
Pagina  van  1 2

                                          

Aanvraag toetreding als lid bij Aronnax vzw 

Kandidaat lid: 

Familienaam:……………………………………..…...:……. Voornaam.;………………………………………………………… 
Geboortedatum*:……….….…/.…...….…..…/……..….…… 
Geslacht:…………………………………………….………...Nationaliteit:………….……………………………………………. 
E-mail:……………………………………………………..…..@…………………………...………………………………………… 
Telefoonnummer:……………………………..……………………………………………………………………………………….. 
Straat:………………………………………………..…….…..Huisnummer:……………………...………………………………… 
Postcode:………………………………………………..…….Gemeente:………………………………………………....……….. 
Rijksregisternummer:………………………………………………………………..………………………………………………… 

In te vullen indien het kandidaat lid reeds over een duikbrevet beschikt: 

Aangesloten bij duikfederatie:………………………………………………………………………………………………………. 
Brevet:……………………………………….……….…………Brevetnummer:………………………….…….……………..….. 

*In te vullen bij een minderjarig kandidaat lid: 

Naam + voornaam ouder 1 of voogd(es):…………………………………….…………………………………… 
Familienaam:……………………………………..…...:……. Voornaam.;…………………………………………………………  
E-mail:……………………………………………………..…..@…………………………...………………………………………… 
Telefoonnummer:……………………………..……………………………………………………………………………………….. 
Straat:………………………………………………..…….…..Huisnummer:……………………...………………………………… 
Postcode:………………………………………………..…….Gemeente:………………………………………………....……….. 

Naam + voornaam ouder 2:………………………………………………………………………………      
Familienaam:……………………………………..…...:……. Voornaam.;…………………………………………………………  
E-mail:……………………………………………………..…..@…………………………...………………………………………… 
Telefoonnummer:……………………………..……………………………………………………………………………………….. 
Straat:………………………………………………..…….…..Huisnummer:……………………...………………………………… 
Postcode:………………………………………………..…….Gemeente:………………………………………………....……….. 

Datum:………..…...../..………....…./20………..….. 

Handtekening** (voor kandidaat minderjarige handtekening ouder(s) of voogd) voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd”: 

…………………………………………….………………….. 

…………………………………………………………………. 
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Gevaren in de duiksport 

De duiksport zoals wij die kennen en zoals die wordt aangeleerd door de NELOS-Instructeurs anticipeert op de 
mogelijke gevaren die zouden kunnen optreden. Dit zowel door voldoende theoretisch kennis als praktische 
vaardigheden te verschaffen. Dit alles moet elke duiker, op zijn niveau, toelaten om: 
- op een veilige manier de onderwaterwereld te verkennen; 
- de gevaarlijke situaties te leren erkennen; 
- indien een gevaarlijke situatie zich voordoet bij zichzelf, de aangeleerde technieken toe te passen om zichzelf eruit 

te behelpen; 
- indien een gevaarlijke situatie zich voordoet bij zijn buddy, de aangeleerde technieken volstaan om zichzelf en zijn 

buddy(s) in veiligheid te brengen. 

Ondanks het strikte veiligheidsreglement, met duidelijke richtlijnen, mogen we echter niet vergeten dat we ons als duiker 
in een ‘ander’ milieu begeven, een milieu dat niet toestaat dat we er zonder uitrusting en geschikte technieken lang 
kunnen verblijven. 

In deze optiek is het ook belangrijk dat de duiker zich optimaal voorbereid op het verblijf in dit ‘ander’ milieu door: 
- zijn materiaal in orde te houden en te onderhouden; 
- zijn kennis en vaardigheden op peil te houden 
- zichzelf en anderen niet vrijwillig in een gevaarlijke situatie te brengen. 

De optimale samenwerking tussen de ervaren en internationaal erkende NELOS-Instructeurs en de gemotiveerde 
duikers zijn dus een mooi geheel om het mooie ‘andere’ milieu dat de onderwaterwereld is op een veilige manier te 
bezoeken. 

Duik Veilig! 

Peter Pelgrims 
Duikschoolverantwoordelijke Aronnax vzw 

** De ondertekenaar bevestigt: 

- te weten dat duiken gevaarlijk kan zijn en aanvaardt door zijn lidmaatschap een zeker risico. Hij doet hierbij afstand van het recht om een 
aansprakelijkheidsvordering wegens ongevallen in te stellen, ook bij grove fout, tegen Aronnax vzw en haar bestuursleden, lesgevers of 
organisatoren van clubactiviteiten. De inschrijver behoudt evenwel het recht om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen in de 
volgende gevallen: opzettelijke fouten, ongevallen te wijten aan dronkenschap of drugsmisbruik, ongevallen te wijten aan het niet naleven 
van door de club opgelegde minimumveiligheidsmaatregelen. 

- kennis te hebben van de formaliteiten die moeten worden vervuld voor het lidmaatschap. Bij gebrek aan het vervullen van al deze 
voorwaarden is de persoon op wie de aanvraag betrekking heeft, niet verzekerd en kan hem / haar de toegang tot clubactiviteiten worden 
geweigerd. 

- inzage te hebben gekregen in de statuten en het Intern Reglement van Aronnax vzw. De ondertekening van dit aanvraagformulier houdt 
de onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen voorzien in de statuten en in het Intern Reglement van Aronnax vzw. (Wijzigingen 
in) statuten en intern reglement zijn steeds ter inzage op de website www.aronnax.be 

- toestemming te geven aan Aronnax vzw om zijn gegevens bij te houden in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor 
administratieve verrichtingen overeenkomstig het belangeloos doel en voorwerp van de vzw. 
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