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1. Ledenomschrijving
1.1. Behoudens de leden zoals gedefinieerd in de statuten onderscheidt duikvereniging Cetacea
nog de volgende natuurlijke personen:
1.1.1.gasten

1.2.Leden
1.2.1.Leden mogen gebruik maken van alle faciliteiten die door de vereniging wordt
aangeboden

1.3.Gasten
1.3.1.Leden mogen gasten introduceren
1.3.2.Gasten kunnen geweigerd worden door het bestuur als een lid daarom verzoekt
1.3.3.Gasten verwerven niet dezelfde rechten als leden
1.3.4.Voor gasten gelden dezelfde regels als voor leden

2. Weigering en royement lidmaatschap
2.1. Het lidmaatschap kan geweigerd of geroyeerd worden in de volgende gevallen:
2.1.1.Indien men niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan
2.1.2.Indien men de regels van de vereniging niet respecteert
2.1.3.Indien het bestuur gegronde redenen heeft

3. Stemmen bij volmacht
3.1. Elk lid heeft het recht op het uitbrengen van een stem
3.2. Stemmen bij volmacht is toegestaan
3.3. Gevolmachtigden kunnen zijn:
3.3.1.Bestuursleden
3.3.2.Leden
3.4. Een gevolmachtigde mag voor ten hoogste drie leden een machtiging tot het uitbrengen van
hun stem aanvaarden
3.5. De volmacht dient door de verstrekker per e-mail kenbaar gemaakt te worden aan het
bestuur voorafgaande aan de vergadering
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4. Vergadering reglement
4.1. Bestuursvergaderingen worden door de bestuursleden in onderling overleg vastgesteld
4.2. Bestuursvergaderingen zijn niet openbaar
4.3. Tenzij de statuten of reglementen anders bepalen worden besluiten genomen en
benoemingen gedaan met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
4.4. Als niet uitgebrachte stemmen worden beschouwd:
4.4.1.Blanco stemmen of onthoudingen
4.5. Over besluiten kan mondeling worden gestemd. Indien echter de voorzitter of de
meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden zulks verzoekt, dient schriftelijk
gestemd te worden

5. Activiteiten reglement
5.1. Elke activiteit dient bekend te zijn bij het bestuur en dient goedgekeurd te zijn door het
bestuur
5.2. Uitgaven voor activiteiten dienen binnen de door de ALV vastgestelde begroting plaats te
vinden.
5.3. Bij alle activiteiten gelden de volgende veiligheidsregels:
5.3.1.Solo duiken is niet toegestaan
5.3.2.Iedere open water / 1* duiker zonder hoger gebrevetteerde buddy, mag maximaal 1
uur duiken en moet de duik afbreken bij 50 bar reservelucht en mag maximaal 18
meter diep
5.3.3.Iedere hoger gebrevetteerde duiker moet voor aanvang van de duik zijn maximale
duiktijd opgeven bij de duikleider en dient zich hieraan te houden
5.3.4.Tenzij anders afgesproken is de hoogst gebrevetteerde duiker automatisch de
duikleider
5.3.5.De duikleider is verantwoordelijk voor het inschakelen van hulpdiensten bij het
overschrijden van bovengenoemde duikafspraken
5.3.6.Calamiteiten dienen zo spoedig mogelijk bij het bestuur te worden gemeld

6. Samenwerking met duikschool
6.1. Door de ALV wordt vastgesteld met welke duikschool een samenwerking wordt aangegaan
6.2. Een duikschool kan alleen gekozen worden indien deze onder leiding en
verantwoordelijkheid valt van een in Nederland erkende gebrevetteerde instructeur. Ook
dient deze duikschool voldoende verzekerd te zijn voor de in de branche gebruikelijke
risico’s
6.3. Alleen op verzoek van een lid, wordt bij de ALV opnieuw gestemd over de keuze van
duikschool
6.4. Afspraken met de duikschool worden schriftelijk vastgelegd
6.5. De duikschool verkrijgt door de samenwerking exclusiviteit binnen de vereniging.
Het is daarmee zonder toestemming van deze duikschool ,voor andere instructeurs niet
toegestaan om opleidingen aan te bieden binnen de vereniging
6.6. De gekozen duikschool dient zorg te dragen voor ten minste:
6.6.1.Ter beschikking stellen van noodzakelijk duikmateriaal
6.6.2.Alle commerciële activiteiten
6.6.3.Begeleiding en werving van trainers
6.6.4.Duikopleidingen en herhalingstrainingen aan te bieden
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7. Functieomschrijving bestuur
7.1.Voorzitter
7.1.1.De voorzitter is het visitekaartje van de vereniging en draagt daarmee zorg voor de
promotie en identiteit van de vereniging
7.1.2.De voorzitter is verantwoordelijk voor het tijdig organiseren van bestuursvergaderingen
en het bepalen van de agendapunten
7.1.3.De voorzitter is het eerste aanspreekpunt bij calamiteiten en/of conflicten

7.2.Secretaris
7.2.1.De secretaris is in beginsel verantwoordelijk voor de communicatie
7.2.2.Hierin is de secretaris het centrale punt voor alle ingaande en uitgaande
correspondentie naar de leden en derden
7.2.3.De secretaris archiveert tijdig alle voor de leden relevante correspondentie, ten minste
in digitale vorm en draagt zorg voor voldoende maatregelen om het risico op
dataverlies te voorkomen

7.3.Penningmeester
7.3.1.De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële huishouding binnen de
vereniging
7.3.2.De penningmeester is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig incasseren van
contributie- en deelnamegelden
7.3.3.De penningmeester is verantwoordelijk voor alle betalingen
7.3.4.De penningmeester dient de door de ALV vastgestelde begroting te bewaken en het
bestuur tijdig te informeren bij eventuele dreigende overschrijdingen
7.3.5.De penningmeester draagt zorg voor de jaarlijkse concept begroting welke ter
goedkeuring wordt aangeboden aan de jaarlijkse ALV
7.3.6.De penningmeester stelt de jaarlijkse balans en het behaalde resultaat op en biedt deze
aan bij de ALV. De penningmeester geeft bij de ALV een toelichting op tenminste alle
negatieve afwijkingen te opzichte van de vastgestelde begroting

Aangenomen door de Algemene Ledenvergadering de datum 11 april 2018
Bestuur Duikvereniging Cetacea.
Gary Pietersz
Benjamin Brammer
Arjan Heuvelink
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