Intern reglement van de Speleoklub van de Universiteit
te Leuven
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Spekul VZW op 08/12/2021.

1. Algemeenheden
Art 1.

Elk lid aanvaardt de statuten en het intern reglement van Spekul vzw en wordt
verondersteld op de hoogte te zijn van de inhoud ervan. Indien het lid minderjarig is,
wordt verondersteld dat de ouder of voogd kennis heeft genomen van de statuten en het
intern reglement en de inhoud ervan heeft aanvaard.

Art 2.

Krachtens de aansluiting bij het Verbond van Vlaamse Speleologen gedraagt de club en
zijn leden zich naar alle hierdoor uitgevaardigde reglementen.

2. Het Bestuur
Art 3.

Het Bestuur maakt haar beslissingen collegiaal. Ieder bestuurslid voert de genomen
beslissingen loyaal uit.

Art 4.

Een bestuurslid verliest zijn rechten op de vergadering indien hij op deze afwezig is. Hij
kan zich echter laten verontschuldigen en zijn stem via een ander bestuurslid laten
gelden.

Art 5.

Alle bestuursbeslissingen i.v.m. het privé-leven van de leden zijn onderworpen aan een
strikte geheimhouding.

Art 6.

Alle bestuursleden zijn jaarlijks uittredend en herverkiesbaar.

3. Activiteiten
Art 7.

Een activiteit is enkel dan een clubactiviteit wanneer ze door het Bestuur is gekend en
goedgekeurd.

Art 8.

Elke clubactiviteit is toegankelijk voor alle toegetreden leden. Uitzonderingen kunnen
slechts gemaakt worden indien het aantal mogelijke deelnemers beperkt moet worden of
wanneer bepaalde competenties vereist zijn. Elke geplande activiteit moet zo snel
mogelijk bekend gemaakt worden op het activiteitenbord.

Art 9.

Voor activiteiten waarvoor een speleoverzekering vereist is, gelden steunende leden als
initianten (zie Initiatietochten).

Art 10.

Elk lid aanvaardt de risico’s verbonden aan het beoefenen van speleologie en wordt
verondersteld zelf zijn technische vaardigheid te kunnen inschatten om aan een
bepaalde activiteit deel te nemen. Elke deelnemer verschaft de nodige informatie over
zijn medische toestand voor zover dit relevant is voor de veiligheid van de activiteit.

Art 11.

De kosten gemaakt voor een activiteit worden gedeeld door alle deelnemers. Zij maken
hiervoor zelf de nodige afspraken.

Art 12.

Transportkosten worden op een faire manier verdeeld over de deelnemers. Wanneer
een gelijkaardig traject tegelijk wordt afgelegd door verschillende wagens, betaalt
iedereen evenveel, ongeacht de verdeling van personen en materiaal over de
verschillende wagens. Personen (en hun gezinsleden) die een wagen kosteloos ter
beschikking stellen, betalen niet mee in de kosten voor de andere wagens.

Art 13.

De kost van een rit heen en terug naar een bestemming in België wordt forfaitair
vastgelegd op €45.

4. Initiatietochten
Art 14.

Initiatietochten zijn uitstappen waaraan initianten deelnemen. Initianten zijn externe
personen die geen lid zijn van een andere speleoclub of leden die niet voldoende
ervaring hebben om zelfstandig op een veilige manier aan de activiteit deel te nemen.

Art 15.

Voor elke initiatietocht is expliciete toestemming van het Bestuur nodig.

Art 16.

De toegetreden leden die deelnemen aan een activiteit vergewissen zich ervan dat alle
initianten voldoende verzekerd zijn en de nodige competenties bezitten. Elke initiant
moet een verzekering via het VVS nemen. De kosten hiervoor zijn ten laste van de
initiant.

Art 17.

In de grot draagt elke initiant verplicht een speleohelm en een touwlus of gordel met ten
minste één leeflijn.

Art 18.

Behoudens uitzonderingen wordt slecht slechts eenmaal een dagverzekering toegelaten
per persoon.

Art 19.

Aan elke initiatietocht nemen minstens twee toegetreden leden deel met voldoende
ervaring en kennis van de betreffende grot. Deze begeleiders staan in voor de veiligheid
en het welzijn van de initianten. Zij waken erover dat de initianten zich houden aan de
deontologische code (o.a. karst- en milieubescherming, overlast en grensoverschrijdend
gedrag). Per begeleider mogen er maximaal vijf initianten deelnemen.

Art 20.

Voor gidsingen voor externe initianten (personen die niet deelnemen aan de lessen
gegeven door Spekul), wordt er door Spekul een vergoeding van €4 per persoon

aangerekend voor het gebruik van het materiaal. Het Bestuur kan besluiten deze
vergoeding kwijt te schelden. De onkostenvergoeding voor de gidsen (minimum 2 per
groep) bedraagt per gids €60 (€30 voor de gidsingen en €30 voor de reiniging en
controle van het gebruikte materiaal). Het staat deze gidsen vrij deze vergoeding te laten
vallen.

5. Grotduiken
Art 21.

Het Bestuur duidt een coördinator voor het grotduiken aan. Hij/zij is de contactpersoon
voor alles wat met het grotduiken binnen Spekul te maken heeft.

Art 22.

Elke activiteit waarbij aan grotduiken gedaan wordt, moet expliciet worden goedgekeurd
door de grotduikcoördinator.

6. Expedities
Art 23.

De volgende expedities worden door Spekul erkend: ‘Alto del Tejuelo’, ‘Picos de Europa’
en ‘Vietnam’. Elke expeditie duidt zijn eigen expeditie-verantwoordelijke aan en maakt
deze kenbaar aan het bestuur.

Art 24.

Op het einde van elk werkjaar wordt door Spekul een subsidie uitbetaald aan de
erkende expedities. ⅓ van het bedrag wordt in gelijke delen verdeeld over alle erkende
expedities die ten minste 1 activiteit ter plaatse hebben gedaan tijdens het afgelopen
werkjaar. ⅔ van het bedrag wordt evenredig verdeeld met het aantal mandagen van
toegetreden leden op terrein. Het totaalbedrag wordt bepaald door de Algemene
Vergadering. Indien op de Algemene Vergadering nalaat dit bedrag vast te leggen,
beslist het bestuur. Deze subsidie mag enkel worden aangewend voor de aankoop van
expeditie-gerelateerd groepsmateriaal. Deze subsidie wordt slechts uitbetaald onder
voorwaarde dat er ofwel een artikel over de expeditie wordt ingediend voor het
‘Dieptepunt’, ofwel een presentatie wordt gegeven op een clubavond.

7. Lessen
Art 25.

Het Bestuur duidt een hoofdlesgever aan. Hij/zij is de contactpersoon voor alles wat met
het opleidingen binnen Spekul te maken heeft.

Art 26.

De hoofdlesgever bepaalt wie mee les kan geven en bepaalt het verloop van de lessen.

Art 27.

De hoofdlesgever bepaalt wie toegang heeft tot het oefenparcours.

Art 28.

Het Bestuur bepaalt het reglement voor de trainingen. Dit reglement is te raadplegen in
het trainingslokaal. Wijzigingen worden steeds gecommuniceerd naar de leden.

Art 29.

De lesgevers zijn zich bewust van de gezagspositie die zij tegenover de initianten
innemen en misbruiken deze niet. Zij respecteren de fysieke en psychische grenzen van
de initianten.

Art 30.

De lesgevers zorgen ervoor dat iedereen voldoende verzekerd is. Geldige verzekeringen
voor de trainingen zijn: een sport- of dagkaart van KUL-FABER of een
speleoverzekering aangegaan via het VVS.

Art 31.

Het gebruik van alcohol of andere verdovende middelen voorafgaand of tijdens de
lessen is verboden, zowel voor lesgevers als voor initianten.

8. Materiaal
Art 32.

Het Bestuur duidt een materiaalmeester aan. Hij/zij is de contactpersoon voor alles wat
met het speleomateriaal van Spekul te maken heeft.

Art 33.

Het speleomateriaal van Spekul mag enkel gebruikt worden voor speleoactiviteiten
goedgekeurd door het Bestuur.

Art 34.

Het speleomateriaal van Spekul mag enkel worden gebruikt door personen die getraind
zijn om dat materiaal op een veilige en correcte manier te gebruiken.

Art 35.

De materiaalmeester bepaalt het reglement voor het gebruik van het speleomateriaal.
Dit reglement is te raadplegen in het clublokaal. Wijzigingen worden steeds
gecommuniceerd naar de leden.

Art 36.

Al het materiaal dat het clublokaal verlaat moet steeds genoteerd worden op het door de
materiaalmeester voorziene uitleenformulier.

Art 37.

Ontleend materiaal moet steeds binnen de afgesproken termijn worden teruggebracht.
Normaal gezien is dit de eerste clubavond volgend op de activiteit waarvoor het
materiaal ontleend is.

Art 38.

Ontleend materiaal moet steeds gereinigd worden volgens de voorschriften bepaald
door de materiaalmeester.

Art 39.

Beschadigingen of slijtage aan materiaal worden altijd gemeld aan de materiaalmeester.

Art 40.

Bij verlies van materiaal of schade door onoordeelkundig gebruik kan de
materiaalmeester een vergoeding vragen om het materiaal te kunnen vervangen. Voor
het groepsmateriaal is de hele groep deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk. Voor het
individuele materiaal is de gebruiker zelf verantwoordelijk.

Art 41.

Indien er onvoldoende individueel materiaal is (sets, gidsingsgordels en helmen) voor
iedereen die wilt uitlenen, wordt voorrang gegeven aan beginnende leden. Een lid wordt

niet meer als beginnend beschouwd na de samenaankoop in het jaar volgend op het
jaar waarin hij/zij met de training gestart is.
Art 42.

Een grotsleutel, duiksleutel of een set lokaalsleutels kan worden ontleend via een
bestuurslid, die de gegevens van de ontlener noteert. Deze mogen enkel gebruikt
worden voor clubactiviteiten.

9. Bar
Art 43.

De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de betaling van geconsumeerde dranken via de
drankkas. Er wordt geen krediet verleend.

Art 44.

Iedereen plaats zijn eigen leeggoed terug in de voorziene bakken. Iedereen wast zijn
gebruikte glazen zelf af.

10. Deontologische code
Art 45.

De deontologische code van de ‘Union Belge de Spéléologie’ maakt integraal deel uit
van dit intern reglement.

Art 46.

De deontologische code van de ‘Verbond van Vlaamse Speleologen’ maakt integraal
deel uit van dit intern reglement.

Art 47.

Spekul onderschrijft het charter ‘geestig gezond sporten’. Alle leden horen zich hiernaar
te gedragen.

Art 48.

Ieder lid respecteert de psychische, fysieke en seksuele integriteit van anderen.

Art 49.

Niemand mag worden gediscrimineerd op basis van etnische afkomst, genderidentiteit,
geloof.

Art 50.

Ieder lid respecteert de natuur in en rondom de bezochte grotten.

Art 51.

Ieder lid respecteert de toepasselijke wetten, reglementen en afspraken met de
eigenaars van de bezochte locatie.

Art 52.

Het Bestuur stelt een of meerdere vertrouwenspersonen aan waar leden terecht kunnen
met klachten of vragen over grensoverschrijdend gedrag.

Art 53.

Niemand verrijkt zich persoonlijk door gebruik te maken van de naam, financiën of
goederen van Spekul vzw. Niemand gebruikt de naam Spekul vzw of handelt in naam
van Spekul vzw zonder kennisname en goedkeuring door het Bestuur.

Art 54.

Ieder lid respecteert de privacy van de anderen en gaat zorgvuldig om met persoonlijke
informatie verkregen in clubverband, zoals bepaald in de Europese GDPR-wetgeving.

Art 55.

De verwerking van persoonsgegevens binnen Spekul verloopt conform de
privacyverklaring te vinden op de website van Spekul. Bij het toetreden tot de club geeft
het lid toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze
verklaring. Elke wijziging van deze verklaring wordt gecommuniceerd naar de leden.

Art 56.

De fotodatabase van Spekul is enkel beschikbaar voor leden. Elke verspreiding van
foto’s uit deze database buiten Spekul kan slechts met de toestemming van de auteur.

11. Overtredingen
Art 57.

Het Bestuur dient op de hoogte gebracht te worden wanneer door een lid een inbreuk op
de statuten of het intern reglement is gepleegd.

Art 58.

Bij overtredingen van de statuten of dit intern reglement kan het Bestuur, na intern
overleg, besluiten de volgende sancties op te leggen:
○ de waarschuwing
○ het verbod deel te nemen aan een of meerdere activiteiten
○ het verbod gebruik te maken van het materiaal van Spekul
○ het ontzeggen van de toegang tot de clublokalen
○ het ontzeggen van de toegang tot de trainingen
○ het ontzeggen van het gebruik van de bar
○ het ontzeggen van het recht om initiatietochten te begeleiden

Art 59.

Het verwijderen van een lid uit de vereniging is de bevoegdheid van de Algemene
Vergadering zoals beschreven in Artikel 3.5 van de statuten

12. Décharge
Art 60.

De gebruiker verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met en zich te gedragen naar alle
hierna vermelde verplichtingen, voorwaarden en bepalingen:
○

De gebruiker zal de speleouitrusting en –materiaal inclusief grot(duik)sleutels ter
beschikking gesteld door de vzw SPEKUL uitsluitend gebruiken mits toelating
van de vzw SPEKUL of een door haar gemachtigd bestuurslid of lesgever zowel
wat betreft de keuze van grotactiviteit, materiaal, uitrusting als de aard van de
grot;

○

De gebruiker verklaart voor de duur van zijn/haar lidmaatschap te voldoen aan
de medische vereisten voor het deelnemen aan speleologische activiteiten;

○

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van de deontologische code en
huisreglement van het VVS, de reglementen en onderrichtingen van de vzw

SPEKUL en deze, evenals de onderrichtingen van haar lesgevers, stipt te zullen
naleven;
○

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van de gebruikfolders en technical
notices van de ter beschikking gestelde speleouitrusting en -materiaal, en de
voorgeschreven gebruiksbeperkingen stipt te zullen naleven;

○

Bij gebeurlijk ongeval zal de gebruiker onmiddellijk de vzw SPEKUL verwittigen,
de wettelijke formaliteiten vervullen en zonder uitstel de vzw SPEKUL een
omstandig ongevalsverslag/aangifte bezorgen;

○

Door het enkele feit van de ingebruikname van speleouitrusting en -materiaal ter
beschikking gesteld door de vzw SPEKUL, wordt de gebruiker de vervoerder
en/of de exploitant van de gebezigde speleouitrusting en -materiaal en ontlast
hij/zij de vzw SPEKUL, de KU Leuven, hun leden, bestuurders, organen en
aangestelden van iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik of de
terbeschikkingstelling van de speleouitrusting en -materiaal en meer algemeen,
door ondertekening van deze overeenkomst, van iedere aansprakelijkheid voor
gebeurlijke ongevallen in het kader van en de verplaatsingen van- en naar alle
activiteiten van de vzw SPEKUL, zelfs ingeval van zware fout.

○

De afstand van verhaal en de aansprakelijkheidsbeperkingen voorzien in het
artikel 7 van onderhavige overeenkomst kunnen, behoudens hetgeen de wet of
polis voorschrijft, niet ingeroepen worden door de verzekeraars en doen geen
afbreuk aan de verzekeringswaarborgen uit de polissen onderschreven door de
vzw SPEKUL, de KU Leuven, het VVS of enig andere
verzekeringsovereenkomst. De gebruiker verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben
genomen van de door de vzw SPEKUL, VVS afgesloten verzekeringspolissen,
inzonderheid de gevallen van niet-verzekering en uitsluitingsgronden die een
weigering van tussenkomst of verhaal lastens de gebruiker kunnen meebrengen.
De gebruiker verklaart uitdrukkelijk zich naar de voorwaarden en onderrichtingen
van de verzekeraars te gedragen. De gebruiker verklaart tevens kennis te
hebben genomen van de verzekerde bedragen en zich sterk te maken, voor
zichzelf en zijn/haar rechthebbenden en rechtverkrijgenden, dat hij/zij afziet van
ieder verhaal of schadeëis lastens de vzw SPEKUL en de KU Leuven, hun leden,
bestuurders, organen en aangestelden, voor schade uit een ongeval met door
vzw SPEKUL ter beschikking gesteld speleouitrusting en -materiaal of tijdens
een door vzw SPEKUL georganiseerde activiteit, die de verzekerde bedragen te
boven gaat;

○

Ingeval van niet (volledige) betaling van een factuur van de vzw SPEKUL op de
vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire
schadevergoeding van 12% verschuldigd zijn en een verwijlintrest van 10%

vanaf de vervaldag. Tevens wordt het gebruik van het materiaal van de vzw
SPEKUL opgeschort tot de dag van de volledige betaling.
○

Alleen de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd om geschillen m.b.t.
onderhavige overeenkomst te beslechten.

