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Onderwatersport Vereniging Diemen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.
1. art. 1.
Op 1 september 1980 werd te Diemen opgericht de Onderwatersport Vereniging
Diemen. Verder omschreven als O.V.D.

1. art. 2.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

1. art. 3.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Hoofdstuk 2. Van de leden.
2. art. 1.
SENIOR LEDEN:
•

Zijn zij die 16 jaar en ouder zijn en als zodanig door het bestuur zijn
aangenomen en betalen de normale contributie.

•

Kunnen lid zijn van de Nederlandse Onderwatersport Bond, verder
omschreven als N.O.B..

•

Mogen elke training in het zwembad bijwonen.

•

Kunnen aan de opleidingen deelnemen.

•

Hebben stemrecht.

•

Betalen ook voor de eventuele gezinsleden.

•

Zijn duiker.

•

Kunnen aan evenementen deelnemen en betalen de eigen bijdrage
indien dit door de evenementencommissie wordt vastgesteld.

•

Deelname aan activiteiten van de vereniging geschiedt op eigen risico.

JUNIOR LEDEN:
•

Zijn jonger dan 16 jaar.

•

Zijn duiker of volgen de opleiding daarvoor.

•

Betalen de normale contributie en zijn lid van de N.O.B.

•

Mogen elke training in het zwembad bijwonen.
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•

Hebben stemrecht.

•

Kunnen aan evenementen deelnemen en betalen de eigen bijdrage
indien dit door de evenementencommissie wordt vastgesteld.

•

Minderjarigen behoeven voor het lidmaatschap de goedkeuring van hun
wettelijke vertegenwoordiger(s) en bovendien een door hun wettelijke
vertegenwoordiger(s) ondertekende verklaring dat zij akkoord gaan met
het feit dat het minderjarige lid traint en duikt met
Ademluchtapparatuur.

•

Deelname aan activiteiten van de vereniging geschiedt op eigen risico.

ERELEDEN:
•

Zijn levenslang vrijgesteld van het betalen van de O.V.D. contributie.

•

Mogen van alle voorzieningen van de O.V.D. gratis gebruik maken.

•

Het bezoek van door de O.V.D. georganiseerde evenementen is gratis.

•

Hebben stemrecht.

•

Zijn niet noodzakelijk duiker.

GEZINSLEDEN:
•

Mogen elke week het zwembad bezoeken en aan de trainingen meedoen,
tenzij er geen training is of het zwembad gesloten is.

•

Tijdens de zomervakantie is het toegestaan om introducés mee te nemen
naar het zwembad, alleen voor het zwemmen en niet voor
duikactiviteiten.

•

Kunnen aan evenementen deelnemen en betalen de eigen bijdrage
indien dit door de evenementencommissie wordt vastgesteld.

•

Betalen een lagere jaarcontributie, zijnde 75% van de senior
lidmaatschapscontributie.

•

Betaling van de NOB contributie gaat via de O.V.D. en dient in eens voor
01 december van het lopend jaar voor het jaar opvolgend betaald te zijn.

•

Het senior lid zorgt voor de betaling van alle gezinsleden en zichzelf
binnen de gestelde betalingstermijn. Hij/zij ontvangt één factuur.

•

Zijn gezinsleden van een senior lid en wonen op hetzelfde adres.

•

Zijn niet noodzakelijk duiker.

•

Hebben stemrecht.

•

Deelname aan activiteiten van de vereniging geschiedt op eigen risico.
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SLAPENDE LEDEN:
•

Kunnen maximaal één keer per maand gebruik maken van het zwembad
en de trainingen.

•

Mogen geen introducés meenemen, ook niet in de vakantie periode.

•

Bij evenementen van de O.V.D. geldt een eigen bijdrage per persoon,
vast te stellen door de evenementen commissie.

•

Betalen een lagere jaarcontributie, zijnde 50% van de gewone
lidmaatschapscontributie.

•

Betaling van de NOB contributie gaat via de O.V.D., in eens voor 1
december van het lopend jaar voor het daaropvolgend jaar.

•

Kennen geen gezinslidmaatschap.

•

Zijn duiker.

•

Hebben geen stemrecht.

•

Deelname aan activiteiten van de vereniging geschiedt op eigen risico.

Buitengewone leden; het bestuur is bevoegd een buitengewoon lidmaatschap in te
stellen. De vaststelling van de rechten en verplichtingen van zodanig lidmaatschap,
behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Ereleden zijn zij die
door de ALV op voorstel van het bestuur als zodanig worden benoemd naar
aanleiding van hun bijzondere verdiensten ten aanzien van de vereniging.
Aspirant-leden zijn zij die door het bestuur voor één jaar voorwaardelijk als lid zijn
aangenomen. Aspirant-leden hebben geen stemrecht.
Donateurs zijn zij die zich bereid hebben verklaard 0.V.D. financieel te steunen
zonder commerciële bijbedoelingen.

EVENEMENTEN:
•

Zijn alle activiteiten georganiseerd door de evenementen commissie van
de O.V.D., zoals Summergames, Zeelandweekend, Nieuwjaarsduik etc.

•

Duikreizen vallen hier niet noodzakelijkerwijs onder, maar worden
georganiseerd door een senior lid dat meereist.

•

Specialisaties vallen hier niet onder, maar onder opleiding.

•

Bij onduidelijkheid beslist het bestuur of het een evenement betreft.
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Hoofdstuk 3. Van het lidmaatschap.
3. art. 1.
Zij, die voor het lidmaatschap in aanmerking wensen te komen, melden zich
daartoe bij het secretariaat aan op een daarvoor bestemd formulier.
De vereniging is voor iedereen toegankelijk, maar ingezetenen van Diemen hebben
afhankelijk van het dan aanwezige ledental en samenstelling de voorkeur.
Zo spoedig mogelijk na inschrijving wordt het aspirant-lid een uittreksel van het
N.O.B. veiligheidsreglement ter hand gesteld. Ieder lid en/of aspirant-lid wordt dan
ook geacht van de inhoud daarvan kennis genomen te hebben. ZIE DE WEBSITE.

3. art. 2.
Het bestuur beslist of en wanneer men tot het aspirant-lidmaatschap wordt
toegelaten. Wordt men tot aspirant-lid toegelaten dan beslist het bestuur na 6
maanden over het al dan niet toelaten als lid.
Minderjarigen behoeven voor het lidmaatschap de goedkeuring van hun wettelijke
vertegenwoordiger(s) en bovendien een door hun wettelijke vertegenwoordiger(s)
ondertekende verklaring dat zij akkoord gaan met het feit dat het minderjarige lid
traint en duikt met Ademluchtapparatuur. Deelname aan activiteiten van de
vereniging geschiedt op eigen risico.

3. art. 3
Het lidmaatschap eindigt door
a. de dood van het lid
b. opzegging door het lid, schriftelijk, via de mail en een maand van te voren.
c. opzegging namens de vereniging, met onmiddellijke ingang, schriftelijk of via de
mail. Restitutie van reeds betaalde maanden van de O.V.D. vindt plaats na een
maand, van de N.O.B. contributie wordt geen restitutie van contributie gedaan.
d. ontzetting uit het lidmaatschap door de vereniging en de NOB, d.m.v. een
schriftelijke verklaring.
Voor de algemene omschrijving van bovenstaande punten zie de statuten.

3. art. 4.
De contributies worden minimaal 1x per jaar vastgesteld op een ledenvergadering.
De contributie dient te worden voldaan bij vooruitbetaling voor één december van
het lopend jaar. De betaling geschied in één keer, tenzij anders afgesproken met de
penningmeester.
Ingeval van wanbetaling is het bestuur of een gemachtigd lid, gerechtigd het
betreffende lid (leden) de toegang tot de training in het zwembad te ontzeggen,
alsmede uit te sluiten van alle andere verenigingsactiviteiten en te royeren als lid
van de O.V.D..
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Hoofdstuk 4. Van het bestuur.
4. art. 1.
Het bestuur bestaat tenminste uit 5 en ten hoogste uit 7 meerderjarige leden.
Deze leden worden door de ledenvergadering benoemd.
I.v.m. besluitvorming verdient een oneven aantal bestuursleden de voorkeur.
Voor de algemene omschrijving van de functies en bevoegdheden van het bestuur
zie de statuten.

Hoofdstuk 5. Van de vergaderingen.

5 art. 1.
Tenminste 1 x per kalenderjaar wordt binnen 6 maanden een algemene
ledenvergadering uitgeschreven. De leden wordt de agenda, de datum en de plaats
van deze vergadering 14 dagen van te voren toegezonden. Alleen gewone leden,
gezinsleden en ereleden hebben stemrecht. Zie verder statuten op de website.
www.ovdiemen.nl?

5. art. 2.
Bestuursvergaderingen worden gehouden wanneer de voorzitter of een der andere
bestuursleden dit wenselijk voorkomt.
Voor het nemen van besluiten die wettelijke consequenties hebben, dient het
gehele bestuur aanwezig te zijn.

Hoofdstuk 6. Van de gelden.

6. art. 1.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit: contributies, cursusgelden,
inschrijfgelden, schenkingen en donaties.
Gewone leden betalen contributie zoals vastgesteld op de algemene
ledenvergadering.
De leden zijn verplicht zelf de kosten te dragen van de verplichte medische keuring
en van het lidmaatschap van de N.O.B. welke via de O.V.D. in rekening gebracht
worden.

6. art. 2.
Jaarlijks wordt op de ledenvergadering door en uit de leden een kascontrole—
commissie benoemd, welke tenminste 1 x per jaar een controleverslag maakt en
hiervan op de ledenvergadering verslag uitbrengt.
Deze commissie treedt elk jaar af en bestaat uit tenminste 2 leden, waarvan 1 lid
terstond herkiesbaar is.
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6. art. 5.
De penningmeester zal jaarlijks op de ledenvergadering decharge worden verleend
na controle en goedkeuring van de kascontrolecommissie.

Hoofdstuk 7. Van de N.O.B. vertegenwoordigers.
7. art. 1.
Op de ledenvergadering is de voorzitter gehouden 1 of 2 N.O.B.
vertegenwoordigers te benoemen.
Deze leden krijgen van het bestuur een getekende volmacht van stemrecht voor de
te houden N.O.B. ledenvergadering, resp. districtsvergadering. De
vertegenwoordigers treden jaarlijks af op de ledenvergadering en zijn eventueel
herkiesbaar.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen.
8. art. 1.
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement moeten door een ledenvergadering met
tenminste tweederde deel van de uitgebrachte geldige stemmen worden
goedgekeurd om van kracht te zijn en mogen niet in strijd zijn met de statuten.
Over personen wordt uitsluitend schriftelijk gestemd.

8. art. 2.
In gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist
het bestuur.

8. art. 3.
Dit huishoudelijk reglement wordt onmiddellijk na aanneming van kracht, waarna
aan elk lid een exemplaar beschikbaar wordt gesteld met daarin aangemerkt de
wijzigingen.
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