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Gedragscode S.E.M.O. vzw tijdens activiteiten 

In overeenstemming met de statuten zijn er een aantal gedragsregels opgesteld waaraan iedereen die 

deelneemt aan een activiteit georganiseerd door S.E.M.O. vzw zich moet houden. Deelnemers zal gevraagd 

worden om een deelnemerslijst te ondertekenen die enkel tot doel heeft om dit engagement te 

onderschrijven. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die de privacy 

van iedereen regelt, zal deze deelnemerslijst voor niets anders gebruikt worden. Alle personen, die 

deelnemen aan een activiteit van S.E.M.O. vzw, en die geen lid zijn maar afkomstig uit een zustervereniging 

zoals W.E.O. of S.O.E. of als familielid van een S.E.M.O. lid, dienen deze gedragscode ook te onderschrijven en 

zijn hier dan evenzeer aan gebonden als een lid van S.E.M.O. vzw. 

Deelnemers die zich niet houden aan de regels die ze onderschreven hebben, kan de deelname aan een 

volgende activiteit geweigerd worden of bij herhaaldelijke inbreuken het verdere lidmaatschap van S.E.M.O. 

vzw ontnomen worden.  

Deelnemers die de richtlijnen niet onderschrijven, kunnen niet deelnemen aan de activiteit. Elke beslissing 

tot uitsluiting zal in het bestuur besproken worden en indien nodig doorgevoerd.  

De lijst met gedragsregels zal steeds meegestuurd worden voor de aanvang van de activiteit zodat iedere 

deelnemer zich voor de activiteit kan informeren alvorens de richtlijnen te onderschrijven.  

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 ze niet opzettelijk beschermde soorten plukken, verplanten 

of beschadigen, ook niet als dat een eventuele foto ten goede zou komen. Deze bepaling geldt niet 

alleen ten aanzien van orchideeën, maar van alle beschermde soorten. 

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. 

Leden die hiervan afwijken en daardoor beboet worden, dragen hiervoor de volledige 

verantwoordelijkheid en kunnen dit niet terugvorderen bij S.E.M.O. vzw.  

3. Elke deelnemer aan S.E.M.O. vzw activiteiten verbindt zich ertoe om nauwkeurige vindplaatsgegevens 

van orchideeën, die hij heeft leren kennen tijdens een S.E.M.O. vzw activiteit, niet verder te verspreiden 

aan derden als deze gegevens afkomstig zijn uit natuurgebieden die beschermd zijn en waar geen vrije 

toegang is. 

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 dit tijdstip steeds te respecteren. 
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