Natuurreservaat “ DRIE VIJVERS ” ADINKERKE.
BEOEFENING VAN DUIKSPORTACTIVITEITEN
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
01-01-2021 (vervangt en vernietigt alle voorgaande uitgaven)
Sportduikers die van de vijver willen gebruik maken om hun
sporttak te beoefenen, dienen in het bezit te zijn van een
geldige, door Duikclub “Guy Serville” afgeleverde vergunning.
Deze engageert in geen enkel opzicht de verantwoordelijkheid
van de Duikclub “Guy Serville” bij gebeurlijke ongevallen. Door
het aanvragen van een vergunning aanvaardt de
aanvrager de voorwaarden van dit reglement, dat integraal
deel uitmaakt van de vergunning.
Voorwaarden en modaliteiten:
•
De aanvraag tot een duikvergunning kan enkel bekomen
worden via de duikclub Guy Serville.
•
De aanvraag tot vergunning gebeurt per gehele club of
per individu welke zich dan rechtstreeks wendt tot de
duikclub Guy Serville.
•
Een naamlijst van de vergunde individuele leden, zal
jaarlijks overgemaakt worden aan de bevoegde diensten
van de Vlaamse Gemeenschap, en aan het
gemeentebestuur.
• Leden worden in het bezit gesteld van een kaart
“duikvergunning” voor het lopende jaar en moeten in het
bezit zijn van hun identiteitskaart, die zij op eenvoudige
vraag dienen voor te leggen aan de bevoegde personen.
• De aanvragen dienen steeds hetzij schriftelijk of per
E-mail gericht aan:
Duikclub Guy Serville vzw
Dahlialaan 38

email :

Overtreders zijn strafbaar en stellen zich bloot aan
vervolging.
•
•

•
•

8670 KOKSIJDE
info@guyserville.be

Betaling van het vergunningsgeld dient na
ontvangst van de factuur te gebeuren op rekening
nummer:
BE33 0014 0874 5346.
Bij ontvangst van de naamlijst en betaling
wordt de vergunning per kerende toegezonden.
•

•

•
•

Eventuele gebruiksderving ten gevolge van overmacht of
feiten waarvoor de duikclub Guy Serville niet kan
verantwoordelijk gesteld worden, kan geen teruggave
van gedane betalingen meebrengen.

Verplichtingen:
• De duiksport mag beoefend worden alle dagen tussen
zonsopgang en 22.00 uur.
• Door het aanvragen van een duikvergunning Drie Vijvers
ADINKERKE bevestigt de aanvrager formeel al de nodige
elementaire kennis en techniek verworven te hebben
door een voorafgaandelijk theoretische scholing en
passende zwembadopleiding. Duikactiviteiten met het
oog op praktische vorming mogen slechts gebeuren met
begeleiding en/of onder supervisie van gekwalificeerde
instructeurs.
• De duikers dienen steeds vóór de aanvang van de
sportbeoefening de informatie en mededelingen in de
berichtenkast, geplaatst in de onmiddellijke nabijheid de
parking, te raadplegen. Hier wordt informatie gegeven

over de status van de vijver (waterkwaliteit) en de
eventuele directieven van de Duikclub Guy Serville en
andere autoriteiten (al of niet verbod te water te gaan).
In het belang van de gezondheid zal bij ongunstige
waterkwaliteit of om andere dwingende reden de
burgemeester een verbod te duiken afkondigen. Het
verbod zal duidelijk gesignaleerd worden op de locatie en
zal eveneens onmiddellijk op de website Guy Serville
(http://www.guyserville.be ) verschijnen.

•

•

Afval dient gedeponeerd in de voorziene vuilbakken en
etensresten ter voorkoming van ongedierte bij voorkeur
terug meegenomen.
Melding aan het bestuur Duikclub Guy Serville bij
vaststelling van:
- frauduleuze lozingen.
- grote concentraties van zwerfvuil.
De duikclub Guy Serville zal dan de gepaste
maatregelen (laten) nemen.
De algemeen geldende regels van goed gedrag en
zeden dienen gerespecteerd.
Voertuigen dienen steeds geparkeerd op de voorziene
parking. Men dient ervoor te zorgen dat de vrije
doorgang voor paarden, wandelaars, … steeds
gevrijwaard wordt. Parkeren kan verder langs de
toegangsdreef naar de manege aan de rechter zijde.
Parkeren op de parking van de manége is niet
toegelaten.
De toegangsdreef en de parking van de Manege Drie
Vijvers dienen steeds met aangepaste snelheid bereden
te worden.
Het sportduiken mag enkel beoefend worden strikt
binnen de toegelaten zone, de toegang tot en het
verlaten van het water dient te gebeuren uitsluitend op
de aangeduide plaatsen. Wijzigingen zullen op de website
kenbaar gemaakt worden. De duikzone betreft de meeste
rechtse vijver. Zie plan. De aslijn van de zuidelijke oever
naar het schiereiland aan de overzijde van de vijver, is de
duikgrens. (Links vanaf het schiereiland is de zone voor
hengelsport)
Vergunninghouders verbinden er zich toe hun
persoonlijke vergunning voor te leggen aan elk bevoegd
persoon die hierom verzoekt. Onder bevoegd persoon
wordt verstaan: politie, agenten van waters en bossen,
aangesteld stadspersoneel, instructeurs en bestuursleden
van de Duikclub Guy Serville.
Iedere
vergunninghouder
draagt
eigen
verantwoordelijkheid.
Flagrante
en
weerkerende
overtredingen zullen de intrekking van de vergunning
inhouden.

Veiligheidsvoorschriften:
•
De veiligheidsregels van de respectievelijke federaties
dienen strikt nageleefd.
•
Er wordt steeds gedoken in clubverband, er wordt nooit
individueel gedoken.
•
Duiken gebeurd steeds met een reddingsjacket.
• In het bijzonder dient er steeds een derde
persoon aan de oever voorzien te zijn. Hij/Zij is
in het bezit van het brevet Medical Trained
Diver/Duiker Hulpverlener of Rescue Diver.
Hij/zij beheert het collectieve veiligheidsmateriaal en weet dit correct te bedienen. Ten
minste moet een goed werkend zuurstofapparaat, een bedrijfsklare GSM en een EHBO-kit
aanwezig zijn. Hij/zij houdt een checklist bij
waarop de duikers zich dienen aan en af te
melden. Deze lijst moet ten allen tijde kunnen
getoond worden aan controlerende agenten,
ambtenaren of andere bevoegde personen.
• In het aanwezige EHBO kast zijn ter beschikking: een
zuurstofkit – een draagberrie – een EHBO kit – een
noodplan. De kast staat opgesteld in het houten huisje
net achter het aankodigingsbord Drie Vijvers.
• Iedere deelnemende club wordt in het bezit gesteld van
een sleutel die toegang geeft tot de EHBO kast. Er is
tevens een sleutel aanwezig in de noodkast aangebracht
aan het houten huisje net achter het aankondigingsbord.

Richtlijnen voor waterrecreanten inzake Cyano bacterien:
→ de aanwezigheid van een blauwgroene drijflaag in de
vijver moet steeds aan de exploitant gemeld worden;
→ waterrecreatie wordt ontraden, zeker aan beginnende
sporters en aan kinderen
→ contact met eventuele drijflagen moet steeds worden
vermeden;
→ het water in geen geval inslikken;
→ na het watersporten grondig douchen;
→ gezondheidsklachten die optreden binnen de eerste 24
uur na het zwemmen of recreëren moeten steeds aan de
exploitant gemeld worden en/of laat uw huisarts deze
klachten melden bij Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid, afdelingPreventie;
→ de aanwezigheid van dode vissen en/of watervogels
moeten steeds aan de exploitant gemeld worden.

Is verboden (volgens voorschriften VLAREM II en stedelijk
politiereglement):
•
Zwemmen en
alle vormen van watersport of
waterrecreatie,
uitgezonderd
sportduiken
mits
vergunning van de Duikclub Guy Serville.
•
De toegang tot het water van personen aangetast of
verdacht van besmettelijke ziekte(s) of in kennelijke staat
van alcohol- of drugintoxicatie;
•
Honden en andere huisdieren toegang tot het water te
verlenen.
Duikclub Guy Serville vzw
Dahlialaan 38
8670 KOKSIJDE
info@guyerville.be

•

•
•

In het natuurreservaat planten te steken, te snijden of
te vervoeren, dieren nodeloos te verontrusten, te
vangen, te doden of te vervoeren, voorwerpen of
vloeistoffen in het water te werpen, achter te laten of
te lozen, of in het algemeen schade aan de natuur toe te
brengen.
Het duiken met een harpoen of andere middelen om in
het water te jagen is verboden.
Elke vorm van feesten, BBQ’s en open vuren zijn
verboden in het natuurreservaat.

Onverminderd de bepalingen van dit reglement zijn de
huidige
en
toekomstige
toepasselijke
politiereglementen en strafbepalingen van kracht;
vastgestelde
overtredingen
kunnen en
zullen
gesanctioneerd worden.
Tarieven geldig vanaf 01-01-2021
Het tarief voor een persoonlijke vergunning
bedraagt:
a) Er worden individuele
duikvergunningen
uitgereikt die strikt persoonlijk zijn. De kostprijs
is € 50 per jaar.
b) Vergunningen worden toegekend per jaar, van
01 januari tot 31 december.
c) Uw aanvraag voor een individuele vergunning
dient gericht aan: info@guyserville.be
Clubvergunningen:
a) De borgsom voor een club die wil deelnemen
= € 250
b) Ieder jaar – tijdens de algemene vergadering
met alle deelnemende clubs - wordt het totale
ledenaantal van de deelnemende clubs
bepaald en aan de hand van dit getal wordt de
jaarbijdrage per clublid bepaald (met
vooruitzicht op de te betalen kosten) De
bijdrage per clublid voor het jaar 2021
bedraagt € 22 voor het volledige jaar. Iedere
club dient een naamlijst over te maken met de
leden aan wie hij een vergunningskaart heeft
afgeleverd. Deze lijst dient te worden
overgemaakt – via de duikclub Guy Serville aan de Vlaamse Gemeenschap.
c) Clubs die willen deelnemen richten hun
aanvraag via mail aan: info@guyserville.be
d) De duikclub Guy Serville vzw behoudt het
recht om aanvragen te weigeren.
e) Een dagvergunning voor een club: 50
euro/dag. Deze kan maximaal 3 maal per jaar
aangevraagd worden.
Er worden geen herinneringen gestuurd door de duikclub Guy
Serville bij het verstrijken van de vergunningstermijn.

