HUISHOUDELIJK REGLEMENT – ATHENA vzw
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2.

DOEL van de vereniging
Het verspreiden en het beleven van de juiste denkbeelden betreffende het
naturisme volgens modern wetenschappelijk inzicht aangaande een natuurlijke
levenswijze, het streven naar een juister en gezondere opvatting tussen
lichaam en geest, het bevorderen van een gezonde lichamelijke, morele en
geestelijke ontwikkeling en dit alles door middel van voorbeeld, woord en
geschrift volgens de stellingen van de Internationale Naturistenfederatie (INF).
Tijdens het INF-Congres van 1974 in Agde werd het naturisme als volgt
gedefinieerd: “Het naturisme is een levenswijze in harmonie met de natuur,
gekenmerkt door een gezamenlijk naakt zijn, met als doel de bevordering van
het respect voor zichzelf, voor de anderen en voor de omgeving.”
Het Verkrijgen en beschikbaar stellen van terreinen, gebouwen en inrichtingen
die deze levenswijze kunnen bevorderen.

INRICHTING

De Vereniging is een gesloten gezelschap waarvan de activiteiten enkel door de
aangesloten leden kunnen bijgewoond worden.

3.

LEIDING

De Leiding wordt verzekerd door het bestuur dat als volgt is samengesteld:
a)
De raad van bestuur: dit bestuur draagt de juridische verantwoordelijkheid
voor de volledige vereniging. Enkel de besluiten die bekrachtigd werden door
het hoofdbestuur hebben dus rechtsgeldigheid. De raad van bestuur wordt,
zoals bepaald in de statuten, verkozen door de effectieve leden.
b)
Het afdelingsbestuur: dit is over het algemeen samengesteld uit drie leden.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het afdelingsbestuur
en controleert het. Het afdelingsbestuur heeft de algemene leiding over de
afdeling maar moet het hoofdbestuur te allen tijde verantwoording kunnen
afleggen.

4. LEDEN
4.1 Soorten: statutair heeft de vereniging drie soorten leden:
a)

b)
c)

De effectieve of werkelijke leden waarvan het maximum aantal 10 en het
minimum 3 moet bedragen. Alleen zij hebben stemrecht op de Algemene
Vergadering. De bepalingen van de wet op de VZW van 1921 hebben
uitsluitend op hen betrekking.
De aangesloten leden: zij kunnen zonder onderscheid gebruik maken, en dit
volgens de in het reglement vastgelegde bepalingen, van de door de vereniging
geboden activiteiten die de wet toekent aan belanghebbende derden.
Op verzoek van de raad van bestuur kunnen de effectieve leden ereleden
benoemen. Dit kan enkel in geval van uitzonderlijke verdiensten op naturistisch
gebied.

4.2 Toetreding:
Als aangesloten lid van de vereniging kan alleen diegene die voldoet aan de in het
huishoudelijk reglement gestelde eisen aanvaard worden.
Hij en/of zij moeten in principe door één aangesloten lid als kandidaat worden
voorgesteld en minstens 18 jaar oud zijn. Indien de kandidaat niet door een
aangesloten lid wordt voorgesteld kan door de vereniging steeds een bewijs van goed
zedelijk gedrag geëist worden of kan een bijkomend onderzoek ingesteld worden.
In de vereniging wordt gestreefd naar een zeker evenwicht tussen mannen en
vrouwen. Indien van een echtpaar alleen de man of de vrouw lid wenst te worden, zal
hij of zij de toestemming van de andere partij moeten kunnen voorleggen. Dit
geschiedt door het opstellen van een schriftelijke verklaring die door de twee
echtgenoten alsmede door een bestuurslid of afgevaardigde ondertekend dient te
worden.
Personen onder de 18 jaar kunnen enkel aanvaard worden mits schriftelijke
toestemming van de ouders of voogden. Hiervan dient eveneens een verklaring
opgesteld te worden, ondertekend door de belanghebbende, de ouders of voogden
en een bestuurslid of afgevaardigde van de vereniging.

4.3 Onderzoek:
Alle aanvragen tot aanvaarding van kandidaten worden door de afdelingsbesturen of
de afgevaardigde nagezien. Het afdelingsbestuur of de afgevaardigde neemt een
kandidaat niet in behandeling vooraleer deze een volledige aanvraag heeft ingediend
met bijvoeging van de foto’s en de eventueel voorgeschreven verklaringen.

4.4 Aanvaarding:
De aanvaarding geschiedt door het afdelingsbestuur of de afgevaardigde, bij besluit
van de raad van bestuur. Nadat de kandidaat door de raad van bestuur aanvaard
werd kan deze, mits betaling van de vastgestelde bijdragen, als aangesloten lid
beschouwd worden en er worden dan ook vervolgens lidkaarten gemaakt.
Vanaf het ogenblik dat de kandidaat in het bezit gesteld wordt van zijn lidkaart, kan
hij als aangesloten lid aanzien worden.
Er bestaat eveneens de mogelijkheid een voorlopig lidmaatschaps-bewijs op te
maken; het kandidaat-lid heeft dan recht op een proefbezoek aan het terrein waarna
dadelijk beslist moet worden of de kandidaat zijn kandidatuur al dan niet aanhoudt.
Indien ja, dan moet de vastgestelde bijdrage onmiddellijk voldaan worden waarna de
kandidaat als aangesloten lid kan beschouwd worden.

5. BIJDRAGE
5.1 Inschrijvingsgeld:
Te betalen bij de toetreding tot de vereniging en bij hernieuwing van lidmaatschap na
onderbreking.

5.2 Lidgeld:
Jaarlijks te betalen en in principe vóór 1 januari. De lidgelden worden per

kalenderjaar betaald. Bij betaling van de bijdragen wordt de lidkaart voor het lopende
kalenderjaar geldig gemaakt door het vernieuwen van de jaarkaart.

5.3 Jeugdgeld:
Jongeren van 15 tot 25 jaar betalen een gunstig lidgeld.

5.4 Terreingeld:
Te betalen bij het bezoek van het terrein of per jaar.

5.5 Kampplaatsvergoeding:
Te betalen bij gebruik van een kampeerplaats.

6. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
6.1 Door het ontslag:
a)
b)

Het aangesloten lid staat vrij uit de vereniging te treden, door het indienen van
zijn ontslag bij het hoofdbestuur.
Elk lid dat de door hem verschuldigde bedragen niet betaalt wordt verondersteld
ontslag te nemen.

6.2 Door de uitsluiting
De raad va bestuur kan te allen tijde een uitsluiting uitspreken tegen een aangesloten
lid dat de geest of het reglement van de vereniging niet naleeft. Het beoordelen van
deze overtreding(en) valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Dit kan eventueel gebeuren op advies van het afdelingbestuur. Het uitgesloten lid
verliest hierdoor elk recht op terugvordering van betaalde gelden of bijdragen of
waarvoor dan ook.

7.

AFDELINGEN

Waar dit nodig bleek of zou blijken heeft de raad van bestuur afdelingen opgericht en
kan het er nieuwe creëren.
Op dit ogenblik zijn er de volgende afdelingen: Athena-Antwerpen, Helios,
Gravensteen, Helios, Le Perron, Westland en Brabant-West.
Deze afdelingen hebben als doel op regionaal niveau verenigingsactiviteiten te
stimuleren. De structuur van de afdeling is als volgt opgebouwd.

7.1 Het dagelijks bestuur:
In principe bestaande uit drie personen die de afdeling leiden volgens de bepalingen
van het huishoudelijk reglement. Zij staan rechtstreeks in contact met de raad van
bestuur.

7.2 Het uitgebreid bestuur:
Naast het dagelijks bestuur kunnen commissarissen aangesteld worden die de
bevoegdheid hebben over een welbepaald gebied. Samen met het dagelijks bestuur
vormen zij het uitgebreid bestuur dat naar behoefte, kan vergaderen om een
samenhangend beleid te verzekeren.

8.

AFGEVAARDIGDEN

In bepaalde landstreken waar geen afdeling werd opgericht kan een afgevaardigde
aangesteld worden die de vereniging voor bepaalde activiteiten of zaken kan
vertegenwoordigen.

9.

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR
VERENIGINGSACTIVITEITEN
9.1 Politiek:
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Elke discussie over politiek, moraal en godsdienst is verboden op het terrein of tijdens
het deelnemen aan de verenigingsactiviteiten. Er wordt evenwel steeds gezorgd dat
ieder in de mogelijkheid gesteld wordt te voldoen aan de verplichtingen
voortspruitend uit zijn godsdienstige overtuiging.

9.2 Naaktbaden:
Bij naturistische activiteiten en op de terreinen is het naaktbaden principieel verplicht,
met dien verstande dat zich kleden tegen de kou steeds toegelaten is. Het dragen
van opvallende sieraden op het naakte lichaam kan echter niet aanvaard worden.

9.3 Foto’s:
Het nemen van foto’s bij de verenigingsactiviteiten en op de terreinen is verboden,
behalve na schriftelijke toelating van het bestuur en mits toestemming van ieder der
betrokken personen. Eventueel kunnen door het bestuur bepaalde personen
aangeduid worden om foto’s voor de vereniging te maken. Deze personen zullen dan
ook een goed herkenbaar kenteken dragen.

9.4 Bezoekers:
Binnen- en buitenlandse bezoekers kunnen enkel worden toegelaten mits
voorlegging van een geldige lidkaart, voorzien van de INF-kaart, een vakantiekaart of
een NFN kaart van het lopende jaar. Belgische en Nederlandse personen worden
enkel toegelaten indien ze een lidkaart van een zustervereniging, aangesloten bij
FBN of NFN bezitten.

9.5 Toezicht:
Het toezicht wordt toevertrouwd aan het bestuur dat op zijn beurt deze macht kan
delegeren, hetgeen aan de leden wordt meegedeeld.

10. ALGEMEEN
10.1 Voor alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn kan het bestuur
beslissingen nemen en/of uitzonderingen voorzien. Principieel dienen deze door de
raad van bestuur genomen te worden. Voor het dagelijks bestuur kan dit echter ook
door het afdelingsbestuur gebeuren. Indien deze uitzondering een bestendig karakter
aanneemt dient zij echter door de raad van bestuur bekrachtigd te worden.
10.2 Sancties: buiten de uitsluiting kan het bestuur eventueel andere sancties
opleggen. Indien deze genomen worden door het afdelingsbestuur dienen zij wel
door de raad van bestuur geldig verklaard te worden.
10.3 Wij verzoeken onze leden de grootste bescheidenheid aan de dag te leggen bij
het vernoemen van medeleden tegenover buitenstaanders.
10.4 Voor de terreinen is een afzonderlijk reglement voorzien.
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De vereniging rekent op de toepassing van de ware naturistische gedachte en
leefwijze. Alle aangesloten leden en bezoekers zijn dan ook verplicht zich stipt
aan volgende regels te houden.

REGLEMENT TERREIN OSSENDRECHT
Artikel 1: Toegang
Alleen die personen die volgens het huishoudelijk reglement de toestemming hebben
aan de naturistische activiteiten deel te nemen mogen op het terrein vertoeven, mits
betaling van het terreingeld. Een uitzondering wordt gemaakt voor genodigden van
de Raad van Bestuur (verder in de tekst afgekort als RVB).
Zij die geen Athena zegel bezitten dienen zich bij aankomst op het terrein eerst bij de
receptie te melden.

Artikel 2: Toezicht
Het toezicht op het terrein is toevertrouwd aan de RVB, zij kunnen hiervoor
terreinverantwoordelijken aanstellen.

Artikel 3: Gebouwen, installaties en het gebruik ervan:
De gebouwen en installaties staan ter beschikking van de leden. Ze moeten na
gebruik netjes achtergelaten worden, zeker de sanitaire installaties. Kleine kinderen
moeten bij gebruik van de sanitaire installaties vergezeld zijn door een volwassene.
Wees zuinig met energie en verspil geen water.
In en rondom het clubgebouw moeten de tafels na gebruik steeds worden afgeruimd.
De bezoekers kunnen hun kleding in de kleedkamer hangen. Deze ruimte mag echter
niet als bergruimte gebruikt worden.
Voor de muntautomaten mag enkel gebruik gemaakt worden van de voorgeschreven
munten.
Chemische toiletten moeten leeggemaakt worden op de daarvoor voorziene
plaatsen. De vaat en/of het reinigen van groenten dient te gebeuren in de daarvoor
bestemde bakken en dus nooit in de lavabo’s, deze zijn enkel bestemt voor de
persoonlijke hygiëne.

Artikel 4: Naaktheid
Als de temperatuur het toelaat wordt er naakt gerecreëerd. Badpakken, bikini’s en
zwembroeken zijn verboden. Het dragen van aanstootgevende kleding en juwelen is
niet toegestaan ( opzichtige piercing in de geslachtsdelen zijn verboden). Uit
hygiënisch oogpunt gebruikt men steeds een zitdoek.

Artikel 5: Stilte

Na elke afbraak van tenten of caravans dient de kampeerplaats volledig opgeruimd
te worden.

Artikel 14.1: Tourcaravans
De caravans op de jaarplaatsen dienen aan volgende voorschriften te voldoen:
a) zij moeten tourcaravans zijn en steeds verrijdbaar blijven.
b) zij moeten voldoen aan de geldende verkeersreglementen (max. breedte 2.5m)
c) zij mogen slechts een maximale lengte van 6m hebben (dissel niet inbegrepen).
d) als de ruimte onder de caravan door degelijk materiaal is afgeschermd mag deze
ruimte als bergplaats gebruikt worden. Er mag echter nooit brandbaar materiaal, afval
of dergelijke liggen.
e) verboden zijn alle vaste of demonteerbare bijgebouwen bovenbouwen, loggia’s of
andere constructies. Er mag wel een luifel of voortent (enkel aan de voorkant) in
zeildoek geplaatst worden.
De voortent of trede (in hout of met tegels) van de caravan mag niet langer zijn dan
6m en niet dieper dan 2.5 m. Uitbouw enkel aan de disselzijde. Rondom de voortent
mag een spatrand voorzien worden van ongeveer 30 cm (tegel). Caravans en
voortenten moeten jaarlijks, vóór 15 mei, een poetsbeurt krijgen. De overkapping van
de caravan dient te voldoen aan de opgelegde eisen, eerst aanvragen aan de RVB.
Het plaatsen van een vierseizoenentent is toegelaten en mag blijven staan als de
caravan tijdelijk van de jaarplaats is.
Caravans kunnen enkel doorverkocht worden na goedkeuring van de RVB en na het
volgen van de juiste procedure.

Artikel 14.2 Stacaravans:
a) Er mogen geen stacaravans meer geplaatst worden op het gedeelte van het terrein
voor tourcaravans.
b) Afbraak en verwijderen van stacaravans is voor eigen kosten.
c) Verbouwingswerken aan stacaravans zijn verboden.
d) Op het gedeelte van het terrein voor stacaravans zijn enkel caravans toegelaten
die voldoen aan het contract met Athena (Overeenkomst voor het ter beschikking
stellen van een plaats en verblijf voor een stacaravan).
e) Bij de stacaravans mag een bijgebouwtje geplaatst worden, maar enkel na
afspraak met RVB. Het plaatsen van een terras en overdekking moet altijd
aangevraagd worden.

Artikel 15: Toewijzen en veranderen van een jaarplaats
De vrijgekomen plaatsen worden toegewezen door de RVB.

Artikel 16: Jaarplaats
Alle leden met een jaarplaats moeten een contract ondertekenen.

Van 23u tot 7u heerst er op heel het terrein een volledige stilte. In het clubhuis is er
stilte vanaf 24uur, enkel na goedkeuring van de RVB kan hiervan afgeweken worden.
Het maaien van gras mag enkel tussen 10u en 12u en tussen 15u en 17u.
Onderhoudswerken op de jaarplaats mogen enkel uitgevoerd worden na 1 oktober
en vóór 15 mei, tenzij dringend noodzakelijk en na schriftelijke aanvraag aan de RVB.

Artikel 17: Verbod van huuroverdracht en onderverhuring

Artikel 6: Muziek-T.V.

Artikel 18: Antennes

Het voor anderen niet hoorbaar gebruik van geluidsapparatuur is toegestaan.
Musiceren is toegelaten mits toestemming van de RVB.

De antennemasten en schotelantennes moeten opgesteld worden op de eigen
kampeerplaats en mogen de buren niet hinderen. Voor een goede ontvangst raden
wij digi-antennes aan ( geen hinder door de bomen).

Artikel 7: Roken
Roken is verboden op heel het terrein, uitgezonderd op het terras en op de
staanplaats.

Artikel 8: Alcohol en drugs
Misbruik van alle alcoholische drank is verboden. In het bezit zijn, gebruiken en
dealen van drugs is niet toegestaan.

Artikel 9: Auto’s
De auto dient geparkeerd te worden op de parking. Om toch op het terrein te komen
met de auto moet men steeds toestemming vragen aan de terreinverantwoordelijke
of de RVB. Men moet steeds stapvoets rijden. Tussen 23u en 7u mogen er geen
auto’s rijden op het kampeergedeelte. Karretjes staan ter beschikking en moeten na
gebruik terug gebracht worden.

Artikel 10: Huisdieren
Honden worden niet toegelaten op het recreatie- en kampeergedeelte van het terrein.
Alleen de RVB kan hierop een uitzondering toestaan. Andere huisdieren moeten op
de plaats van hun eigenaar blijven. De dieren mogen niet hinderlijk zijn voor anderen.

Artikel 11: Natuurbescherming
Op het terrein moet de natuur beschermd en geëerbiedigd worden. Bomen vellen of
takken afbreken, bloemen plukken waaronder ook heide is dus verboden. Er mogen
geen touwen aan bomen worden vastgemaakt. Graafwerken en snoeien van bomen
en struiken (uitgezonderd hagen) worden enkel uitgevoerd na toestemming of in
opdracht van de RVB. Het is zonder toestemming verboden de kampeerplaatsen of
de omgeving aan te passen: egaliseren, vergroten. Aanplantingen moeten steeds
aangevraagd worden (enkel inheemse planten die thuishoren in het bos). Snoeisel
van de hagen en grasmaaisel dient u zelf af te voeren naar de aangeduide plaatsen.
Kinderen mogen enkel graven in de daarvoor voorziene zandbakken en op
aangeduide plaatsen.

Artikel 12: Onderhoud en aanbouw van de terreinen

De gebruiker kan zijn huurrechten niet afstaan, noch gratis, noch tegen vergoeding,
en mag het perceel noch de caravan geheel of gedeeltelijk onderverhuren of ter
beschikking stellen aan derden met uitzondering van het ter beschikking stellen aan
(groot)ouders en (klein)kinderen van de gebruiker.

Artikel 19: Koken, verwarmen en verlichten
Vuren met benzine zijn niet toegestaan.
Oliekachels (Zibrokamine) zijn toegelaten. Max. 20 liter petroleum mag worden
opgeslagen in een lekvrije bak.

Artikel 20: Gasflessen
Veiligheidsnormen moeten nageleefd worden.(Max. 2 gasflessen per staanplaats van
max. 45 liter inhoud, alle 2 jaar gasslangen vervangen, max. lengte gasslang 1 meter
alle 5 jaar gasdrukmeter vervangen)
Gezien het enorme gevaar mag de RVB, indien nodig, flessen die niet voldoen aan
de normen zelf van het terrein verwijderen, zonder dat de bezitter hierop eventueel
aanspraak kan maken.

Artikel 21: Barbecue
Barbecue is toegelaten behalve als het anders is vermeld (bij droogte). Er moet
steeds voldaan worden aan de veiligheidsnormen.

Artikel 22: Gereedschap
Indien iemand gebruik wil maken van gereedschap dat op het terrein voorhanden is,
dient dit aan de terreinverantwoordelijke gevraagd te worden. De lener blijft
verantwoordelijk voor het voorwerp tot het terug ingeleverd wordt.

Artikel 23: Huisvuil
De vuilbakken die op het terrein staan dienen enkel voor zeer klein vuil zoals
papiertjes van snoepjes, ijsjes enz. Huisvuil dient u zelf naar de container te brengen.
Deze container is er echter enkel voor huisvuil. Oude meubels, toestellen of
kampeermateriaal, vlonders, vloerbekleding enz. mogen daarin niet gedeponeerd
worden. Zij dienen mee terug naar huis genomen te worden.
Glas en papier kan u in speciale containers deponeren.

Artikel 24: Fietsen

In de vereniging worden enkel de grote werken uitbesteed. Al de rest wordt door de
leden zelf opgebouwd en onderhouden.

Fietsen naar en van je staanplaats is toegelaten. Fietsen die na 1 september in de
fietsenstalling blijven moeten duidelijk gelabeld en rijwaardig zijn. De “onbekende” en
verwaarloosde fietsen zullen verwijderd worden.

Artikel 13: Kamperen

Artikel 25:

Iedereen dient zich eerst aan te melden bij de receptie om te vernemen waar zij hun
tent of caravan kunnen opstellen Het is niet toegestaan vaste tafels, banken of
dergelijke op de kampeerplaats op te bouwen. Respecteer de eigenheid van het bos.
Dus geen tuintjes aanleggen en geen tuinornamenten plaatsen. Twee kleine,
verplaatsbare bloembakken zijn toegelaten.
Opbergkisten, watertanks en tentjes als bergplaats dienen te voldoen aan de
opgelegde normen en worden goedgekeurd door de RVB. Tapijten, kunstgras of
houten vlonders vóór of rond de caravans en voortenten zijn verboden.
Er mag geen gebruikt water geloosd worden in de bodem. Dit water wordt in de
speciale lozingsputten gegoten.
De kampeerplaats moet steeds een ordelijk uitzicht hebben.

Gebruik van eigen drank is verboden in de kantine en gemeenschappelijke delen,
tijdens en na de openingsuren van de kantine.

Artikel 26:
Er mag geen handel gedreven worden op het terrein.

Artikel 27:
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de RAAD VAN BESTUUR.

