Huishoudelijk reglement 2019 Duikclub Latimeria Stadskanaal
1. Alle leden erkennen, door toetreding tot de vereniging, kennis te dragen
van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement en zich daaraan te
onderwerpen. Tevens aanvaarden zij het lidmaatschap van de N.O.B. en diens statuten
en reglement. Zij erkennen tevens het bestuur onherroepelijk te machtigen hen te
vertegenwoordigen op de vergaderingen van de N.O.B. en namens hen stem uit te
brengen, een en ander overeenkomstig de bepalingen en de statuten en huishoudelijk
reglement van de N.O.B. Bij in gebreke blijven van dit reglement beslist het bestuur.

2. Alle leden en donateurs zijn zich ervan bewust voor eigen risico deel te nemen aan alle
door de vereniging gehouden evenementen. Zij kunnen geen aansprakelijkheid doen
gelden op het bestuur of de vereniging, behoudens de normale aansprakelijkheid via de
(collectieve) NOB verzekeringen.

3. Eisen voor lidmaatschap (volgen workshop/opleiding)
a) Minimumleeftijd voor lidmaatschap is 14 jaar;
b) Medische aandoeningen/beperkingen of andere gezondheidsproblemen dienen i.v.m.
mogelijke gevaarzetting voor de opleiding vooraf met het bestuur en instructeurs
overlegd te worden. Het is niet uitgesloten dat het bestuur een lid weigert als de
veiligheid van een aspirant lid in het gedrang kan komen door gezondheidsproblemen
of beperkingen.

4. Contributie;
a) Alle betalingen dienen gericht te zijn op IBAN rekeningnummer:
NL15RABO 0113 4271 23 ter name van Duikclub Latimeria Stadskanaal.
b) De contributie bedraagt in 2019 € 35,- per kwartaal vooraf verschuldigd. Hierbij is
niet inbegrepen de medische keuring, de N.O.B. kosten, etc.;
c) Meerdere leden op hetzelfde adres (economische eenheid) hebben recht op korting.
De tweede (en volgende) persoon betaalt in 2019 € 30,- per kwartaal;
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d) Jaarcontributie NOB conform NOB (2019: € 45,- per persoon per jaar);
e) Na toelating tot de vereniging en na betaling van de NOB-gelden, wordt het aspirant
lid ingeschreven bij de NOB. De kosten die hieraan verbonden zijn, worden jaarlijks
door de N.O.B. vastgesteld in hun contributiebesluit.
Deze bestaan uit een eenmalig inschrijfgeld en de jaarcontributie voor de resterende
kwartalen. Het lid ontvangt het bondsblad van de NOB;
f) Na inschrijving bij de vereniging is mimimaal een jaar lidmaatschap verplicht.
Dat wil zeggen dat er ook voor een jaar moet worden betaald. Het jaar erop is het
lidmaatschap per kwartaal opzegbaar.
g) Opleidingskosten voor 1-ster, incl. cursusboek, sportduiktabel en
brevetregistratiekaart: € 109,99 (50,00 + 29,99 + 30,00). Bij opleiding 1-ster hoort een
lidmaatschap van minimaal 1 jaar. Opleidingskosten voor 2-ster, incl. cursusboek +
brevetkaart bedragen € 114,99 (50,00 + 34,99 + 30,00).
Bij de 3-ster opleiding gelden opleidingskosten incl. boek en brevetkaart bedragen €
119,99 (50,00 + 39,99 + 30,00). Voor zowel de 1-, 2- en 3-ster geldt dat er een
brevetregistratiekaart via een instructeur aangevraagd dient te worden. De kosten
hiervan zijn €30,-. Deze kosten zijn meegenomen in de berekening.
Een workshop (3 duiklessen in zwembad) kost €25,-. Een losse proefles kost €10,-;
h) Voor specialisaties geldt een bijdrage van € 15,- + de kosten van het boek
(verschillend per soort specialisatie, zie Latimeria opleidingen prijslijst);
i) Aangekochte opleidingsboeken worden door de vereniging niet retour genomen als
een lid met zijn opleiding besluit te stoppen. Opleidingskosten worden ook niet aan het
lid terugbetaald als het lid al begonnen was met de opleiding.
Een ongebruikte brevetkaart kan in overleg teruggenomen worden;
j) Vullen van flessen is kosteloos voor leden;
k) Opzeggen van lidmaatschap dient schriftelijk (bv per email) te gebeuren bij de
secretaris, minimaal een maand voorafgaand aan het volgende kwartaal. Uitsluitend
een ontvangstbevestiging geldt als bewijs. Adreswijzigingen moeten worden
doorgegeven aan de secretaris van Latimeria.
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5.

a) Betalingen dienen te geschieden per Euro-incasso.
Clubcontributie wordt aan begin van een kwartaal geïncasseerd, NOB- contributie
bij/voor aanvang van het jaar.
b) Bij een betalingsachterstand van meer dan 70euro contributie kan het bestuur tot
royement overgaan.

6.

Duikactiviteiten worden gedaan volgens de reglementen van de NOB. De aspirant duiker
zal de benodigde theoretische kennis op doen door zelfstudie theorie, en krijgt
begeleiding van instructeurs en seniorleden. Praktische vaardigheden worden
aangeleerd tijdens zwembad en buitenwatertrainingen door instructeurs.

7.

Na aanmelding bij evenementen dient de eigen bijdrage direct te worden voldaan.
Het is mogelijk in overleg een betalingsregeling te treffen met de penningmeester. Het
lid dient zelf zorg te dragen voor annulering/reis verzekering. Bij verhindering of
afzegging door het lid, doet de club niet aan terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

8.

Het bestuur heeft de mogelijkheid om in geval van dringende zaken, die niet in de
begroting zijn opgenomen, een bedrag van maximaal € 500,00 per jaar te mogen
besteden zonder voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering.

Goedkeuring bij bijzondere vergadering op 18-10-2019

