O.W.S.V. De Watergeuzen - Inschrijﬀormulier
Persoonlijke gegevens:
Achternaam : …………………………………………………………

Voorletter(s)

: …………………………………………………………

Roepnaam : …………………………………………………………

Geb.datum

: …………………………………………………………

Adres

: …………………………………………………………

Postcode

: …………………………………………………………

Plaats

: …………………………………………………………

Telefoon

: …………………………………………………………

Mobiel

: …………………………………………………………

Email

: …………………………………………………………

Nationaliteit

: …………………………………………………………

Bent u al in het bezit van een duikbrevet/duikopleiding? JA / NEE :..............
Hoogst behaalde NOB/CMAS duikbrevet :……………………………….………………* Logboeknummer : ………………………….
Hoogst behaalde NOB/CMAS
instructeurbrevet

:……………………………………………… * Instr. Nummer

: ………………………….

Hoogst behaalde brevet bij andere
organisatie

:………………………………………………*

:……………………………

Organisatie

* kopie van brevet bijvoegen!

Op welke datum bent u gekeurd voor het Sportduiken?
Keuringsdatum : ……………………………………………… *

Goedgekeurd tot :…………………………

* kopie van keuringsbewijs bijvoegen!

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Door ondertekening van dit
inschrijﬀormulier verklaart ondertekende bekend te zijn en akkoord te gaan met de statuten en het
huishoudelijk reglement van van Onderwatersport Vereniging “de Watergeuzen”. Het huishoudelijk
reglement krijgt u uitgereikt bij dit inschrijﬀormulier. De statuten van de Onderwatersport Vereniging “de
Watergeuzen” zijn verkrijgbaar bij de secretaris. Of zijn te downloaden van onze website. Minderjarige leden
dienen dit formulier ook door een ouder of voogd te laten ondertekenen.

Datum

:………………………………

Handtekening : ……………………………………………………………….

Handtekening : ………………………………………………………………. (ouder of
voogd)

Lever dit formulier incl. bijlagen in bij de secretaris van O.W.S.V. de Watergeuzen
Postadres: Postbus 146, 9750 AC Haren ● Bezoeadres: Geertsemaweg 3, 9751 XA Haren (achter Zwembad Scharlakenhof)
●Website: www.duikteamdewatergeuzen.nl ● Email: info@duikteamdewatergeuzen.nl

O.W.S.V. De Watergeuzen - Huishoudelijk reglement

Artikel 1
1. Leden zoals bedoeld in artikel 4, sub 1 van de Statuten, dienen aan de volgende eisen te voldoen:
Men dient op 1 april van het komende verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt;
Men dient over een redelijke zwemvaardigheid te beschikken, welke door de instructeurs zal worden
beoordeeld;
De aanmelding dient tot de leeftijd van 18 jaar mede te zijn ondertekend door de ouders en/ of verzorgers.
2. Een 15-jarige kan niet eerder lid worden dan per 1 september van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de
16-jarige leeftijd, als bedoeld in het lid 1 van dit artikel, wordt bereikt.
Artikel 2
1. De contributie voor leden, slapende leden en de bijdrage voor donateurs wordt vastgesteld in de Algemene
Vergadering en mag maximaal één keer per kalenderjaar worden gewijzigd.
2. Ieder lid dient de vastgestelde contributie en in rekening gebrachte kosten, eventueel vermeerderd met de aan
de Bond verschuldigde kosten voor het einde van dat kwartaal te voldoen. Bij in gebreke blijven treedt schorsing
op tot aan deze verplichting is voldaan, onverminderd de plicht administratie-en incassokosten die betrekking
hebben op alle niet door hem betaalde schulden te voldoen.
3. Indien uit één gezin, c.q. één langdurige samenwoningsvorm meerdere personen zich aanmelden als lid, zal de
tweede en volgende personen ¾ van de onder lid 1 genoemde contributie in rekening worden gebracht.
Artikel 3
1. Men kan zich aanmelden als slapend lid, wanneer dit voor minimaal 4 kwartalen is.
2. Ieder slapend lid dient de vastgestelde contributie en in rekening gebrachte kosten, eventueel vermeerderd met
de aan de Bond verschuldigde kosten voor het einde van dat kwartaal te voldoen. Bij in gebreke blijven treedt
schorsing op tot aan deze verplichting is voldaan, onverminderd de plicht administratie-en incassokosten die
betrekking hebben op alle niet door hem betaalde schulden te voldoen.
Artikel 4
1. Het opzeggen van het lidmaatschap, zoals bedoeld in artikel 6, sub 1 van de Statuten, dient te allen tijde
schriftelijk te geschieden en wel gericht aan de penningmeester of de secretaris.
2. Tussen het opzeggen van het lidmaatschap, zoals bedoeld in artikel 6, sub 1 van de Statuten en het opnieuw als
lid aanmelden van de Watergeuzen, dient minimaal 1 jaar te zijn verstreken, waarna de entreegelden van de
vereniging en eventueel de Bond opnieuw betaald dienen te worden.
Artikel 5
1. Deelnemers aan verenigingsactiviteiten onderschrijven alle richtlijnen van de Nederlandse Onderwatersport Bond
en handelen volgens deze richtlijnen, in het bijzonder:
De “Richtlijnen voor veilig duiken”;
de “CMAS gouden regels” ter bescherming van de biotoop;
de richtlijnen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden gegeven door een brevet; -de richtlijnen voor de
medische keuring;
de richtlijnen zoals gesteld in de polisvoorwaarden van de collectieve NOB-aansprakelijkheids- en
ongevallenverzekering.
2. Iedere deelnemer aan verenigingsactiviteiten dient zich bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte
van de vereniging, leden van de vereniging en derden en dient daar naar te handelen.
3. Iedere deelnemer aan verenigingsactiviteiten heeft de plicht onverwijld te kennen te geven wanneer naar zijn
mening de persoonlijke veiligheid, gezondheid of welzijn van zichzelf, leden of derden tijdens de
verenigingsactiviteit in gevaar wordt gebracht, of wanneer het belang van de vereniging of leden van die
vereniging wordt of kan worden geschaad.
Artikel 6
Het bestuur is, daar waar de statuten en de Wet dat toelaten, te allen tijde bevoegd leden en deelnemers aan
verenigingsactiviteiten ter verantwoording te roepen die bewust of onbewust niet in overeenstemming met het
huishoudelijk reglement handelen of hebben gehandeld.
Artikel 7
Het bestuur organiseert de training en opleidingen van de vereniging en voorziet in de mogelijkheid tot het gebruik van het
clubhuis en oefenwater.
Artikel 8
Ieder niet-lid mag na aanmelding bij en met toestemming van het bestuur maximaal vier maal ter kennismaking kosteloos
deelnemen aan duik-, snorkel-en/of zwembadactiviteiten van de vereniging.

O.W.S.V. De Watergeuzen - Huishoudelijk reglement

Artikel 9
1. Verenigingsactiviteiten worden door het bestuur georganiseerd en worden door het bestuur minstens twee
weken van tevoren ter kennis van de leden gebracht.
2. Verenigingsactiviteiten zijn uitsluitend als verenigingsactiviteiten aan te merken als ze zijn vermeld in de officiële
verenigingsagenda van de Clubkrant.
3. Alleen leden zijn gerechtigd deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door het bestuur, tenzij anders door
het bestuur wordt besloten.
Artikel 10
Het bedrag waarover beslist mag worden door de combinatie van bestuursleden, zoals genoemd in artikel 9 van de
Statuten wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld.
Artikel 11
1. Het bestuur stelt, in het belang van de vereniging, verenigingsmateriaal zoals duik-en snorkelmateriaal uitsluitend
ten behoeve van opleidings-en trainingsactiviteiten beschikbaar. Het materiaal wordt beheerd door het bestuur.
2. De gebruiker heeft de plicht het materiaal met zorg te behandelen en na gebruik weer schoon op te bergen. De
verantwoordelijke instructeur/trainer ziet hierop toe.
3. De gebruiker is verplicht schade aan of verlies van materialen, door onzorgvuldig gebruik en/of onachtzaamheid
te vergoeden. Bij twijfel beslist het bestuur.
4. Een ieder die een tekortkoming aan het materiaal constateert, dient dit onverwijld bij het bestuur of bij
afwezigheid van het bestuur bij een trainer/instructeur te melden. Het bestuur, of in geval van afwezigheid, de
trainer/instructeur, heeft de verantwoordelijkheid om onverwijld te handelen opdat materiaal met
tekortkomingen geen gevaar voor de veiligheid, gezondheid en/of welzijn oplevert, of op kan gaan leveren.
5. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het door hen gebruikte materiaal, anders dan verenigingsmateriaal.
Artikel 12
1. De voorzitter leidt de bestuur-en Algemene Vergaderingen en bevordert de in-en externe contacten.
2. De secretaris verzorgt de administratie, de in-en uitgaande correspondentie en het bekend maken van
bestuursmededelingen aan de leden. Hij stelt het jaarverslag op.
3. De penningmeester behartigt de financiële zaken. Hij stelt ieder jaar een begroting en een financieel verslag op.
Het financiële verslag wordt gecontroleerd door een kascommissie zoals aangegeven in artikel 12, sub e van de
Statuten.
Artikel 13
Voorstellen tot het aangaan van lidmaatschappen en abonnementen voor de gehele vereniging, dienen door de Algemene
Vergadering te worden goedgekeurd.
Artikel 14
1. Ieder lid mag slechts deelnemen aan die zwembad- en buitenwateractiviteiten waarvoor hij in overeenstemming
met de NOB-richtlijnen aantoonbaar medisch voor de duiksport is goedgekeurd.
2. Ieder niet-lid mag na aanmelding bij en met toestemming van het bestuur slechts deelnemen aan die zwembaden buitenwateractiviteiten waartoe hij overeenkomstig het in lid 1 gestelde is goedgekeurd dan wel een volledig
ingevulde en ondertekende “Eigen verklaring ten behoeve van sportduikkeuring” conform het NOB-format aan
het bestuur heeft overlegd waaruit geen bezwaren blijken. Tot een leeftijd van 18 jaar dient de “Eigen verklaring
ten behoeve van sportduikkeuring” mede te zijn ondertekend door de ouders en/ of verzorgers.
3. Het bestuur heeft het onvoorwaardelijke recht een (her)keuring volgens de NOB–normen te eisen als naar zijn
mening de omstandigheden dit noodzakelijk maken. Het bestuur dient dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen
twee weken schriftelijk aan het betreffende lid kenbaar te maken.
4. Leden die niet aan het in lid 1 gestelde kunnen voldoen, kunnen uitsluitend met schriftelijke toestemming van het
bestuur aan zwemactiviteiten in het zwembad, anders dan duik- en/of snorkelactiviteiten, meedoen. Leden
dienen daartoe minimaal een eigen verklaring te overleggen waaruit geen bezwaar blijkt. Deze schriftelijke
toestemming dient bij deelname aan de zwembadactiviteit desgevraagd te worden getoond.
Artikel 15
1. De Algemene Vergadering kan besluiten nemen over alle zaken aangaande de vereniging. Tenzij de Statuten
anders bepalen, zijn voorstellen van de Algemene Vergadering bindend, zoals in de Statuten in artikel 13, sub 1 is
beschreven.
2. Bij de Oproep ter Algemene Vergadering, als bedoeld in artikel 11 van de Statuten maakt het bestuur het rooster
bekend van aftreden, als bedoeld in artikel 8, lid 2 van de Statuten.
3. Wanneer een nieuw bestuurslid benoemd moet worden, maakt het bestuur dat per Oproep ter Algemene
Vergadering bekend en stelt zo mogelijk een kandidaat voor.
(Bond of NOB = Nederlandse Onderwatersport Bond) HAREN, 17 maart 2010

