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Structuur en taakomschrijving - CVD vzw 
 
 
Algemene Vergadering 
Raad van Bestuur 
College der Instructeurs 
 
1. Statutaire Bestuursleden 

1.1. Voorzitter 
1.2. Secretaris 
1.3. Penningmeester 

 
2. Niet-statutaire Bestuursleden 

2.1. Public-Relations 
2.2. Materiaalmeester 
2.3. Feestbestuur 
2.4. Sportverantwoordelijke 
2.5. Duikschoolleiding 

 
3. Duikschool 

3.1. Opleidingsverantwoordelijken 
3.2. Verantwoordelijke Algemene Conditie Training (ACT) 
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Algemene Vergadering 
 

Wie? 
• het dagelijks bestuur (statutaire en niet-statutaire bestuursleden) 
• alle leden 
 
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering:  
 
• voorgezeten door de voorzitter van CVD 
• de leden van het dagelijks bestuur (statutaire en niet-statutaire bestuursleden) kunnen een 

verslag brengen over hun departement  
• meer info in ‘Statuten CVD vzw.pdf’ en ‘RIO CVD vzw.pdf’ 

 
 

Raad van Bestuur 
 
 

Wie? 
• voorzitter 
• secretaris 
• penningmeester 
 
Kan bijeengeroepen worden voor bestuursvergaderingen.  
 
• voorgezeten door de voorzitter van CVD 
• de leden van het dagelijks bestuur (statutaire en niet-statutaire bestuursleden) worden ook 

uitgenodigd 
• meer info in ‘Statuten CVD vzw.pdf’ en ‘RIO CVD vzw.pdf’ 

 
 

College der Instructeurs 
 
 

Wie? 
• voorzitter CVD 
• duikschoolleiding 
• Instructeurs, Assistent-Instructeurs en 4*Duikers die eerste lid zijn bij CVD 
 
Kan bijeengeroepen worden voor kader- en scholingsvergaderingen.  
 
Kadervergadering 
 
• voorgezeten door de voorzitter van CVD 
• verkiezing duikschoolleiding 
• eventuele uitspraken van blamen en of schorsing wegens duikgerelateerde dingen 
 
Scholingsvergadering 
 
• voorgezeten door de duikschoolleiding of de assistent-duikschoolleiding. 
• duikscholing en planning openwaterduiken 
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Voorzitter 
 
Verkiezing 

• kandidatuur indienen bij de Algemene Vergadering 
• benoemd worden voor een periode van drie jaar door de Algemene Vergadering 

 
Takenpakket 

• communicatie met de Stad Antwerpen, NELOS, AVOS ...  
• ombudsman - bewaren van de interne vrede 
• organiseren en leiden van de bestuursvergaderingen 
• volmachthouder CVD vzw rekening(en) 
• opvolging wetgeving (vzw-wetgeving, vrijwilligerswerk, ... ) die betrekking heeft op CVD vzw 
• opvolging van de algemene werking in de vzw 
• eerste aanspreekpunt op alle officiële activiteiten 

 
 

Secretaris 
 
Verkiezing 

• kandidatuur indienen bij de Algemene Vergadering 
• benoemd worden voor een periode van drie jaar door de Algemene Vergadering 

 
Takenpakket 

• communicatie met NELOS- en AVOS-secretariaat 
• aanvragen sport infrastructuur bij Stad Antwerpen 
• opvolgen administratie (medische keuring, brevetten, lidgeld, homologaties,verzekeringen, ...) 
• opmaken, verspreiden en archiveren van alle verslagen (Algemene Vergaderingen, Raad van 

Bestuur,...) 
• volmachthouder CVD vzw rekening(en) 
• up to date houden van de ledenlijst 
• gezamenlijk met webmaster up to date houden website 
• algemene duikgerelateerde info van leden en van externen verspreiden onder de leden via email, 

website of per brief. 
• opmaak nieuwsbrief 
• aanvragen van de ‘gratis’ boetiek stukken bij NELOS (brevettenkaarten, logboekjes,…) 
• aanvragen van de ‘betalende’ boetiek stukken bij NELOS (Cursussen, documententassen,…) in 

samenspraak met de penningmeester. Penningmeester betaald NELOS factuur, secretaris haalt 
de stukken op bij NELOS, leden betalen de stukken op CVD rekening. 

 
 

Penningmeester 
 
Verkiezing 

• kandidatuur indienen bij de Algemene Vergadering 
• benoemd worden voor een periode van drie jaar door de Algemene Vergadering 

 
Takenpakket 

• beheer en controle van de CVD vzw rekeningen 
• jaarlijks opmaken begroting en afrekening 
• volmachthouder CVD vzw rekeningen, bevoegd voor betalingen 
• administratie van alle correspondentie met betrekking op betalingen en ontvangsten 
• organiseren van interne controle van de rekeningen door aangestelde commissarissen 
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Public Relations 
 
Verkiezing 

• kandidatuur indienen bij de Raad van Bestuur 
• benoemd voor een periode van drie jaar 

 
Takenpakket 
Buiten de club: CVD Promoten  

• Eigen initiatieven, ideeën aanbrengen om CVD te promoten. 
• vergroting zichtbaarheid CVD (affiches, website, facebook, externe organisaties (A-sport,…),…) 
• Onderhoud van de officiële Facebook pagina (laat de externe wereld zien hoe leuk onze club is) 

 
Binnen de club; CVD Ondersteunen 

• Opvolgen feestactiviteitenagenda en tijdig promotie voorzien voor CVD leden (affiches, website, 
mail, nieuwsbrief, facebook) 

• Opvolgen duikschoolagenda en tijdig duikinitiatie promotie voorzien in samenspraak met de 
duikschoolleider (affiches, website, facebook, externe organisaties (A-sport,… ),…) 

• Onderhoud van de interne Facebook pagina (leden toelaten, posts opvolgen,… ) 
• Onderhoud en uitbreiding van website in samenwerking met de webmaster  
• Opzetten en onderhoud YouTube channel (zichtbaar op website) 
• Opzetten en onderhoud Google Images (zichtbaar op website) 
• Contactpersoon voor het aanleveren van video’s en foto’s voor YouTube en Google Images 

volgens de juiste privacyregels. 
• het waken over en verbeteren van de uitstraling van documenten (huisstijl, website, presentaties, 

look and feel) 
• algemeen beheer van de CVD boetiek stukken 
• Op regelmatige basis kledij stukken laten maken, met CVD-logo of andere ontwerpen steeds in 

overleg met het bestuur. 
 

 
 

Materiaalmeester 
 
 
Verkiezing 

• kandidatuur indienen bij de Raad van Bestuur 
• benoemd voor een periode van drie jaar 

 
Takenpakket 

• beheer + onderhoud CVD materiaal  
• beheer + onderhoud compressor 
• beheer + onderhoud materiaalkot  
• beheer + onderhoud van het uitleenmateriaal 
• inventaris opmaken van alle CVD-materiaal en verslag uitbrengen per trimester aan de Raad van 

Bestuur. 
• advies naar aankoop nieuw materiaal 

 
 
 

Feestbestuur 
 
Verkiezing 

• kandidatuur indienen bij de Raad van Bestuur 
• benoemd voor een periode van drie jaar 

 
Takenpakket 



Structuur en taakomschrijving – CVD vzw -      p. 5 

• planning en organisatie van CVD-feestactiviteiten 
• beheer van het feestbestuurbudget 
• opmaken van eindafrekeningen van CVD-feestactiviteiten 
• opmaken van een jaarlijkse feestactiviteitenagenda 

Met o.a champageneduik, afpalmen ourthe, paasduik, algemene ledenvergadering, 
duikweekend, mosselduik  

 
 

Sportverantwoordelijke 
 
Verkiezing 

• kandidatuur indienen bij de Raad van Bestuur 
• benoemd voor een periode van drie jaar 

 
Takenpakket 

• planning en organisatie van competietiegerichte activiteiten 
• beheer leden onderwaterhockey in samenspraak met het secretariaat 
• werving nieuwe leden onderwaterhockey 
• aanspreekpunt administratieve formaliteiten onderwaterhockey leden 
• ambassadeur voor cardio-training als boost voor het sportieve en conditie aspect van de 

duiksport 
 
 

Duikschoolleiding 
 
 
Verkiezing 

• minimum 1*Instructeur, aangeraden 2*Instructeur 
• kandidatuur indienen bij de Raad van Bestuur 
• verkozen, voorgedragen of bekrachtigd worden door het College der Instructeurs 
• benoemd worden voor een periode van drie jaar door de Raad van Bestuur. 

 
Takenpakket 

• algemene organisatie duikschool  
• coördinatie theorie - en praktijklessen  
• ondersteunen en evalueren van de opleidingsverantwoordelijken en van de verantwoordelijke 

voor de fysieke training  
• lijst opstellen met verantwoordelijke redders  
• promoten reddersbrevetten  
• inrichten en leiden vergaderingen voor de opleidingsverantwoordelijken  
• inrichten en leiden kadervergaderingen (=College der Instructeurs) (minimum 2, waarschijnlijk 3 

per jaar)  
• inschaling brevetten andere federaties  
• organiseren duikinitiaties  
• gedeeltelijk up to date houden van de CVD-website  
• communicatie met de NELOS commissie duikonderricht en AVOS duikschoolleiding  
• opstellen en bezorgen van de lijst van de actieve Instructeurs en bezorgen aan winkels waar ze 

VIP behandeling krijgen  
• voorstel tot beloning medewerkers  
• programmering buitenduiken organiseren  
• begeleiden ADV ivm buitenduiken waarbij het feestbestuur betrokken is  
• coachen van de ADV bij buitenduiken  
• inrichting van thema-activiteiten  
• zoveel mogelijk aanwezig zijn bij activiteiten  

 
 



Structuur en taakomschrijving – CVD vzw -      p. 6 

Opleidingsverantwoordelijken 
 
Aanstelling 

• minimum Assistent-Instructeur 
• kandidatuur indienen bij de duikschoolleiding 

 
 
Takenpakket 

• organiseren van de theorielessen 
• organiseren van de praktijklessen 
• organiseren van het examen 
• opvolging van de kandidaten 
• opvolgen en eventueel organiseren van open water proeven 
• rapporteren aan de duikschoolleiding 
• up-to-date houden van het specifieke gedeelte op de website 

 
 

Verantwoordelijke Algemene Conditie Training (ACT) 
 
Aanstelling 

• minimum Assistent-Instructeur 
• kandidatuur stellen bij de duikschoolleiding 

 
Takenpakket 

• organisatie van een fysieke ludieke training openstaande voor alle brevetten 
• streven naar een grote diversiteit van lesgevers 
• streven en waken over een steeds wisselend aanbod van oefeningen 
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