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REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 
1 september 2005 

Artikel 1: Doel van de vereniging 
De vereniging TORPEDO heeft als doel: 
√ het aanleren en beoefenen van de duiksport volgens de normen van N.E.L.O.S., 
√ het inrichten van uitstappen, voordrachten, feestavonden en andere activiteiten met als doel de duiksport en/of het 

clubleven te bevorderen, 
√ de leden met raad en daad bij te staan om hun rechten binnen het kader van de vereniging en de federatie te 

vrijwaren. 

Artikel 2: De raad van bestuur 
De vereniging, bestaande uit een onbeperkt aantal leden, wordt beheerd door ten hoogste, en bij voorkeur, zeven 
door de algemene vergadering verkozen leden. Om de twee jaar is de helft van de raad van bestuur verplicht 
aftredend en herkiesbaar. 
De leden die zich kandidaat stellen als beheerder moeten aan de volgende voorwaarde voldoen: 
√ werkend lid zijn. 
Een lid van de raad van bestuur dat ontslag neemt dient dit schriftelijk aan het bestuur van de club te melden. 
Onder de leden van het bestuur wordt minstens een voorzitter, een penningmeester en een secretaris aangeduid. Ook 
de functies ‘feestleider’ en ‘afgevaardigde bij de Leuvense Sportraad’ horen thuis in de raad van bestuur. 

Artikel 3: Lidmaatschap 
De vereniging kent werkende en toegetreden leden. 
Onder toegetreden leden vallen: 
Steunende leden: 
In principe kan iedereen als steunend lid aanvaard worden mits de storting van een minimum bijdrage van 25 Euro. 
Steunende leden kunnen aan alle clubactiviteiten deelnemen behalve aan de trainingen in het zwembad. 
Indien voor bepaalde activiteiten deelnemingskosten worden gevraagd betalen ze het zelfde bedrag als niet-leden. 
Tweede leden: 
Tweede leden zijn diegenen die via een andere club reeds aangesloten zijn bij N.E.L.O.S. maar ook bij ons willen 
deelnemen aan de duikactiviteiten en de trainingen. Zij moeten voldoen aan de toetredingsvoorwaarden. 
Ter kennismaking kunnen ze maximaal 3 maal gratis deelnemen aan de trainingen in het zwembad. Ten laatste bij de 
vierde training moeten ze volledig in regel zijn met hun inschrijving in de club en bij N.E.L.O.S.  

Het bestuur kan, eventueel op aanvraag van de leden, aan een persoon die een belangrijke invloed heeft (gehad) op 
de club een eretitel toekennen. Om aan de trainingen in het zwembad te kunnen deelnemen, of te duiken moeten ze, 
op eigen kosten, ingeschreven zijn bij N.E.L.O.S.  

Kandidaat leden moeten minstens vijftien jaar oud zijn, tenzij het gaat om jongeren begeleid door een aangesloten 
volwassene. Personen jonger dan de door N.E.L.O.S. bepaalde minimum leeftijd om te duiken kunnen niet worden 
aanvaard. 
Minderjarigen kunnen slechts als lid aangenomen worden indien zij de schriftelijke toelating hebben van hun ouders,  
voogden of wettelijke vertegenwoordigers. 
De raad van bestuur behoudt zich alle rechten voor in verband met het aanvaarden en uitsluiten van leden. 
De lidgelden worden jaarlijks vastgelegd op de algemene vergadering. Leden niet via Torpedo aangesloten bij Nelos 
hebben geen stemrecht. 
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Artikel 4: Het sportjaar 
Het sportjaar loopt telkens van 1 januari tot 31 december. De zwembadactiviteiten worden stopgezet gedurende de 
maanden juli en augustus. 
De training heeft iedere dinsdag van 20u45 tot 22u30 plaats in het beschikbare zwembad. De lessen worden 
verzekerd door de verantwoordelijke duikonderricht of zijn vervanger, hij/zij wordt bijgestaan door lesgevers. 

Artikel 5: Verhuur van duikmateriaal 
Clubleden kunnen, mits ingeschreven te zijn bij N.E.L.O.S, over materiaal van de vereniging beschikken in de mate 
van het mogelijke en onder de heersende voorwaarden. Ze zijn verantwoordelijk voor het ontleende materiaal. 
Materiaal wordt met voorrang uitgeleend aan deelnemers van clubactiviteiten.  
De materiaalmeester kan, voor persoonlijk gebruik en onder bovenstaande beperking, gratis beschikken over 
duikmateriaal van de club. 
Leden die geen brevethouder zijn, kunnen enkel materiaal huren of gebruiken voor het deelnemen aan 
scholingsduiken in clubverband. 

Artikel 6: Gedragscode 
Van alle leden wordt verwacht dat ze tijdens het duiken de regels van N.E.L.O.S. volgen, deze zijn steeds in te zien 
bij de verantwoordelijke duikonderricht. Indien hieraan niet vervuld is kan de betrokken duiker, en mogelijk zijn 
duikbuddy, niet gedekt zijn door de N.E.L.O.S.-verzekering. Alle leden zijn mede verantwoordelijk om hierop te 
letten. 
Bijzondere reglementen uitgevaardigd door het bestuur van het zwembad dienen strikt nageleefd te worden. 
Opmerkingen, voorstellen of bezwaren die verband houden met de vereniging dienen schriftelijk of via e-mail 
voorgelegd te worden aan de raad van bestuur via de secretaris of de voorzitter. Deze zal op de eerstvolgende 
vergadering van de raad van bestuur de zaak ter bespreking voordragen. Op deze vergadering wordt iemand 
aangeduid om de beslissing aan de belanghebbende mede te delen, terwijl de beslissing als kanttekening zal 
aangebracht worden op het ingediende schrijven. Dit doucument zal in de farde briefwisseling worden bewaard. 

Artikel 7: Het feestbestuur 
De Algemene Vergadering kiest jaarlijks, uit de leden die zich kandidaat stellen, drie assistenten voor de feestleider. 
Samen vormen ze het feestbestuur en zorgen voor de organisatie van de feestelijke activiteiten. Het feestbestuur kan 
steeds beroep doen op extra helpers om de organisatie vlot te laten verlopen. Eventuele uitgaven moeten steeds 
goedgekeurd worden door de raad van bestuur. 

Artikel 8: De sportraad 
De sportraad is de vergadering van alle lesgevers onder het voorzitterschap van de verantwoordelijke duikonderricht. 
Tijdens de vergaderingen wordt getracht om de manier waarop de opleiding van de duikers wordt verzorgd 
éénvormig en conform de regels van N.E.L.O.S. te houden. Daarnaast zorgt de vergadering ook voor het opstellen 
van de Wa Doe Me Naa. 
De sportraad vergadert vier maal per jaar, telkens op de eerste vrijdag van maart, juni, september en december. 
Onder zijn leden wordt een secretaris aangeduid, hij/zij maakt van elke vergadering een verslag dat gepubliceerd 
wordt in het clubblad. 
Van de leden van deze vergadering wordt verder verwacht dat ze: 
− het goede voorbeeld geven van hoe een duiker zich gedraagt, 
− zorgen voor de veiligheid in het zwembad en tijdens de duik, 
− onregelmatigheden tijdens de trainingen of de duikuitstappen bespreekbaar maken, 
− voorstellen indienen om de opleiding, de veiligheid en het uitvoeren van de proeven te verbeteren, 
− aansporen tot het zorgvuldig omgaan met het materiaal. 
In principe zijn alle leden met minstens een 3*-brevet lesgever en dus lid van deze vergadering. Wenst een lid geen 
les te geven moet hij dit expliciet en schriftelijk duidelijk maken aan de verantwoordelijke duikonderricht. 
Deelnemen aan de vergaderingen is niet verplicht maar zeker wenselijk. De materiaalmeester is, ongeacht zijn 
brevet, ook lid van de sportraad. 
De verantwoordelijke duikonderricht kan een lesgever, na een gesprek met de betrokken persoon, en mits 
ruggespraak met de sportraad, uitsluiten van lesgeven indien deze persoon zich niet houdt aan de vooropgestelde 
gedragscode. 
Indien de verantwoordelijke duikonderricht geen bestuurslid is kan hij/zij toegelaten worden op de 
bestuursvergadering op eenvoudige vraag van één van beide partijen. 


