HUISHOUDELIJK REGLEMENT

NAUTILUS HASSELT

1. De beheerraad stelt onder zijn leden en met toegevoegde stemgerechtigde
clubleden een dagelijks bestuur samen. De voorzitter en de ondervoorzitter van
de beheerraad of hun afgevaardigden maken steeds deel uit van het dagelijks
bestuur en hebben er een vast mandaat. Het aantal overige leden van het
dagelijks bestuur wordt op maximum tien eenheden gebracht, waarvan er twee
leden jaarlijks, beurtelings aangeduid door de beheerraad, uittredend en
herverkiesbaar zijn tijdens de algemene vergadering. Deze leden kiezen onder
hen een voorzitter en een ondervoorzitter van het dagelijks bestuur.
Op dit ogenblik zijn volgende dagelijkse bestuursleden werkzaam :
Jonkmans Gerard voorzitter, Lynen Jan ondervoorzitter, Vandingelen Alex
penningmeester, Wilfried Paesmans bestuurder, David Jonkmans materiaal,
Yves Van de Voorde bestuurder, Lemmens Tom bestuurder.
2. Zoals aan de beheerraad wordt eveneens aan het dagelijks bestuur en de
bijkomende afdelingen een secretaris toegevoegd. Deze algemene
secretarisfunctie wordt door de beheerraad toegewezen aan Mieke Mombers.
Als secretaris dagelijks bestuur wordt aangesteld Mieke Mombers. Zij dient bij
elke vergadering van het dagelijks bestuur uitgenodigd te worden en heeft daar
stemrecht.
3. De beheerraad heeft de heer David Jonkmans aangesteld als
materiaalmeester. Verantwoordelijk voor de goede zorgen en bediening van
luchtflessen, ontspanners en luchtcompressoren. Hij dient bij elke vergadering
van het dagelijks bestuur uitgenodigd te worden en heeft daar stemrecht.
4. De beheerraad heeft de heer Jan Lynen, aangesteld als algemeen
duikverantwoordelijke. Hij bepaalt alle duikactiviteiten in groepsverband,
binnen of buiten het zwembad. Hij is eveneens verantwoordelijk voor de
opleiding, het lesgeven en het verdelen der taken van de trainers. Hij dient bij
elke vergadering van het dagelijks bestuur uitgenodigd te worden en heeft daar
stemrecht.
5. De afdeling zwemmen met vinnen (actief sinds 18 oktober 1978) heeft een
verantwoordelijke, met name Willy Jordens voor alle activiteiten met betrekking
op de afdeling " Zwemmen met vinnen Nautilus Hasselt". Hij mag in dit
verband eigen administratie en boekhouding voeren. Hij dient elk jaar een
balans voor goedkeuring voor te leggen aan de beheerraad samen met het
programma van het volgend jaar en zal op elke algemene vergadering van het

bestuur uitgenodigd worden. Hij zal zijn kasverslag tijdig aan de
penningmeester van Nautilus voorleggen.
6. We hebben een website Duikclub Nautilus: http://www.duikclub-nautilus.be/.
Hier kan alle informatie in verband met de duikclub gevonden worden.
De supervisie van de website gebeurt door Jannes en Stefan Janssens. Gegevens,
foto’s en dergelijke kunnen aan hem doorgestuurd worden voor upload.
7. Aanspreekpunt Integriteit (API)
Een aanspreekpunt integriteit (API) is een aanspreekpunt, een
vertrouwenspersoon voor sporters, eventueel ouders, trainers of andere
betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk
grensoverschrijdend gedrag. Dit kan zowel in de vorm van pesten, fysiek of
psychisch verkeerd gedrag, alsook grensoverschrijdend seksueel gedrag zijn.
Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft
aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag, dit in
samenwerking met de API van de federatie, in ons geval Nelos. Onze API:
Mieke Mombers gsm 0473/62.51.09
8. Het niet naleven van het huishoudelijk reglement, het scheppen van wanorde,
het negeren van gestelde veiligheidsnormen tijdens clubactiviteiten e.a. kunnen
aanleiding geven tot sancties. Deze klachten zullen door verantwoordelijken
aan het dagelijks bestuur en aan de beheerraad overgemaakt worden, die de
nodige sancties treft. Eventuele uitsluiting in clubverband geeft geen aanleiding
tot terugvordering van het gestorte lidgeld.
8. a. Leden van een andere duikclub ingeschreven onder Nelos of Lifras worden
bij Nautilus niet aanvaard als werkend lid in het bestuur. Zij worden aanvaard
als dubbel lid en moeten als dusdanig ook hun aanvraag indienen om als dubbel
lid aanvaard te kunnen worden en moeten als dusdanig het volle lidgeld betalen,
verminderd met de Nelos bijdrage.
b. Leden van een andere duikclub ingeschreven onder Nelos of Lifras mogen,
te allen tijde, training bij ons volgen mits voorafgaande toestemming van de
duikverantwoordelijke.
9. Alle belangrijke voorstellen van het dagelijks bestuur moeten door de Raad
van Beheer worden goedgekeurd. Dit in overeenstemming met de bepalingen
van artikel 13 van de wet van 27 juni 1921 op de V.Z.W.
10. De beheerraad heeft de Heer Alex Vandingelen aangesteld als
schatbewaarder. Hij doet alle inningen en betalingen voor de VZW. Betalingen
langs de bankrekeningen zullen door hem samen met een tweede lid van de

beheerraad of door een gevolmachtigde, aangeduid door de beheerraad
ondertekend worden. Hij dient op elke vergadering van het dagelijks bestuur
uitgenodigd te worden.
Namens :

De Raad van Beheer

De Voorzitter.

