Reglement en infobundel jeugdduiken
Dit document heeft als doel de ouders te informeren over de jeugdduikwerking van Salvanos VZW
In dit document staat beschreven wie, waar, welke verantwoordelijkheden draagt.
Door dit reglement te ondertekenen verklaart de ouder of voogd van de jeugdduiker zich akkoord met
onze werkwijze.
Voor de meest recente versie: zie www.salvanos.be

Organisator:
Duikschool Salvanos vzw
Maatschappelijke zetel:
Janseniusstraat 12
3000 Leuven

Algemeen duikschoolverantwoordelijke:
Eric Vergote, 2* instructeur Jeugdduiken

Jeugdduikschool instructeurs en –begeleiders:
-

Francesco Bruyland
Katrijn Heps

Assistent Instructeur Jeugdduiken
Assistent Instructeur Jeugdduiken, coördinator Jeugdduikschool en
materiaal verantwoordelijke Jeugd
Nick Loomans
3* Jeugdduikbegeleider
Marie-Paule Loriaux 3* jeugdduikbegeleider
Alle instructeurs en begeleiders van de jeugdduikschool hebben de opleiding jeugdbegeleider gevolgd bij
NELOS.
Ze zijn allemaal vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor de lessen die zij geven.

Jeugdduikopleidingen en activiteiten:
Belangrijkste kenmerken:
Duiken is bij Salvanos een niet-competitieve sport. De jeugdduikopleiding en jeugdduikactiviteiten zijn
gebaseerd op succesbeleving, waarin het tempo en de gevoelsnorm van het kind voorop staan.
Duiken is een natuursport. De jeugdduikopleiding heeft dan ook oog voor duurzaamheid,
ecologie en respect voor mens en natuur.
https://nelos.be/programma/sportduiken
https://nelos.be/api2/app/bestand/937/infobundel_jeugdduiken_20130408.pdf
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Initiaties:
Vooraleer in te schrijven bestaat de mogelijkheid om gratis drie initiatielessen te volgen in het zwembad.
Dit geeft de gelegenheid vrijblijvend na te gaan of het duiken uw kind ligt.
Tijdens deze initiatielessen is uw kind verzekerd.
Vooral af te spreken via secretariaat@salvanos.be

Inschrijvingsvoorwaarden:
• Het jeugdduiken is toegankelijk vanaf een leeftijd van 8 jaar tot en met 13 jaar. (vanaf 14 jaar valt men
onder het reguliere duiken)
• De jeugdduiker kan een zwemdiploma voorleggen of kan aantonen dat hij/zij 50m kan zwemmen tijdens
de eerste training (eender welke slag).
• De jeugdduiker heeft een medisch onderzoek ondergaan bij een arts en kan een geldig medisch
getuigschrift voorleggen.
• De medische verklaring en het toetredingsformulier werd ingevuld en ondertekend door
deouder/voogd.
• Dit reglement werd ondertekend door de ouder/voogd.
• Het lidgeld werd betaald. Zie http://salvanos.be/lidgeld/

Inschrijving:
Bij de eerste inschrijving moet niet alleen het eerste jaar lidgeld betaald worden, maar ook meteen het
homologatiegeld van het eerste jeugdbrevetje.
Bedragen: http://salvanos.be/lidgeld/ en http://salvanos.be/opleiding-starten/
Bij de start ontvangt de jeugdduiker een welkomstpakket met een Blauw Paspoort en een Logboekje van
NELOS

Trainingen en kleedkamers:
Buiten de schoolvakanties: elke vrijdag van 20u tot 21u in het zwembad Sportoase Wilsele.
De jeugdduikers zijn ten laatste om 19u40 aanwezig in de hal van het zwembad.
De briefing gebeurt in de inkomhal waarna we samen naar de kleedkamer gaan.
Iedereen kleedt zich gelijktijdig om in de individuele kleedkamers. Waardevolle voorwerpen kunnen
worden opgeborgen in de daarvoor voorziene lockers.
We verwachten de jeugdduikers stipt om 20u aan de rand van het zwembad met hun basismateriaal
(vinnen, bril en snorkel).

Ouderparticipatie:
Tijdens elke zwembadtraining gaat er telkens minstens 1 ouder/voogd mee naar de waterkant.
Deze ouder helpt de clubredder met het materiaal aan de waterkant.
Voor elke jeugdduiker zal zijn of haar ouder deze taak dus ongeveer 3 keer per jaar volbrengen.
Tijdens de wekelijkse briefing om 19u40 ligt een lijst die dan voor de volgende weken kan worden
ingevuld.
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Communicatie:
De communicatie naar de jeugdleden gebeurt via verschillende kanalen.

Website:
Hier vindt u steeds de meest recente info over bedragen en contactpersonen.
Er staat een link naar de Duikplanner (zie verder in deze infobundel) en een kalender met alle
clubactiviteiten en de activiteiten die de federatie NELOS aanbied aan zijn leden.

Facebook:
Salvanos heeft een gesloten facebookgroep “De Salvanossers”.
Na een mailtje aan secretariaat@salvanos.be kan een ouder of kind hieraan worden toegevoegd.

Nieuwsbrieven:
Ongeveer 2-maandelijks een uitgebreide nieuwsbrief per e-mail naar alle leden.

Gebruik, huur en onderhoud van het clubmateriaal:
Eigen materiaal:
De jeugdduiker schaft eigen basismateriaal (duikbril, snorkel en vinnen) en eventueel een shorty aan.
Vanaf het tweede aansluitingsjaar wordt het basismateriaal uitgebreid met een loodgordel met daaraan 2
kg geplastificeerd lood. (Alles voorzien van de naam van de jeugdduiker)
https://www.decathlon.be/nl/

Gebruik clubmateriaal:
Tijdens de zwembadtrainingen mag de jeugdduiker gratis gebruik maken van het volgende clubmateriaal:
duikfles, trimvest, ontspanner.
Tijdens de buitenduiken mag de jeugdduiker gratis gebruik maken van het volgende clubmateriaal:
duikfles, trimvest, ontspanner, lood en aangepaste openwatervinnen.
Voor het vullen van de flessen wordt er per buitenduik € 2 gevraagd.

Huur clubmateriaal:
Tijdens de buitenduiken draagt de jeugdduiker een wetsuit, handschoenen en botjes. Deze kunnen zelf
worden aangeschaft of worden gehuurd bij de club.
De huurprijs hiervoor bedraagt € 30 per jaar. Indien de jeugdduiker uit zijn uitrustig is gegroeid in de loop
van het jaar, kan men contact opnemen met de verantwoordelijke voor het jeugdduik materiaal om een
grotere maat te bekomen.
De waarborg voor dit materiaal bedraagt € 50. Beide bedragen worden voorafgaand gestort op de
clubrekening BE30 0682 4017 0411 met vermelding “waarborg jeugdpakje + naam” en “huur jeugdpakje
+ naam”.
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Onderhoud clubmateriaal:
Het gehuurde clubmateriaal dient na elke buitenduik en na elk gebruik in het zwembad gespoeld te
worden met leiding water. Nadien dient men het te drogen te hangen uit de zon en op te bergen in een
droge donkere ruimte, het pakje hangend over een kleerhanger.

Brengen en afhalen van de jeugdduiker:
De ouder/voogd is steeds verantwoordelijk voor het vervoer van en naar een duiktraining of -activiteit.
De ouder/voogd wordt bij buitenduiken gevraagd om aanwezig te zijn en in te staan voor het helpen
dragen van het duikmateriaal van en naar de waterkant.

Veiligheid en begeleiding in het water:
Tijdens de eigenlijke duiktraining of buitenduik valt het kind onder het toezicht van de begeleidende
instructeur of jeugdbegeleider.
Voor en na de duikactiviteit blijft de ouder/voogd het toezicht houden op de jeugdduiker.
De verantwoordelijkheid van Salvanos start van zodra uw zoon/dochter het zwembad betreedt. Bij een
buitenduik van zodra het kind in het water komt met een duikuitrusting.

De verschillende brevetten:
De opleiding voor het behalen van een eerste of volgend brevetje start steeds bij het betalen van het
opleidingsgeld.
Per jaar kunnen onze jeugdduikers maximaal 1 brevet halen.
De voorwaarden voor het behalen van de brevetjes worden bepaald door NELOS. De kennis en de
vaardigheden van de jeugdduikers worden geëvalueerd door onze gebrevetteerde jeugdduikbegeleiders.
De evaluatie gebeurt tijdens de zwembadtrainingen, het is dus noodzakelijk om regelmatig aanwezig te
zijn om een volgend brevet te kunnen behalen.
Tijdens enkele (minstens 3) openwaterduiken worden bijkomende vaardigheden afgetoetst.
http://salvanos.be/opleidingen-jeugdduiken/

Bronzen Dolfijn:
https://nelos.be/opleiding/jeugd.dolfijn.brons

Zilveren Dolfijn:
https://nelos.be/opleiding/Jeugd,dolfijn.zilver

Gouden Dolfijn:
https://nelos.be/opleiding/jeugd.dolfijn.goud
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Openwater duiken:
Na een volledig jaar lidmaatschap en regelmatige training in het zwembad kan de jeugdduiker zijn eerste
openwaterduiken doen.
De lesgevers evalueren enkele trainingen voor de eerste openwaterduik of de jeugdduiker er klaar voor is.
De buitenduiken vinden plaats onder leiding van onze speciaal opgeleide jeugdduikbegeleiders.
We duiken enkel wanneer de watertemperatuur ten minste 12° bedraagt en de weersomstandigheden
het toelaten, dus niet bij ruig weer..

Inschrijven voor openwaterduiken:
Inschrijven gebeurd via de duikplanner (https://salvanos.sonaryr.be/), een link daarnaar is terug te vinden
op de site www.salvanos.be.
De ouder/voogd dient een profiel aan te maken op naam van het kind: “JEUGDDUIKER Voornaam
Achternaam”. Het is belangrijk dat de voornaam wordt voorafgegaan door “JEUGDDUIKER”, opdat de
verantwoordelijken een duidelijk onderscheid zien tussen ingeschreven jeugdduikers en ingeschreven
volwassen leden.
Na goedkeuring door de administrator kan de ouder/voogd zijn kind inschrijven voor de duiken die
zichtbaar zijn in de duikplanner.
Enkel voor de duiken waar duidelijk bijstaat dat deze toegankelijk zijn voor de jeugd en enkel indien het
beschreven aantal deelnemersplaatsen nog niet is bereikt.
Indien er toch niet kan worden deelgenomen aan een duik waarvoor men was ingeschreven, dient men
zich terug uit te schrijven vóór het verstrijken van de inschrijvingslimiet.
De duikplanner is gekoppeld aan een emailadres dat werd opgegeven bij het aanmaken van het account.
Wijzigingen in de planning zullen automatisch worden verstuurd naar dit opgegeven emailadres. Daarom
is het belangrijk om vóór vertrek naar een duikplaats je mails na te kijken. Het zou jammer zijn van de
gereden kilometers om aan de duikplaats aan te komen nadat de organisator van de duik deze om wille
van ongunstige weersomstandigheden of andere reden van overmacht afgelaste.
Vragen hierover kunnen worden gesteld via secretariaat@salvanos.be .

Duikplaatsen:
De duikplaatsen die we met de jeugd bezoeken zijn:
Oosterschelde (zout water):
Het heeft een rijk gevarieerd zeeleven.
https://www.vvvzeeland.nl/nl/zien-en-doen/watersporten/duiken-en-snorkelen/
10 Gouden Regels Oosterscheldeduiker
De Grevelingen (zout water):
Het onderwaterleven is iets of wat vergelijkbaar met dat van de Oosterschelde
https://www.duikplaatsen.be/duikplaatsen/Grevelingen-Duikplaatsen.aspx
De Nekker (zoet water):
https://www.duikersgids.nl/de-nekker
https://www.denekker.be/
Boschmolenplas (zoet water):
https://duiklocatieboschmolenplas.nl/
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Todi (indoor zoet water):
https://www.todi.be/nl/

Ongeval van de jeugdduiker:
Bij een ongeval in het water zal de verantwoordelijke instructeur een ongevalsaangifte opmaken en
indienen bij NELOS.

Overgang volwassenen:
Vanaf de 14e verjaardag kan de jeugdduiker ingeschaald worden naar het traject 1* Duiker. Twee extra
theorielessen moeten hiervoor bijgewoond worden. Het Blauwe Paspoort en het Logboekje van de
jeugdduiker moet worden bezorgd aan de secretaris van de club, maar krijgt men nadien terug.
Het te volgen traject is afhankelijk van de reeds behaalde jeugdduikbrevetten en het aantal
openwaterduiken. Meer info krijgt u na een mailtje aan secretariaat@salvanos.be .
Pas na het betalen van het nodige homologatiegeld kan dit overgang traject van start gaan.
http://salvanos.be/opleiding-starten/
Vanaf de leeftijd van 14 jaar kan er geen kledij zoals duikpakjes, -handschoenen en –botjes meer gehuurd
worden zoals dit bij de jeugd wordt aangeboden. Ander duikmateriaal kunnen ze wel huren bij de club
aan de voorwaarden zoals beschreven in het reglement verhuur materiaal dat terug te vinden is op
http://salvanos.be/duikmateriaal/

Vertrouwenspersonen:
Onze clubleden kunnen beroep doen op de bijstand van twee vertrouwenspersonen, Aanspreekpunt
Persoonlijke Integriteit (API): zie http://salvanos.be/organisatie/
Anne-Marie Flo
anne-marie.flo@salvanos.be
Nick Loomans (0473 70 58 10) nick.loomans@salvanos.be
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Privacy:
Salvanos VZW is conform aan de GDPR-wetgeving (aanspreekpunt Kamiel Kempeneers, secretaris). Door
dit reglement te ondertekenen verklaar je je akkoord met de Salvanos –privacyverklaring op
http://salvanos.be/privacybeleid/ .
Bij de inschrijving van de jeugdduiker wordt er een inlichtingenfiche (met daarop een foto van de
jeugdduiker) opgemaakt waarin voor het duiken noodzakelijke informatie wordt bijgehouden.
Tijdens de jeugdduikactiviteiten kunnen er foto’s genomen worden om het jeugdduiken te promoten via
verschillende kanalen (website, nieuwsbrief, Facebook, etc.). Dit gaat over sfeerbeelden, meestal van
groepjes.
Indien u dit niet wil, moet u dit schriftelijk melden aan het secretariaat van de club.
secretariaat@salvanos.be

Verzekering:
NELOS en zijn instructeurs en begeleiders zijn verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid.
Voor meer informatie, zie:
https://nelos.be/api2/app/bestand/402/Volledige%20polis.pdf
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Bijlage, te bezorgen aan de secretaris:

Ondertekening Reglement:
Ik verklaar mij akkoord met het reglement Jeugdduiken Salvanos vzw zoals hierboven beschreven.

Naam van de jeugdduiker(s): ……………………………………………………………………………….

Datum, naam, voornaam en handtekening van ouder/voogd.

8
Reglement en infobundel Jeugdduiken Salvanos vzw

Versie maart 2020

Duikschool Salvanos v.z.w., Janseniusstraat 12, 3000 Leuven, Clubrekening: BE30 0682 4017 0411,
Ondernemingsnummer 0438.875.312 – RPR – Ondernemingsrechtbank Leuven
www.salvanos.be – info@salvanos.be

