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Artikel I. 
 
Naam: 
1. De vereniging draagt de naam FIRE DIVERS , hierna te noemen F.D. 
2. Zij is opgericht op 10 december 1986 te Rotterdam. 
3. Zij heeft statuten gekregen op 9 oktober 1997 te Barendrecht. 
 
Artikel II. 
 
Doelstelling: 
 
1. De F.D. stelt zich ten doel dat haar leden op een veilige en ontspannen manier de onderwatersport 
kunnen beoefenen. 
2. Hiertoe verzorgt de F.D> opleidingen en verenigingsduiken. 
3. Tevens wil de F.D. de belangen van de leden op dit gebied behartigen. 
4. Daartoe i de F.D. lid van de Nederlandse Onderwatersport Bond. 
 
Artikel III. 
 
Lidmaatschap: 
 
Het lidmaatschap kan worden verkregen na indiening van een naar waarheid ingevuld en 
ondertekend inschrijfformulier en na acceptatie door het bestuur. 
Voor minderjarigen is een handtekening van de ouder vereist. 
 
De vereniging kent de volgende soorten leden : 
a. Gewone leden. 
b. Jeugdleden , deze zijn niet ouder dan 17 jaar. 
c. Bijzondere leden. 
d. Ereleden.  
 
Artikel IV. 
 
Rechten van de leden: 
1. Alle leden hebben stemrecht en kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de F.D. 
2. Bijzondere leden maken geen gebruik van de faciliteiten tenzij op uitnodiging van het bestuur, wel 
kunnen zij via de F.D. lid worden van de N.O.B.  Zij kunnen deelnemen aan de verenigingsduiken. 
Daarbij dienen zij zich te houden aan de Richtlijnen voor Veilig Duiken. 
 
3. Bijzondere leden en Ereleden kunnen niet in het bestuur gekozen worden. 
4. Ereleden worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering op voordracht van het bestuur 
vanwege hun verdienste in het verleden. Zij betalen geen contributie. 
  
 
Artikel V. 
 



Plichten van de leden: 
 
Alle leden hebben de plicht : 
1. De statuten en reglementen van de F. D. en de N.O.B. na te leven. 
2. De Richtlijnen Veilig Duiken van de N.O.B. na te leven. 
3. De belangen van de F.D. niet te schaden. 
4. De contributie op tijd te betalen. 
5. In het zwembad de aanwijzingen van de trainer op te volgen. 
6 Bij verenigingsduiken de aanwijzingen van de duikleider op te volgen. 
 
Artikel VI. 
Opzegging van het lidmaatschap: 
1. Opzegging van het lidmaatschap van de F. D. dient schriftelijk te geschieden voor het eind van een 
kwartaal bij de secretaris. 
2. Opzegging van het lidmaatschap van de N.O.B. dient schriftelijk te geschieden voor eind november 
bij de secretaris. De N.O.B. contributie wordt betaald per jaar. Hiervan is geen restitutie mogelijk.  
 
Artikel VII. 
 
Bestuur. 
 
1. Het bestuur bestaat uit een voorzittrer , een secretaaris , een penningmeester en ten hoogste drie 
andere leden ; hun taken worden in onderling overleg verdeeld. 
2. Bestuursleden dienen minimaal één jaar lid van de vereniging te zijn en meerderjarig. 
3. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij kunnen zich 
onbeperkt herkiesbaar stellen. 
4. De voordracht voor leden van het bestuur dient vermeld te worden op de oproeping voor de 
Algemene Leden Vergadering. 
5. Tegenkandidaten dienen uiterlijk twee weken voor de Algemene Leden Vergadering schriftelijk bij 
het bestuur te worden ingediend. 
 
Artikel VIII 
 
Bestuursvergadering 
1. Het bestuur vergadert ten minste drie keer per jaar. 
2. Indien zij niet aanwezig kunnen zijn , dienen de leden zich af te melden bij de secretaris. 
3. Indien twee of meer dan twee leden zich hebben afgemeld gaat de vergadering niet door. 
4. De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. 
5. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. 
6. het bestuur kan leden uitnodigen voor de bestuursvergadering. 
 
  
 
Artikel IX. 
 
Ledenvergadering 
1. Ten minste één keer per jaar wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden. 
2. Deze wordt gehouden in februari en wordt ten minste drie weken van tevoren aangekondigd. 
3. Voor het nemen van besluiten dient ten minste vijf en twintig procent (25%) van de 
stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. 
4. Stemgerechtigde leden kunnen schriftelijk een ander lid machtigen om hun stem uit te brengen. 
  



Artikel X. 
 
Geldmiddelen: 
1. De inkomsten van de F.D. worden gevormd door ; 

a. contributie van de leden ; 
b. verzorging van opleidingen ; 
c. verhuur van de materialen ; 
d. begeleiding van evenementen ; 
e. overige inkomsten. 

2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. 
3. De contributie dient elk kwartaal halverwege het kwartaal bij voorkeur per automatische 
machtiging te worden voldaan. 
4. Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december. 
 
Artikel XI. 
 
Kascontrolecommissie: 
 
1. De Algemene Leden Vergadering benoemt jaarlijks een kascontrolecommissie bestaande uit twee 
personen. 
2. Deze worden benoemd voor de duur van twee jaar. 
3. Elk jaar wordt één van de leden vervangen. 
4. Bestuursleden kunnen niet i de kascontrolecommissie benoemd worden.  
 
Artikel XII. 
 
Huishoudelijk Reglement: 
Alle leden krijgen bij hun inschrijving een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement. 
Op hun verzoek kunnen zij van de secretaris ook een exemplaar van de Statuten krijgen. 
 
Artikel XIII. 
 
Onvoorzien: 
 
In alle gevallen waarin de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien beslist het bestuur. 
 
   
 
 


