Antwerpse Verstandhouding voor Onderwateronderzoek en –Sport vzw

Antwerpen, 22 oktober 2020

REGLEMENT VOOR HET BEOEFENEN VAN DE TOEGELATEN SPORTEN
IN DE GROTE PUT – RECREATIEDOMEIN MUISBROEK
Elke persoon die het sportduiken/sportzwemmen beoefent in de Grote Put van het stedelijk recreatiedomein
Muisbroek dient te beschikken over een geldige vergunning waardoor hij een ontheffing van het algemeen verbod
om watersportactiviteiten te beoefenen in de Grote Put verkrijgt (artikel 480 van het stedelijk politiereglement).
De vzw AVOS “de Antwerpse Verstandhouding voor Onderwateronderzoek en -Sport, vereniging zonder
winstoogmerk” (verder AVOS genoemd) is gemachtigd deze vergunningen uit te reiken.

Artikel 1: Definities
1.

AVOS: door een gebruiksovereenkomst met de stad Antwerpen beheerder van de Grote Put en alleen
gemachtigd vergunningen uit te reiken.

2.

Grote Put: de westelijk gelegen waterplas in het stedelijk recreatiedomein Muisbroek aan de Ekerse Dijk,
grondgebied Antwerpen – district Ekeren.

3.

Toegelaten sporten:
3.1. Sportduiken: discipline waarbij een persoon een activiteit in het water beoefent met een geschikte
uitrusting minimaal bestaande uit een duikpak, duikbril en zwemvinnen.
3.2. Sportzwemmen: discipline waarbij een persoon activiteiten aan het wateroppervlak uitoefent met een
geschikte uitrusting minimaal bestaande uit een neopreen zwempak en individuele boei.

4.

Bevoegde personen: politie, agenten van waters en bossen, aangesteld stadspersoneel, bestuursleden van
AVOS en door AVOS gemachtigde personen.

5.

Club: een door AVOS goedgekeurde organisatie die vergunningen voor haar leden in groep aanvraagt.

6.

Veiligheidsregels: betreft het geheel van richtlijnen op gebied van veiligheid uitgevaardigd door de landelijke
federatie waarbij de vergunde sportbeoefenaar is aangesloten. Bij ontstentenis is het veiligheidsreglement
van NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport) van toepassing.

7.

Vergunning: een document afgeleverd door AVOS om de toegelaten sport(en) te beoefenen in de Grote Put.

8.

Soorten vergunningen
8.1. Persoonlijke vergunning: (strikt persoonlijk en geeft enkel de titularis toelating om de toegelaten
sport(en) in de Grote Put te beoefenen).
8.1.1. Jaarvergunning: vergunning geldig voor minimaal één jaar.
8.1.2. Dagvergunning: wordt uitgereikt voor een ééndaags sportactiviteit en is enkel geldig op de datum
vermeld op de vergunningskaart.
8.2. Niet-persoonlijke vergunningen
8.2.1. Vergunning “instructeur”: vergunning afgeleverd aan een instructeur in het bezit van een
jaarvergunning. Deze vergunning geeft de instructeur toelating om niet-vergunninghoudende
beginnelingen te begeleiden bij vereiste activiteiten nodig voor het verkrijgen van een eerste
brevet.
8.2.2. Uitzonderlijk evenement: een ééndaagse activiteit met een vergunning voor een evenement
ingericht op niet regelmatig terugkerende basis door een al dan niet commerciële vereniging. Deze
evenementen moeten minstens 2 maanden op voorhand schriftelijk aangevraagd worden via
vergunningen@avos.be.
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Artikel 2: Algemene bepalingen
1.

Het afgeven van een vergunning verbindt AVOS of haar bestuursleden er in geen enkel opzicht toe om
verantwoordelijkheid te nemen voor ongevallen of schade die vergunningshouders rechtstreeks of
onrechtstreeks zouden lijden ten gevolgen van activiteiten die gebeuren in de Grote Put of in de onmiddellijke
omgeving, inclusief de parking.

2.

Activiteiten op en rond het domein Muisbroek, dus buiten de Grote Put, vallen buiten de
verantwoordelijkheid en de bevoegdheid van AVOS.

3.

Een verbod, opgelegd door derden, tot het betreden van de Grote Put of het uitoefenen van de sport zal nooit
kunnen leiden tot teruggave van de gemaakte kosten voor de aanschaf van een vergunning.

4.

De vereiste minimumleeftijd om een vergunning te kunnen verkrijgen is acht jaar op datum van de aanvraag.
Voor minderjarigen dient de aanvraag steeds te gebeuren via een club die beschikt over de toelating van
ouder(s) of wettelijke voogd.

5.

Door het aanvragen van een vergunning bevestigt de aanvrager formeel reeds de nodige kennis en techniek
van de toelaten sportvormen in zwembad te hebben verworven.

6.

Door het aanvragen van een vergunning aanvaardt men dit reglement.

Artikel 3: Verplichtingen
1.

De sportbeoefenaar dient er zich steeds vóór aanvang van de activiteit van te vergewissen of deze al dan niet,
en onder welke voorwaarden, is toegelaten (www.avos.be).

2.

De sportbeoefenaar verplicht er zich toe zijn vergunning voor te leggen aan elk bevoegd persoon die hem /
haar hierom verzoekt.

3.

Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de voorziene parking, conform het politiereglement.

4.

Het te water gaan dient uitsluitend te gebeuren vanaf de steiger of de trap om oeverbeschadiging te
voorkomen.

5.

Het toegelaten traject voor sportzwemmen is aan de noordwestzijde van de Grote Put. De sportzwemmers
dienen via de trap aan de noordwestzijde het water te betreden.

6.

Bij het beoefenen van de toegelaten sporten dient de sportbeoefenaar steeds de veiligheidsregels van deze
sporten te respecteren.

Artikel 4: Verboden
1.

Recreatief zwemmen, vissen en gemotoriseerde watersporten zijn niet toegelaten in de Grote Put.

2.

Verboden in de Grote Put zijn:
2.1. planten steken, snijden of vervoeren.
2.2. dieren nodeloos verontrusten, vangen, doden of vervoeren.
2.3. voorwerpen of vloeistoffen in het water werpen, achterlaten of lozen.

3.

Toegang tot de Grote Put is verboden voor personen in staat van alcohol- of drugintoxicatie en voor
huisdieren.
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