• Het gebruiken van clubmateriaal gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid! Noch de
Raad van Bestuur, noch de duikschool verantwoordelijke, noch de materiaalmeester
kunnen ooit aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die gebeuren met clubmateriaal.
Opleiders zijn verantwoordelijk deze te briefen naar de student toe. Waarborg word niet
uitbetaald bij gebreke of verlies of beschadiging.
Art.VII De Nekker als Huisrif .
Leden van IDS met lidmaatschap kunnen gebruik maken van de duikvijver elke vrijdag –
zaterdag – zondag alsook van de verwarmde kleedkamer en douche en dit vanaf
20.01.2019 tot 18/12/2019.. De duiklocatie De Nekker valt onder het IDS vzw beheer en
bij elke duik activiteit zijnde club/Centrum of individueel moet deze gemeld worden aan
IDS vzw Aalst alsook aan secretariaat De Nekker, anders is de duikleider verantwoordelijk
bij ongeval met eigen vermogen. Het reglement van De Nekker en Vlarem II dient
nageleefd te worden door iedereen aanwezigheid gebruik op de IDS toegangsuren voor de
duikvijver is voor IDS leden gratis enkel de toegang Domein met de wagen kan enkel via
een auto-badge, deze kan aangevraagd worden via IDS . Het niet aanmelden van duiken
buiten de club dagen kunnen leiden tot uitsluiting club +boete opgelegd door de Nekker,
IDS neemt alle verantwoordelijk af .
Art. VIII De raad van Bestuur staat in voor alle organisaties binnen club, zoals
duikvakanties en activiteiten. Duik vakanties hebben tot doel de duiksport in al zijn context
te promoten of aan te leren naar ieders normen. Het organiseren ervan valt onder het
decreet van 2 maart 2007 – besluit van 19 juli 2007.Iedereen mag en kan een organisatie
plannen maar moet voorgelegd worden aan de Raad Van Bestuur ter goedkeuring.
Art. IX Het is verboden zelfstandig oefeningen uit te voeren zonder begeleiding of
afspraak . In het zwembad dient er steeds een Redder aanwezig te zijn in het bezit van een
Hoger Redders brevet erkend door Bloso, die toezicht uitoefent van op de kant.
Art. X Klachten, suggesties, ideeën kunnen worden medegedeeld aan de
verantwoordelijken. Van IDS vzw en deze worden dan nadien overgemaakt en behandeld
door de Raad van Bestuur.
Art. XI Elk lid/klant die zijn lidmaatschap heeft voldaan geniet van een BA verzekering
onder de Polis: AXA 512.061.254 met Burgerlijke Aansprakelijkheid met verzekerde
bedragen lichamelijke schade van 1.240.000 € en materiële schade voor 125.000 € alsook
rechtsbijstand met een vrijstelling van 126.68€ .Elke nieuwe OW cursist kan door zijn
opleider via Aquamed ingeschreven worden voor de gratis 3 maanden lichamelijke
verzekering rekening houden dat iedere gebrevetteerde duiker verantwoordelijk is voor zijn
eigen daden. Padi Members vallen ook nog onder hun eigen Padi verzekering. Het is ook
aangewezen dat leden/studenten zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen binnen de
duiksport
Art. XII Leden/studenten die wensen deel te nemen aan de geplande duik activiteiten
moeten zich voor deze inschrijven bij de duikverantwoordelijke. Dezen die ingeschreven
zijn tot deelnamen aan de activiteit moeten zich schikken naar de afspraken. Indien deze
niet kunnen nageleefd worden moeten zij de duikverantwoordelijke(n) verwittigen of het
secretariaat tel: 053/778686. Elk duiklog formulier moet ingevuld worden en nadien
doorgestuurd worden naar IDS vzw.
Art. XIII Kleding
De gratis ontvangen of in verminderd IDS kleding aangekocht dient gedragen te worden
bij elke club activiteit om de uitstraling van IDS te promoten
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Rechten en Plichten voor leden ( toegetreden leden) met Lidmaatschap IDS vzw 2019 ,
Effectieve leden vallen ook onder de bepalingen van de Statuten.
Uittreksel Stat. Titel II Leden:
Art.5
De eerste leden zijn de ondergetekende stichters.
Art.6
De vereniging telt effectieve en toegetreden leden, alsook Ereleden. Alleen de
eerstgenoemde “Effectieve” genieten de volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van
stemrecht in de Algemene Vergadering. – Raad van Bestuur.
De toegetreden leden hebben alleen die rechten en verplichtingen welke bepaald worden in
het Huishoudelijk Reglement. Ereleden: elke persoon die vrijwillig morele en materiële
steun verleent aan de club.
Art. I
Volgende aansluitingsvoorwaarden tot IDS vzw zijn van toepassing:
* Die gesteld door Padi, en het duik Ressort IDS VZW
* Medisch attest is verplicht voor alle leden met lidmaatschap of deelname aan een
duikopleiding (geldigheid duur 2 jaar)
* Min. 12 jaar zijn met volmacht van de ouders of voogd
Elk medisch ongeval dat kan leiden tot ongeschiktheid voor de duiksport, dient gemeld te
worden aan het secretariaat met medisch attest als begeleiding.
Een kandidaat-lid dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
Medisch geschikt zijn om te duiken. Het kandidaat-lid dient hiervoor een medische fiche te
laten invullen en ook Zwem vaardig zijn.
Elk lid met lidmaatschap of opleiding moet de kennis bezitten dat duiken met perslucht met
risico verbonden is. Ondanks dat hij/zij van deze risico’s op de hoogte is, is hij/zij toch
bereidt aan de duiktraining of opleiding in het zwembad of/en buitenwater deel te nemen
zal hij/zij afzien van schade aanspraken die kunnen ontstaan in samenhang met een
training, duikcursus, zwembad en buitenwater duiken. Het afzien van schade aanspraken
geldt in het bijzonder voor verwondingen in iedere vorm, dit met de aantekening dat ook
mijn erfgenamen als consequente van deze vrijwaring geen aanspraken tegenover de
“gevrijwaarde partijen” (duik Ressort – club – begeleiders - Opleiders – ook tijdens
georganiseerde duikvakanties in binnen en buitenland) geldend kunnen maken alsook dat
noch door mijzelf, familie, erfgenamen of voogd.
Art. II Het lidmaatschap
tot club wordt bepaald door de Raad van bestuur en is geldig van jaar tot jaar en is
vastgesteld voor 2019 op min.50€ .NIET INBEGREPEN :toegang zwembad badge ( =
2.5euro per toegang + 5€ waarborg badge) – toegang wagen domein De Nekker.
Art.III Rechten en plichten van de leden
• Het lidgeld dient jaarlijks hernieuwd te worden volgens afspraak.
• Elk lid is individueel verantwoordelijk voor het tijdig binnenbrengen van zijn medische
fiche. Zonder geldige medische fiche is de duik BA -verzekering niet in orde!
• Leden die hun lidmaatschap niet hebben voldaan en /of niet in orde zijn met hun
medische fiche kunnen geweigerd worden bij clubactiviteiten (trainingen, clubduiken, …).

• Elk lid heeft het recht om het register in te zien waarin de statuten, verslagen van
vergaderingen, ledenlijsten en correspondentie worden bijgehouden dit kan enkel
aangevraagd worden via de Griffie Handels Rechtbank Dendermonde.
• Jaarlijks wordt minstens één Algemene Vergadering georganiseerd. Ieder effectief
lid wordt geacht deze vergadering bij te wonen of volmacht af te staan aan een ander lid.
• Alle leden voeren hun taken voor de club kosteloos uit
• Leden kunnen geen terug vordering krijgen van lidmaatschap – aankoop zwembad badge
of Nekker Badge.
Art. IV Zwembad.
De toegang zwembad is op dinsdagavond van 21.15u tot 22.30u en kan betreden worden
vanaf 21u enkel met een toegang badge aangekocht via het IDS secretariaat .
Art. V Buitenduiken – Clubduiken
• De buiten duiken worden georganiseerd op speciaal daarvoor voorziene clubdagen. Deze
duiken zullen gepland worden in samenspraak met de IDS verantwoordelijken.
• Iedere duiker is eigen verantwoordelijk voor de staat van zijn eigen materiaal.
• De planning van de clubduiken wordt tijdig meegedeeld aan alle leden, telkens met plaats
en uur van afspraak.
• Duikers die zich aanbieden bij een clubduik kunnen slechts meeduiken als deze zich
ingeschreven hebben tot de club duik via email of via FB
• Men dient zich steeds te houden aan de algemeen internationale / nationale duikregels.
• Men dient steeds de vereiste duikvergunning bij zich te hebben. De club aanvaardt geen
enkele verantwoordelijkheid indien je, zelfs met een clubduik, duikt zonder vergunning.
Alle gebrevetteerde duiker zijn verplicht bij openwaterduiken te beschikken over een BCD
met lagedruk-inflator alsook een octopus. Duikleiders vanaf Advanced Diver dienen
tijdens het begeleiden in het bezit te zijn van een knipperlicht voor troebelwater (1/1/97
BLOSO), alsook over een Decoboei te beschikken en reel met +/- 40m touw alsook over
een EFR of EHBO brevet (01/2/009 BLOSO) alsook de richtlijnen van VLAREM II na te
leven.
Art. V Zwembadtraining
• Iedereen houdt zich ter beschikking van de instructeurs of de plaatsvervangende lesgevers
• De basisregels van het duiken dienen te worden toegepast in het zwembad: bv. masker
niet op het voorhoofd, arm strekken bij het opstijgen, niet vooruit lopen met palmen, geen
loodgordel dragen zonder palmen, …
• Nieuwe leden dienen na het betalen van hun lidgeld over eigen ABC-materiaal te
beschikken. De leden/studenten zijn verplicht tijdens de zwembadtrainingen gebruik te
maken van geplastificeerd lood + bril en tuba + zwemvliezen ( + Inwendige orde van het
zwembad). Alsook het naleven van het Zwembad reglement
Art.VI Materiaal:
Het club en opleiding duikmateriaal staat opgesteld in het zwembad en is eigendom van het
oprichtend stat. Bestuur (Georges&Emmy) de kelder – clubhok is enkel toegankelijk
met de materiaal meester of een aangestelde vervanger.
Verhuur van materiaal aan club leden kan via opgesteld formulier IDS vzw
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