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Art. 1.

Algemene bepalingen.

Lid 1.
Lid 2.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Dit reglement is vastgesteld tot regeling van al die zaken voor de vereniging:
a. waarin de statuten niet voorzien;
b. waarvan de regeling door de statuten wordt geëist; of
c. waarvan de regeling door de Algemene Ledenvergadering (A.L.V.) wenselijk wordt
geacht.

Art. 2.

Leden

Lid 1.

Duikclub Nemo kent:
a. Aspirant leden;
b. Senior leden;
c. Gezinsleden;
d. Instructeurs;
e. Ereleden.
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de
leden zijn opgenomen.
Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te
worden toegelaten, worden aangemeld bij de sportbond.
Van deze 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.
De leden zijn tevens gehouden de statuten en reglementen van de sportbond, de
besluiten van een orgaan van de sportbond na te leven.
Aspirant leden zijn zij die:
a. in het eerste jaar van hun lidmaatschap zitten, startend vanaf 1ste clubcontributie
betaling;
b. de duiksport uitoefenen; of
c. de duiksport wensen te gaan uitoefenen.
Senior leden zijn zij die:
a. langer dan 1 jaar aaneengesloten lid zijn;
b. de duiksport uitoefenen; of
c. de duiksport wensen te gaan uitoefenen.
Gezinsleden zijn zij die:
a. langer dan 1 jaar aaneengesloten lid zijn of jonger dan 18 jaar; en
b. de duiksport uitoefenen; of
c. de duiksport wensen te gaan uitoefenen;
d. en waarvan tenminste 1 inwonend ander gezinslid ook senior lid is bij de vereniging.
Instructeurs zijn zij die:
a. de minimale leeftijd van 18 jaar hebben;
b. langer dan 1 jaar aaneengesloten lid zijn;
c. de duiksport uitoefenen;
d. in het bezit zijn van een geldige instructeurslicentie;
e. en actief zijn als instructeur vastgesteld door het bestuur.
Ereleden zijn zij die:
a. de minimale leeftijd van 18 jaar hebben;
b. langer dan 1 jaar aaneengesloten lid zijn; en

Lid 2.
Lid 3.
Lid 4.

Lid 5.
Lid 6.

Lid 7.

Lid 8.

Lid 9.

Lid 10.
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c. die zich jegens de duikclub op bijzonder eervolle wijze onderscheiden hebben.
De titel als in lid 10 bedoeld wordt verleend door een besluit van het bestuur.
De titel als in lid 10 bedoeld, vervalt door:
a. Overlijden;
b. Beëindiging van het lidmaatschap;
c. Opzegging aan het bestuur;
d. Royement door het bestuur.
Bij het tot stand komen van één van de in dit artikel genoemde titels gaat een eventueel
reeds bestaande andersoortige titel verloren.

Art. 3.

Donateurs

Lid 1.

Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die zich bereid verklaard hebben de
vereniging financieel te steunen en die als zodanig door het bestuur zijn aanvaard.
Het zijn van donateur eindigt:
a. door opzegging aan het bestuur;
b. bij natuurlijke personen door overlijden;
c. bij rechtspersonen door surséance van betaling, faillissement of verlies van
rechtspersoonlijkheid;
d. door opzegging namens de vereniging, door het bestuur.
Het bestuur kan een besluit tot opzegging als bedoeld in het vorige lid sub d. slecht
nemen op grond van één der volgende redenen en wel met een meerderheid van
tenminste twee derden van de geldige uitgebrachte stemmen:
a. het niet voldoen aan de geldelijke verplichtingen jegens de vereniging;
b. het verricht hebben van handelingen of het zich schuldig gemaakt hebben aan
gedragingen welke de vereniging schaden of kunnen schaden.
Donateurs worden tot de Algemene Ledenvergadering toegelaten doch genieten geen
stemrecht.
Donateurs mogen deelnemen aan evenementen. Dit met uitzondering van
zwembadtrainingen.

Lid 2.

Lid 3.

Lid 4.
Lid 5.

Art. 4.

Opzegging lidmaatschap

Lid 1.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan enkel plaatsvinden middels een
schriftelijke mededeling van opzegging aan de secretaris.
Voor leden geldt de volgende opzegtermijn:
a. Aspirant leden kunnen hun lidmaatschap, met in achtneming van een opzegtermijn
van 1 maand, opzeggen 12 maanden na 1ste clubcontributie betaling;
b. Senior leden kunnen hun lidmaatschap, met in achtneming van een opzegtermijn van
1 maand, maandelijks opzeggen.
Bij opzegging van het lidmaatschap volgt, tenzij anders aangegeven door het lid,
uitschrijving bij de duikbond.

Lid 2.

Lid 3.

Art. 5.

Royement

Lid 4.

Het bestuur kan een besluit tot royement uit het lidmaatschap van de Duikclub Nemo
(zie artikel 7, lid 2 van de statuten) slechts nemen op grond van één der volgende
redenen:
het niet voldoen aan de geldelijke verplichtingen jegens Duikclub Nemo;

Lid 5.
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Lid 6.

in het algemeen het verricht hebben van handelingen, het deelnemen aan
evenementen, of het zich schuldig gemaakt hebben aan gedragingen welke de
onderwatersport, Duikclub Nemo of de NOB schaden of kunnen schaden.

Art. 6.

Schorsing

Lid 1.

Het bestuur kan op grond van één van de in artikel 4 van dit huishoudelijk reglement
genoemde redenen een lid schorsen.
Het verenigingsbestuur kan een schorsing opheffen.
Het bestuur kan op grond van één van de in artikel 4 genoemde redenen een lid het
recht ontzeggen, om gedurende een bepaalde termijn aan door het bestuur te bepalen
evenementen hier te lande of in het buitenland deel te nemen, welke termijn ten
hoogste twaalf maanden mag bedragen.
Het bondsbestuur is bevoegd een volgens dit artikel uitgesproken verbod weer in te
trekken.

Lid 2.
Lid 3.

Lid 4.

Art. 7.

Medische keuring

Lid 1.

Ieder lid moet bij deelname aan onderwatersportactiviteiten over een geldig bewijs van
medische goedkeuring voor de onderwatersport beschikken. Een medisch
keuringsbewijs wordt tenminste erkend en als geldig aangemerkt indien:
a. de keuring is verricht voor het beoefenen van de duiksport en als zodanig op het
keuringsbewijs wordt vermeld;
b. op het keuringsbewijs de keuringsdatum is vermeld;
c. de datum van geadviseerde herkeuring is aangegeven die maximaal drie jaar na de
keuringsdatum mag liggen, vanaf 50-jarige leeftijd mag deze datum maximaal 1 jaar
na de keuringsdatum liggen;
d. het keuringsbewijs is voorzien van handtekening en naamstempel van de keurend
arts.
Het gestelde in vorige lid is niet van toepassing op jeugdleden in de leeftijd tot en met
13 jaar die deelnemen aan het ScubaDoe-programma; zij kunnen volstaan met een
medische verklaring.
Instructeurs zijn gehouden aan de voorwaarden beschreven in artikel 3 van het
Huishoudelijk Reglement van de NOB.

Lid 2.

Lid 3.

Art. 8.

Clubcontributie

Lid 1.
Lid 2.

Ereleden behoeven geen clubcontributie te betalen.
Donateurs betalen een bijdrage met inachtneming van een jaarlijks door het bestuur
vast te stellen minimum.
De door het bestuur voor het komende verenigingsjaar vastgestelde hoogte van de
contributie (zie artikel 9 van de statuten) en van de donateurs worden vastgelegd in een
contributiebesluit.
Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen teruggave plaats van (een gedeelte van)
de bijdrage over het lopende jaar.
Bij het beëindigen van het zijn van donateur blijven de financiële verplichtingen voor het
lopende verenigingsjaar bestaan.

Lid 3.

Lid 4.
Lid 5.
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Art. 9.

Bondscontributie

Lid 1.

Naast de maandelijkse clubcontributie betalen alle leden een jaarlijkse bijdrage aan de
duikbond. De betaling dient te geschieden aan Duikclub Nemo.
De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld in de contributiebesluit van de duikbond.
Uiterlijk 1 november wordt de hoogte van de bijdrage gecommuniceerd met de leden.
Bondscontributie dient jaarlijks voor 1 december op de club rekening te staan anders
volgt uitschrijving bij de duikbond.

Lid 2.
Lid 3.
Lid 4.

Art. 10.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur regelt de
dagelijkse gang van zaken en neemt in spoedeisende zaken beslissingen. Eventueel kan een vierde lid
benoemd worden: een vicevoorzitter. Een combinatie secretaris/penningmeester is mogelijk evenals
de combinatie secretaris/vicevoorzitter.

Art. 11.

Vergaderingen bestuur

Lid 1.
Lid 2.
Lid 3.

Het bestuur vergadert tenminste 1 keer per jaar en verder zo vaak als twee
bestuursleden of de voorzitter dit nodig achten.
Er kan vergaderd worden als toevallig alle bestuursleden bij elkaar zijn.
Bij spoed kunnen bestuursleden (telefonisch, per e-mail of fax) geraadpleegd worden.

Art. 12.

Aftreden bestuur

Lid 1.

Lid 4.

Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar benoemd door de Algemene
Ledenvergadering.
Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarbij erop wordt
toegezien dat steeds voldoende ingewerkte bestuursleden deel uitmaken van het
bestuur.
Aftredende Bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature
word benoemd, neemt het op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
Rooster van aftreden:
2017
Secretaris & Bestuurslid
2018
Penningmeester & Vicevoorzitter
2019
Voorzitter
2020
Secretaris & Bestuurslid
2021
Penningmeester & Vicevoorzitter
2022
Voorzitter
Enz…

Art. 13.

Voorzitter

Lid 2.

Lid 3.

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en alle bijeenkomsten waarvoor geen leider is
aangewezen. Bij zijn/haar afwezigheid vervangt de vice-voorzitter en bij diens afwezigheid een van
de andere bestuursleden. De voorzitter stelt samen met de secretaris de agenda voor de
bestuursvergadering vast.
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Secretaris

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en maakt notulen van de
bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering (of: is verantwoordelijk voor het maken
van de notulen). De notulen van de Algemene Ledenvergadering worden gepubliceerd op de
website. De notulen van de bestuursvergaderingen en die van de Algemene Ledenvergadering
worden na vaststelling door respectievelijk het bestuur en de Algemene Ledenvergadering, door
secretaris en voorzitter ondertekend. Elk jaar maakt de secretaris een jaarverslag. Hij/zij verricht
overige administratieve werkzaamheden en draagt zorg voor het archief.

Art. 15.

Penningmeester

Lid 1.

De penningmeester is belast met het geldelijk beheer. Hij/zij legt hiervan jaarlijks
rekening en verantwoording af. Jaarlijks wordt een exploitatierekening en balans
gemaakt. Een door de Algemene Ledenvergadering benoemde kascommissie controleert
jaarlijks de financiën. Decharge van de penningmeester gebeurt, na goedkeuring door de
Algemene Ledenvergadering, door ondertekening van de boeken door de kascommissie
en de voorzitter.
Zes maanden na vaststelling van de exploitatierekening en balans wordt een
tussenstand van de financiën opgemaakt. Deze halfjaarlijkse rapportage kan door de
leden desgevraagd worden ingezien.
Het opnemen van kasgeld en grote bedragen (groter dan €2.000,-) voor het aanvullen
van voorraden gebeurt altijd door de penningmeester en een van de andere
bestuursleden.

Lid 2.

Lid 3.

Art. 16.

Vicevoorzitter

De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en kan een aantal taken van de
voorzitter op zich nemen.

Art. 17.

Overige bestuursleden

De overige bestuursleden zijn verplicht zo nodig hun werkzaamheden over te nemen.

Art. 18.

Besluitvorming

Besluitvorming 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.

Art. 19.

Commissies

Het algemeen bestuur kan commissies benoemen voor bepaalde taken. Een beschrijving van de
taken bevoegdheden van elke commissie kan aan dit HR worden toegevoegd.

Art. 20.

Toezichthouders

Leden kunnen worden aangewezen als toezichthouder mits zij:
a. tenminste 18 jaar of ouder zijn; en
b. in het bezit zijn van de Specialisatie Redden of gelijkwaardig; en
c. met goed gevolg de jaarlijkse Zwemtest voor Toezichthouders hebben afgerond.
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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 10 leden.

Art. 22.

Slotbepalingen

Lid 1.

In gevallen waarin dit huishoudelijke reglement niet voorziet treedt het bestuur
beslissend op.
Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur. Conform
statuten kunnen leden een algemene vergadering bijeen roepen als ze een dergelijk
besluit met andere leden willen bespreken.

Lid 2.
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