurde jaarbegroting afwijkingen in bovengenoemde
vergoedingen toe te staan.
Artikel 10 Verenigingsduik/ Oppervlaktecoördinator
Op basis van de “Richtlijnen voor veilig duiken” van de NOB doen zich binnen onze vereniging twee
soorten duiken voor. Enerzijds zijn dat de instructie- of opleidingsduiken, onder verantwoordelijkheid
van de uitvoerende instructeur en anderzijds de recreatieve duiken, onder verantwoordelijkheid van
het bestuur. In het laatste geval moet enkel gedacht worden aan de recreatieve duiken georganiseerd
door de activiteitencommissie. In beide situaties wordt gebruik gemaakt van een
oppervlaktecoördinator, zoals beschreven in genoemde richtlijn. Ten aanzien van de verdere details
hieromtrent wordt verwezen naar deze richtlijn. (Recreatieve duiken op de zondagmorgen zijn in de
regel géén duiken ‘binnen de vereniging’)
De instructeursgroep is verantwoordelijk voor het rooster en de namen van de
oppervlaktecoördinatoren, die benodigd zijn bij de instructie-/ opleidingsduiken. De verdere aansturing
2

en/of begeleiding van de oppervlaktecoördinator gebeurt bij een instructie-/ opleidingsduik door de
uitvoerende instructeur en bij een recreatieve verenigingsduik, namens het bestuur, door de leden van
de activiteitencommissie.
Alle oppervlaktecoördinatoren zijn verplicht jaarlijks een reanimatie-AED-cursus te volgen.
Artikel 11 Reanimatiecursus
De vereniging biedt jaarlijks aan haar leden de mogelijkheid aan om, op kosten van de vereniging, een
reanimatie-AED-cursus, conform richtlijnen NOB te volgen. (voor een NRR-geregistreerde verklaring
wordt hierbij verwezen naar een andere provider/Instelling). Het jaarlijks volgen van deze cursus is
vanaf 3* NOB duikbrevet verplicht. Degenen die op andere wijze kennis van - en voldoende oefening
of ervaring met reanimatie-technieken hebben, kunnen aan het bestuur verzoeken van deze
verplichting te worden vrijgesteld.
Artikel 12 Kortingsregeling verenigingscontributie
Het bestuur kan besluiten aan bepaalde leden een korting op de verenigingscontributie (dus niet
de NOB-contributie) toe te kennen vanwege de persoonlijke inzet van de betrokkenen voor de
vereniging. Deze korting kan voor actieve trainers en/of instructeurs max. 30 procent bedragen, voor
commissieleden max. 10 procent en voor bestuursleden max. 15 procent van de jaarcontributie en
wordt aan het eind van het kalenderjaar door de penningmeester gerestitueerd.
Artikel 13 Wijziging Huishoudelijk Reglement
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering
met een gewone meerderheid van stemmen. Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur of
tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de
stemmen.
Artikel 14 Slotartikel
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
2. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur.
3. Conform de statuten kunnen leden een algemene ledenvergadering bij een roepen als ze een
dergelijk besluit met andere leden willen bespreken.
Bijlage: Contributiebesluit
Artikel 1
1. Elk lid is per 1 januari van elk komend jaar een jaarvergoeding aan de NOB (“bondscontributie”)
wegens herinschrijving verschuldigd.
2. Onderstaande artikelen 2, 3, 4, 5 zijn, voor wat betreft het onderdeel ͞Bondscontributie͟, niet van
toepassing op leden die reeds via een andere duikvereniging lid van de NOB zijn.
Artikel 2
De contributiebedragen van de vereniging en de bond staan vermeld op de website van De Emmer
Duikers. Die van de bond zijn ook in te zien op de website van de NOB.
https://onderwatersport.org/wp-content/uploads/2019/04/E01-Contributiebesluit-2020.pdf
Artikel 3
In de verenigingscontributie is de bondscontributie verwerkt, omdat de vereniging zorg moet dragen
voor de afdracht van de bondscontributie aan de bond. De vereniging hanteert dus naar de leden toe,
tarieven waarin beide contributiebedragen opgeteld zijn.
Artikel 4
De bondscontributie voor het lopende jaar dient door de vereniging, bij toetreding volledig te worden
voldaan. Bij opgave van een nieuw lid vindt inschrijving plaats per de 1e van de maand volgend op de
maand van ontvangst van de inschrijving.
Artikel 5
De hoogte van de bondscontributie kan wijzigen, los van de hoogte van de verenigingscontributie.
Jaarlijks zal de wijziging van de bondscontributie verrekend worden met de leden. De penningmeester
informeert de leden over een eventuele wijziging.
Artikel 6
Elk lid is vervolgens verplicht om de verenigingscontributie vooraf via een automatische overschrijving
te voldoen per 1e van de maand, volgend op de datum van inschrijving bij de vereniging.
Artikel 7
De contributie betreft een verplichte jaarlijkse bijdrage vooraf en is verschuldigd per 1 januari. De
contributie mag ook per maand worden betaald via een automatische, periodieke overschrijving op of
vóór de 1e van die maand. Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging
op te zeggen als niet binnen twee maanden aan alle geldelijke verplichtingen is voldaan.
Artikel 8
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Bij opzegging van het lidmaatschap, zoals beschreven in artikel 7, lid 1c van de Statuten, dienen
onmiddellijk alle financiële verplichtingen van het lid ten opzichte van de vereniging te worden
voldaan.
Artikel 9
Bij opzegging van het lidmaatschap eerder dan aan het einde van het jaar, zoals beschreven in het
Huishoudelijk Reglement artikel 3, kan met uitzondering van eventueel achterstallige contributie op
verzoek van het lid de nog te betalen contributie voor de rest van het jaar worden kwijtgescholden.
Artikel 10
Bij leden die per 1 december een contributieachterstand hebben, bestaat de mogelijkheid dat zij niet
worden opgegeven bij de bond ter verlenging van hun bondslidmaatschap voor het daaropvolgende
jaar.
Artikel 11
Alle betalingen aan de vereniging dienen plaats te vinden op het bankrekeningnummer
NL52INGB00077.09.032 ter attentie van De Emmer Duikers te Emmen.
Artikel 12
Bij niet voldoen aan de geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging kan opzegging
namens de vereniging plaatsvinden (art. 3b van het huishoudelijke reglement) of eventueel het
royement (art. 3d van het huishoudelijke reglement) één en ander ter beoordeling van het bestuur.
Artikel 13
In overeenstemming met het bepaalde in de statuten, artikel 7, lid 8 vindt bij beëindiging van het
lidmaatschap van de NOB geen teruggave van (een gedeelte) van de bijdrage over het lopende jaar
plaats.
Artikel 14
Het bestuur kan in speciale gevallen leden met een beperkt lidmaatschap, tegen een gereduceerd
tarief inschrijven. Hier onder te verstaan: lidmaatschap van De Emmer Duikers, zonder lidmaatschap
van de NOB. Verzekeringstechnisch kan dit alleen in combinatie met een zg. vrijwaring. Hierbij te
denken aan leden die zonder een actuele medische goedkeuring, wellicht kortdurend, willen
deelnemen aan zwembadtrainingen, of personen in bezit van een brevet van één van onze
zusterorganisaties (zoals PADI, SSI etc.), die tegen gereduceerd tarief aan trainingen willen
deelnemen. In beide gevallen wordt er geen opleiding gevolgd en geen brevet nagestreefd.
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