
Gedragscode Excursies Studiegroep Europese en Mediterrane Orchideeën 

Wie met S.E.M.O. op excursie gaat, kan er op rekenen dat we steeds de mooiste gebieden uitzoeken 
waar orchideeën zich thuis voelen. Helaas zijn dit vaak ook zeer kwetsbare gebieden waar 
ondoordacht handelen en betreden vaak vermijdbare en langdurige schade kan aanrichten. Omdat 
onze vereniging als één van haar doelen het beschermen en het behoud van orchideeën en hun 
biotopen heeft, is het van belang dat wij ons er toe verbinden ons aan enkele regels te houden bij het 
bezoek aan orchideeëngebieden. Of dit nu gebeurt onder S..E.M.O.-vlag of geheel privé, maakt geen 
verschil.  

We hebben, in overeenstemming met de statuten, een aantal gedragsregels opgesteld waaraan 
iedereen die deelneemt aan een excursie georganiseerd door S.E.M.O. zich dient te houden. Bij elke 
excursie zal er een exemplaar van deze gedragsregels beschikbaar zijn evenals een 
aanwezigheidslijst. Er zal gevraagd worden om zich in te schrijven op deze deelnemerslijst met naam, 
voornaam en handtekening met enkel tot doel je engagement wat de gedragsregels betreft, te 
onderschrijven. In overeenstemming met de Europese GDPR-regels die de privacy van iedereen 
regelt, zal deze deelnemerslijst voor niets anders gebruikt worden. Leden van zusterverenigingen en 
eventuele genodigden die deelnemen aan S.E.M.O.-activiteiten worden geacht deze gedragsregels 
ook te onderschrijven voor aanvang van de excursie. 

Ieder lid krijgt éénmalig de gedragsregels en verder telkens er wijzigingen zijn aangebracht. Bij 
deelname aan een excursie wordt er dus van uitgegaan dat de deelnemer op de hoogte is van deze 
gedragsregels.  

Bij manifest, herhaaldelijk en/of moedwillig negeren van de onderschreven gedragsregels kan 
deelname aan volgende excursies geweigerd worden en in zeer ernstige gevallen zelfs leiden tot 
opschorting of uitsluiting van het lidmaatschap van SEMO.  

Elke beslissing tot weigering deelname aan een volgende excursie, opschorting of uitsluiting van het 
lidmaatschap zal in het bestuur besproken en voor wederwoord aan betrokkene medegedeeld 
worden alvorens, indien noodzakelijk, doorgevoerd te worden.  

Gedragsregels 

1. Excursiedeelnemers verbinden zich ertoe om alle geldende Vlaamse, nationale en 
internationale wetten, besluiten, richtlijnen en verdragen inzake natuurbehoud, soortbescherming 
en handel in bedreigde soorten te respecteren. Dat wil zeggen dat beschermde soorten niet 
opzettelijk beschadigd, geplukt of verplant mogen worden , ook niet als dat een eventuele foto ten 
goede zou komen.  

 

2. De excursie-verantwoordelijke bepaalt waar wel en niet gelopen mag en kan worden. In 
erkende natuurreservaten betekent dit meestal dat NIET van de paden afgeweken wordt, tenzij 
toestemming hiervoor verleend was. Indien nodig zal de excursie-verantwoordelijke de te volgen 
route uitstippelen. Elke eventuele boete, opgelegd door een conservator of daartoe gemachtigd 
persoon is volledig voor rekening van de in overtreding genomen persoon en kan niet op S.E.M.O. 
verhaald worden. 

 

3. Elke excursiedeelnemer wordt geacht zich ervan te onthouden om precieze gegevens over 
vindplaatsen van orchideeën die hij/zij heeft leren kennen tijdens activiteiten ingericht door S.E.M.O. 



verder te verspreiden aan personen waarvan hij niet weet of deze de doelstellingen en gedragsregels 
van SEMO genegen is. (bv. een onbekende die men ontmoet in een ander orchideeën- of 
natuurgebied). Aanvragen voor gegevens door leden van zusterverenigingen in binnen- en 
buitenland kunnen mits goede argumentatie gehonoreerd worden. 

 

4. Bij aanvang van een terreinbezoek, zal in de mate van het mogelijke, een tijdstip afgesproken 
worden om het bezoek te beëindigen. Het spreekt vanzelf dat voor een goed verloop van de 
volledige excursie, gevraagd wordt om zo goed mogelijk dit tijdstip te respecteren.  

 


