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Huishoudelijk Reglement 

Algemene bepalingen 
Artikel 1 
Op 30 november 2005 is te Amsterdam opgericht de "Studenten Duik Vereniging 
Amsterdam", afgekort SDVA. SDVA is ontstaan uit de papieren vereniging Koud hè, welke op 
13 februari 2002 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Leden 
Artikel 2 
1. De leden zijn natuurlijke personen die conform art. 6 van de statuten zijn toegelaten tot 

het lidmaatschap. 
2. Leden zijn in het bezit van een geldig duikbrevet of zijn bezig een brevet te behalen. 
3. Donateurs zijn geen lid van de vereniging, zij hebben geen stemrecht. 

Lidmaatschap 
Artikel 3 
1. Zo spoedig mogelijk na inschrijving, worden aan het betrokken lid de statuten en het 

huishoudelijk reglement ter hand gesteld. 
2. Van de 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 dat zij de belangen van de 
vereniging niet zullen schaden. 

Slapend lid 
Artikel 4 
Wanneer een lid voorziet gedurende geruime tijd niet aanwezig te kunnen zijn bij de 
vereniging en het lid wil het lidmaatschap nog niet opzeggen, kan het Slapend Lidmaatschap 
schriftelijk voor de voorziene afwezigheid via het bestuur aangevraagd worden. Een Slapend 
lid behoud dezelfde rechten als een gewoon lid. 

Reünisten 
Artikel 5 
1. Reünisten zijn zij die niet meer ingeschreven staan als student aan een Hogeschool of 

Universiteit, minimaal 2 jaar lid zijn geweest bij SDVA, zich als reünist bij het bestuur 
hebben aangemeld.  

2. Reünisten zijn geen lid en hebben daarom geen rechten als lid. Met uitzondering van het 
onderstaande:  
a. Reünisten hebben toegang, geen stemrecht maar wel spreekrecht tijdens de 

Algemene Leden Vergadering. 
b. Reünisten hebben het recht om de nieuwsbrief te blijven ontvangen. 
c. Reünisten mogen deelnemen aan activiteiten, niet bedoeldende de zwemtrainingen, 

die worden georganiseerd door SDVA; echter bij activiteiten met een maximum 
aantal deelnemers krijgen reguliere leden voorrang. In sommige gevallen kan een 
extra bijdrage gevraagd worden. 
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d. Eenmaal per jaar wordt er een activiteit speciaal voor reunisten georganiseerd. 
e. Reünisten mogen niet zelfstandig verenigingsmateriaal gebruiken. 
f. Reünisten zijn verplicht de door de ALV vastgestelde jaarlijkse reünistencontributie te 

betalen.  
g. Artikel 6 en 7 van het Huishoudelijk Reglement zijn van toepassing voor reunisten.  
h. Opzegging van het reünisten lidmaatschap geschiedt volgens art. 7 lid 3 van de 

statuten. 
3. Het bestuur behoudt het recht om, met instemming van de ALV, bij bijzondere 

verdiensten uitzonderingen te maken op hetgeen genoemd in lid 1. 

Contributie 
Artikel 6 
1. De contributieregeling kent de volgende tarieven: 

a. Actieve leden 
i. Studenten 

ii. Ex‐studenten  
b. Ere Leden, zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie 
c. Slapend lid 
d. Reünisten 

2. Alle contributietarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden 
Vergadering. Aanpassing van de contributietarieven kan niet met terugwerkende kracht 
plaatsvinden. 

3. Een slapend lid betaalt de helft van de contributie omdat hij/zij niet of nauwelijks 
aanwezig is bij de Vereniging. 

4. Het bestuur kan als voorlopige maatregel, noodzakelijke tussentijdse verhogingen 
doorvoeren. Een tussentijdse verhoging behoeft de goedkeuring van de eerstvolgende 
Algemene Leden Vergadering. Indien in de Algemene Leden Vergadering de tussentijdse 
verhoging niet goedgekeurd wordt dient de verhoging aan de leden terugbetaald te 
worden. 

5. De contributie dient bij vooruitbetaling te geschieden direct aan de vereniging. 
6. Door de Algemene Leden Vergadering kan besloten worden een apart contributietarief 

in te stellen voor een verkorte lidmaatschapstermijn. 
7. Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging te beëindigen 

als bij een contributieachterstand en na herhaalde schriftelijke aanmaning niet aan alle 
geldelijke verplichtingen wordt voldaan. Hetgeen echter niet de verplichting wegneemt 
het achterstallige alsnog te betalen, indien van toepassing tevens vermeerderd met 
incassokosten. Deze beslissing tot royement behoeft goedkeuring van de eerstvolgende 
Algemene Leden Vergadering. 

8. In afwachting van deze goedkeuring kan het bestuur het betrokken lid schorsen, in 
afwijking van art. 6 lid 3 geschiedt in geval van contributieachterstand de schorsing met 
tijdelijk stopzetten van de contributieverplichting. 

Straffen 
Artikel 7 
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijdt is met de 

wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de 
vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. 
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2. De volgende straffen kunnen worden opgelegd door het bestuur: 
a. Berisping 
b. Schorsing  
c. Royement 

3. Een berisping is een waarschuwing dat het verwijtbaar gedrag zich niet mag herhalen. 
Hierbij kunnen bepaalde privileges of taken ontnomen worden. Daarnaast worden de 
maatregelen aangeven die zullen volgen als het gedrag wel terugkeert.  

4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één verenigingsjaar worden opgelegd. 
Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap 
verbonden rechten niet worden uitgeoefend. Geschorste leden zijn gedurende de 
schorsingsperiode de volle contributie verschuldigd. De betrokkene wordt zo spoedig 
mogelijk schriftelijk, met opgave van reden(en) en duur van de schorsing, van dit besluit 
tot schorsing in kennis gesteld. 

5. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke 
wijze benadeelt. De betrokkene wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk met opgave van 
reden(en) van dit besluit tot royement in kennis gesteld. Deze beslissing tot royement 
behoeft goedkeuring van de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. 

6. Tegen een door de vereniging opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene 
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het bestuur bezwaar indienen 
bij het bestuur. Indien betrokkene en het bestuur niet tot overeenstemming komen 
dient het bestuur de kwestie binnen 3 maanden voor te leggen aan een bijeen te roepen 
Algemene Leden Vergadering. 

Algemene Leden Vergadering 
Artikel 8 
1. Het bijeenroepen van de Algemene Leden Vergadering geschiedt door het bestuur, 

wanneer de statuten, dan wel de wet dat voorschrijft of zo vaak zij het nodig acht. 
2. Besluiten en voorstellen zijn alleen geldig, indien zij genomen en gehouden  worden op 

een Algemene Leden Vergadering waar minstens 20 leden een stem vertegenwoordigen. 
Machtigingen mogen hierin worden inbegrepen. Indien de vereniging minder dan 40 
leden telt, dient ten minste de helft van het aantal leden te zijn vertegenwoordigd. Bij 
een oneven aantal leden, mag naar beneden worden afgerond. 

3. Het heeft de voorkeur om een termijn voor de oproeping van de Algemene Leden 
Vergadering te hanteren van tenminste 21 dagen. De termijn voor het versturen van de 
stukken heeft een voorkeur van veertien dagen. 

4. De (concept)notulen van de vergaderingen worden binnen 4  weken na de vergaderingen 
gepubliceerd op de website, met inachtneming van lid 2. 

5. Voorstellen van de leden voor een Algemene Vergadering moeten, ondertekend door 
tenminste vijf stemgerechtigde leden, tenminste zeven dagen voor de vergadering ter 
kennis van de leden worden gebracht. In dat geval worden de voorstellen aan de agenda 
toegevoegd. 

6. Stemming over zaken, geschiedt bij handopsteking, tenzij minstens 1/3 deel der 
aanwezige leden een schriftelijke stemming verlangt. Over alle voorstellen betreffende 
zaken wordt, voor zover bij wet of Statuten niet anders is bepaald, beslist bij 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt 
het voorstel geacht te zijn verworpen. 
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7. De stemming over personen, geschiedt met gesloten en ongetekende briefjes. 
8. De stemming over het te benoemen bestuur geschied bij handopsteken indien het 

benoeming van een geheel bestuur betreft. Stemming over afzonderlijke functies 
geschiedt met gesloten en ongetekende briefjes. Indien geen meerderheid is verkregen, 
heeft een herstemming plaats over het aantal personen, dat de meeste stemmen op zich 
verenigd heeft. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot. 

9. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid, behalve door 
bestuursleden, laten uitbrengen. Met dien verstanden dat een lid ten hoogste drie 
andere leden vertegenwoordigen kan. 

10. Van onwaarde zijn: blanco stembriefjes, ondertekende briefjes, stembriefjes welke een 
persoon niet duidelijk aangeven, stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het 
aantal te verkiezen personen. Stemmen van onwaarde worden beschouwd als niet te zijn 
uitgebracht. 

11. Een door de voorzitter eventueel te benoemen stembureau, bestaande uit minimaal 
twee leden, noteert het uitgebrachte aantal stemmen en beslist over de geldigheid 
daarvan. Over deze leden kan niet gestemd worden. 

Bestuur 
Artikel 9 
1. Een bestuursfunctie wordt uitgevoerd door één natuurlijk persoon. 
2. Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en neemt in spoedeisende zaken 

beslissingen. 
3. Het bestuur kan een voordracht doen aan de Algemene Leden Vergadering, welke bij de 

oproeping van de vergadering wordt meegedeeld. 
4. De leden van het bestuur hebben te allen tijde het recht vergaderingen van commissies 

bij te wonen en hebben daarbij een adviserende stem. 
5. Externe gesprekken (niet zijnde leden) over het aangaan of verlengen van contracten 

en/of belangrijke aankopen moeten gevoerd worden door minimaal 2 bestuursleden.  
6. Contracten met externen (niet zijnde leden) moeten door minimaal 2 bestuursleden 

getekend worden. 
7. De bestuurders zijn bevoegd te alle tijde zelf af te treden, mits schriftelijk geschiedt met 

inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden. 
8. In geval van tussentijdse vacatures, dient het bestuur deze vacatures onderling op te 

vullen. Het bestuur kan in geval van tussentijdse vacatures leden benoemen ter 
ondersteuning, zij hebben geen stemrecht in vergaderingen of tekenbevoegdheid. 

9. Decharge van het bestuur gebeurt, na goedkeuring door de Algemene Leden 
Vergadering, door ondertekening van de boeken door de kascontrolecommissie en de 
voorzitter. 

10. Binnen een maand na de bestuurswissel, stuurt het zittende bestuur een kopie van de 
wijziging bij de Kamer van Koophandel naar de oud-bestuursleden. 

11. Nieuwe kandidaten voor het bestuur dienen in de A.L.V.-stukken aangekondigd te 
worden.  
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Voorzitter 
Artikel 10 
De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg voor de uitvoering van alle besluiten van 
de bestuursvergaderingen en/of Algemene Leden Vergaderingen. De voorzitter 
vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Bij afwezigheid wordt de voorzitter 
vervangen door één van de andere bestuursleden. De voorzitter stelt samen met de 
secretaris de agenda voor de bestuursvergadering vast. 

Secretaris 
Artikel 11 
De secretaris verzorgt de verenigingscorrespondentie en is verantwoordelijk voor het maken 
van de notulen van bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergadering. De 
secretaris houdt de ledenlijst bij van de vereniging. Elk jaar maakt de secretaris een 
jaarverslag. Verder draagt de secretaris zorg voor de overige administratieve 
werkzaamheden en het archief. 

Penningmeester 
Artikel 12 
1. De penningmeester voert het geldelijk beheer en de boekhouding. De penningmeester is 

alléén bevoegd uitgaven te doen conform de op de Algemene Leden Vergadering 
vastgestelde begroting en eventuele aanvullende besluiten van het bestuur of de 
Algemene Leden Vergadering. 

2. Voor het doen van alle belangrijke uitgaven heeft de penningmeester goedkeuring nodig 
van het bestuur.  

3. Jaarlijks wordt door de penningmeester op de Algemene Leden Vergadering namens het 
bestuur een verslag van de financiële toestand in het afgelopen verenigingsjaar 
uitgebracht en tevens een begroting voor het nieuwe jaar voorgesteld, met een bij het 
verslag en begroting horende toelichting. 

4. Bij tussentijds aftreden legt de penningmeester aan de kascontrolecommissie minimaal 8 
dagen voor zijn/haar aftreden verslag en verantwoording van de financiële toestand af. 
De kascontrolecommissie brengt binnen acht dagen verslag uit aan het bestuur en aan 
de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. 

5. De penningmeester zendt minimaal 3 weken voor de Algemene Leden Vergadering een 
exemplaar van de jaarrekening aan alle kascontrolecommissieleden. 

6. Minimaal 2 weken voor de Algemene Leden Vergadering roept de penningmeester de 
kascontrolecommissie bijeen ter controle van de kas. 

7. Declaraties van de leden moeten zijn ingediend bij de penningmeester voor 1 februari 
van het jaar volgend op het boekjaar waarin deze geboekt dienen te worden. 

Algemene Bestuursleden 
Artikel 13 
De algemene bestuursleden staan de voorgeschreven leden van het bestuur terzijde en 
kunnen zo nodig hun werkzaamheden over nemen. Door de Algemene Leden Vergadering 
kan aan een algemeen bestuurslid een specifieke taak worden toegewezen. Deze taak kan 
onder andere het voorzitterschap van een commissie behelzen. 
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Bestuursvergaderingen 
Artikel 14 
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden ten minste eens in de twee maanden, en 

verder zo vaak als twee bestuursleden of de voorzitter dit nodig achten. De secretaris is 
gehouden op verzoek van de voorzitter of twee bestuursleden zo mogelijk binnen een 
week een bestuursvergadering uit te schrijven. Er kan zonder aankondiging vergaderd 
worden als alle bestuursleden bij elkaar zijn. 

2. Alle leden van het bestuur hebben een gelijke stem. 
3. Besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid, als de stemmen staken wordt het 

voorstel geacht te zijn verworpen. 
4. Voor het nemen van besluiten moeten ten minste twee bestuursleden aanwezig zijn. 
5. Behoudens uitzonderingen, welke het bestuur vaststelt, is het leden toegestaan 

bestuursvergaderingen bij te wonen of notulen op te vragen, echter zonder stem of 
adviesrecht. 

Commissies 
Artikel 15 
1. Het bestuur en de Algemene Leden Vergadering kunnen commissies benoemen voor 

bepaalde taken. 
2. Een commissie stelt een plan op voor het komende jaar en vraagt, indien van toepassing, 

het benodigde budget bij de penningmeester aan. 
3. De commissie legt desgevraagd verslag en verantwoording af aan het bestuur en doet 

tevens verslag van het afgelopen jaar aan de Algemene Leden Vergadering. 
4. Door de Algemene Leden Vergadering kan de verantwoordelijkheid voor een commissie 

aan een bestuurslid toegewezen worden. 

Kascontrolecommissie 
Artikel 16 
1. De door de Algemene Leden Vergadering benoemde kascontrolecommissie, bestaande 

uit tenminste drie personen. Bij elke kascontrole zijn minstens twee commissieleden 
betrokken. De kascontrolecommissie controleert minstens twee keer per jaar de 
financiën en doet hierover verslag aan de Algemene Leden Vergadering. De leden van de 
kascontrolecommissie kunnen niet tevens bestuurslid zijn. De leden van de 
kascontrolecommissie nemen voor twee jaar zitting in de commissie. Het aan- en 
aftreden gebeurt trapsgewijs, zo is er elk jaar minimaal een ervaren en nieuw 
kascontrolecomissielid. Nieuwe kandidaten voor de kascontrolecommissie dienen in de 
A.L.V.-stukken aangekondigd te worden.  

 

Duikcommissie 
Artikel 17 
1. De duikcommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van de planning van recreatieve 

duiken, locatie en duikleider. 
2. Iedere door SDVA georganiseerde duik wordt geleid door een duikleider. Minimale 

breveteis voor de functie van duikleider is een "duik-professional". Een duik-professional 
wordt benoemd tot duikleider door de instructeurs- en duikcommissie. De duikleider 
deelt de buddyparen in en houdt de veiligheid in de gaten. De duikleider dient ervoor te 
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zorgen dat de benodigde materialen, waaronder de zuurstof en EHBO koffer en 
duikdagmap, aanwezig zijn. 

3. Leden zijn er voor verantwoordelijk om fysiek en mentaal gezond te zijn alvorens te gaan 
duiken, voor hun eigen veiligheid en die van hun buddy. 

4. De duikleider heeft de bevoegdheid om iemand de duik te ontzeggen. Indien dit 
genegeerd wordt kan door het bestuur een sanctie worden opgelegd. 

Opleidingscommissie 
Artikel 18 
1. De opleidingscommissie verzorgt duikopleidingen en EHBO opleiding voor leden van 

SDVA.   
2. Om toe te treden tot de opleidingscommissie loopt een aspirant SDVA duik professional 

of DAN instructeur mee met een lid van de opleidingscommissie. De   commissie   brengt   
advies   uit   aan   het   bestuur   over   kandidaten,   en   het  bestuur besluit over 
toetreding tot de opleidingscommissie 

3. SDVA instructeurs, assistent instructeurs, divemasters of DAN instructeurs dienen een 
actieve status bij de opleidingsorganisatie te hebben. 

4. De opleidingscoördinator plant cursussen, verwerkt inschrijvingen en coördineert de 
inzet van de instructeurs. Daarnaast zorgt hij/zij dat er duikmateriaal geregeld is en er 
afstemming is qua zwembadwater. 

5. Cursisten dienen een medische verklaring ingevuld te hebben of medisch gekeurd te zijn. 
 

Activiteitencommissie 
Artikel 19 
1. De activiteitencommissie stelt in samenwerking met de zwemtrainingcommissie en de 

duikcommissie het activiteitenprogramma op voor het gehele jaar.  
2. Bij de Algemene Leden Vergadering brengt de activiteitencommissie verslag van de 

activiteiten van het voorgaande jaar. 
3. Voor sponsoring van activiteiten kan een sponsorcommissie ingericht worden, deze 

zoekt gelden in overleg met het bestuur en de pr‐commissie. 

Pr‐commissie 
Artikel 20 
De pr‐commissie stelt in samenwerking met de activiteitencommissie en het bestuur een 
plan op voor het gehele jaar om SDVA te promoten. Zij is verantwoordelijk voor alle 
promotieactiviteiten buiten het internet, zoals flyers, posters, verzorging van introductie 
dagen en promotie op evenementen. 

Zwemtrainingcommissie 
Artikel 21 
1. De zwemtrainingcommissie bestaat uit ten minste twee leden, die gezamenlijk een 

trainingschema opstellen en aan de hand daarvan de trainingen verzorgen in het 
zwembad. 

2. De trainers stellen een schema op zodat afwisselend altijd minstens één trainer aanwezig 
is in het zwembad. Bij afwezigheid van een trainer, neemt een andere trainer waar. 
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3. Elk jaar stelt het bestuur de trainers voor aan de zwembadstaf. 
4. Iedereen dient zich te houden aan het zwembadregelement (zie artikel 24). 

Reiscommissie 
Artikel 22 
De reiscommissie organiseert in overleg met het bestuur, de activiteitencommissie en de 
duikcommissie zo mogelijk minstens eenmaal per jaar duikweekenden in Nederland en een 
duikreis buiten Nederland. 

Webcommissie 
Artikel 23 
De webcommissie onderhoudt de website van SDVA en verzorgt updates. 

Materiaalcommissie 
Artikel 24 

1. De materiaalcommissie is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van duik 
gerelateerd materiaal, en houd hiervan de inventaris bij.  

2.  De materiaalcommissie adviseert het bestuur over de aanschaf van nieuw 
duikmateriaal. 

3. De materiaalcommissie adviseert het bestuur over subsidies en sponsoring voor het 
aanschaffen van nieuw duikmateriaal. 

Veiligheidscommissie 
Artikel 25 
1. De veiligheidscommissie inventariseert jaarlijks, of als de situatie verandert, de risico's 

binnen de vereniging. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld om deze risico's 
te minimaliseren. 

2. De volgende organen worden minimaal vertegenwoordigd: Bestuur, 
Zwemtrainingscommissie, Materiaalcommissie,  Duikcommissie en Opleidingscommissie.  

3. De veiligheidscommissie evalueert incidenten die binnen de vereniging plaats vinden. 
Hiervoor krijgt de commissie een kopie van het DOSA meldingsformulier. 

4. De veiligheidscommissie bestaat uit tenminste 3 leden. 

Lustrumcommissie 
Artikel 26 
1. Iedere vijf jaar wordt er een lustrumcommissie gevormd ten behoeve van de viering van 

het lustrumjaar. 
2. De lustrumcommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van een begroting van de 

activiteiten in eren van het lustrumjaar. In samenwerking met de activiteitencommissie, 
duikcommissie en de zwemtrainingscommissie is de lustrumcommissie verantwoordelijk 
voor het organiseren van speciale evenementen in het teken van de viering van het 
lustrumjaar 
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Reünistencommissie 
Artikel 27  
De reünistencommissie coördineert de communicatie naar de reünisten. De 
reünistencommissie is belast met: 
1. Het opstellen van jaarlijkse mail voor contributie bijdrage. In overleg met het bestuur 

wordt een doel voorgesteld voor deze financiële bijdrage. 
2. (Het bestuur helpen met het) initiatief nemen om activiteiten voor reünisten te 

organiseren. Hierbij kan gedacht worden aan een jaarlijkse borrel, een reünisten 
zwemtraining en reünisten duikdagen.  

3. Beheren van de reünisten WhatsApp groep. De groep is bedoelt om met elkaar in 
contact te kunnen blijven, en bijvoorbeeld duikbuddy's te vinden voor een duikdag. 

Raad van Advies 
Artikel 28 
1. De Raad van Advies bestaat uit 3 leden of oud-leden. Leden, die deel uit maken van het 

huidige bestuur, mogen geen zitting nemen in de Raad van Advies. Tenminste twee 
leden mogen geen zitting hebben gehad in het bestuur van het afgelopen 
verenigingsjaar. Het bestuur of een lid kan een voordracht doen aan de Algemene Leden 
Vergadering. 

2. Leden van de Raad van Advies zijn individueel verkiesbaar en nemen zitting voor een 
periode van twee jaar. Na aftreden zijn zij terstond herkiesbaar.  

3. Het bestuur of een tiende van de leden kunnen de Raad van Advies om advies vragen, 
indien zij dit nodig achten. 

4. De leden van de Raad van Advies ontvangen gelijk aan de leden de voorbereidende 
stukken voor de Algemene Leden Vergadering. Indien zij dit nodig achten, kunnen de 
leden van de Raad van Advies op elk moment informatie en toelichting vragen van het 
bestuur. Het bestuur dient hier altijd aan te voldoen. 

5. Indien de Raad van Advies advies geeft (gevraagd of ongevraagd), dient hij (indien 
gewenst) een termijn voor terugkoppeling vanuit het bestuur op te leggen van ten 
minste één week. 

6. Indien er onenigheid bestaat tussen de Raad van Advies en het bestuur kan de Raad van 
Advies een Algemene Leden Vergadering bijeenroepen. 

7. De Raad van Advies vergadert minimaal eenmaal per jaar, met of zonder het bestuur. 
8. Nieuwe kandidaten voor de Raad van Advies dienen in de A.L.V.-stukken aangekondigd 

te worden.  

Zwembad regels 
Artikel 29 
1. Alle leden en gasten van SDVA zijn gehouden aan dit reglement, de reglementen van het 

zwembad en aanwijzingen van aanwezig personeel. De veiligheid en de sfeer in het 
zwembad staat op de eerste plaats. 

2. Bij alle activiteiten die georganiseerd worden in het zwembad, neemt een ieder deel uit 
vrije wil, voor eigen rekening en risico 

3. Iedereen dient zodanig te handelen dat de veiligheid altijd gewaarborgd is. Iedere 
deelnemer betracht altijd bij de uitvoering van de activiteiten een dusdanige 
zorgvuldigheid, dat het veroorzaken van schade aan derden wordt vermeden. Hinderlijk 
gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege te blijven. 
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4. In verband met hygiëne is het gebruik van de douche vóór het gebruik van het zwembad 
verplicht. 

5. Laat geen spullen in kleedruimtes achter, maar stop deze in een (gratis) kluisje.  
6. Materiaal uit het zwembad mag alleen gepakt worden door de trainers danwel 

bestuursleden.  
7. Bij trainingen in het zwembad met een verhoogd risico dient een zuurstof- en EHBO-

koffer aanwezig te zijn. 
8. Het gebruik van persluchtapparatuur is alleen toegestaan aan daartoe gebrevetteerde 

duikers of personen in opleiding onder begeleiding van een instructeur of divemaster. De 
duikuitrusting dient schoon te zijn en in goede staat te verkeren. Het is niet toegestaan 
een duikfles onbeheerd rechtop te laten staan. 

9. Aanwijzingen van de trainers moeten altijd worden opgevolgd. De trainers danwel 
bestuursleden dragen zorg voor de indeling van het zwembad en de verdeling van 
activiteiten over de beschikbare ruimte.  

10. Het bestuur wijst toezichthouders aan. Deze zijn verantwoordelijk voor het toezicht op 
de veiligheid. Zij zijn bekend met het  geldende veiligheidsprotocol en het 
calamiteitenplan van het zwembad. 

Wijziging Huishoudelijk Reglement 
Artikel 30 
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement moeten door een Algemene Leden Vergadering 
met ten minste 2/3 deel der uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd om van kracht te 
zijn. Voorstel tot wijziging gaat uit van het bestuur of tenminste 10 leden. 

Slotbepalingen 
Artikel 31 
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, treedt het bestuur beslissend op. 

Tegen een dergelijke beslissing staat beroep open op de Algemene Leden Vergadering. 
2. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur. Conform 

de statuten kunnen leden een Algemene Leden Vergadering bijeen roepen als ze een 
dergelijk besluit met andere leden willen bespreken. 

3. Dit huishoudelijk reglement wordt onmiddellijk na aanneming van kracht. 
4. Daar waar het Huishoudelijk Reglement in strijd is met de Statuten, gelden de Statuten. 


