
R1.j. REGLEMENT VOOR DE ZEILRAAD
Dit reglement is goedgekeurd in 2004

Artikel 1 Algemeen

De Zeilraad is een statutair orgaan van het Koninklijk Nederlands Watersport
Verbond, (hierna te noemen Watersportverbond) ten behoeve van de
zeilwedstrijdsport. Hij heeft geen beleidstaak.

Artikel 2 Taken

2.1 Van de taken die in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) zijn toegewezen
aan de nationale autoriteit, is door het Watersportverbond in zijn functie als
"Member National Authority of the ISAF", een beperkt aantal gedelegeerd aan
de Zeilraad.
Deze taken betreffen:
- het handelen en beslissen in hoger beroep procedures tussen boten,
- het handelen en beslissen in zaken over personen, en
- het geven van uitleg over de RvW aan verenigingen of andere organisaties

aangesloten bij het Watersportverbond.
2.2 De taken in het RvW waarvoor de Zeilraad is gemachtigd, zijn gespecificeerd

in de Nederlandse inleiding van de geldende RvW .
2.3 De Zeilraad is tevens gemachtigd om taken uit te voeren die omschreven zijn

in het dopingreglement van het Watersportverbond.
2.4 In bijzondere gevallen kan de Zeilraad advies geven aan het

Watersportverbond over zaken die niet direct in verband staan met de RvW.

Artikel 3 Samenstelling

3.1 De Zeilraad bestaat uit ten hoogste 7 leden.
Leden van de Zeilraad dienen meerderjarige natuurlijke personen te zijn die lid
zijn van een lid van het Watersportverbond.

3.2 De leden van de Zeilraad kiezen in onderling overleg een voorzitter uit hun
midden. Bij afwezigheid van de voorzitter wijzen de leden een tijdelijke
plaatsvervanger aan.

3.3 De Zeilraad kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een
secretaris. In dat geval kan door de directeur van het Watersportverbond, in
overleg met de voorzitter van de Zeilraad, een medewerker van het
Watersportverbondsbureau worden aangewezen.

3.4 De Zeilraad kan, indien dit wenselijk wordt geacht, een toehoorder benoemen
voor een beperkte periode die niet langer zal zijn dan één jaar.

Artikel 4        Vergaderingen

De voorzitter van de Zeilraad roept de leden bijeen, indien hij/zij een
vergadering van de Zeilraad nodig acht. Deze vergadering kan ook telefonisch
worden gehouden. De oproep geschiedt per brief, fax of e-mail tenminste acht
dagen voor iedere vergadering. De oproep kan ook op kortere termijn



geschieden als alle leden dit goedkeuren.

Artikel 5 Beslissingen

5.1 Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen krijgt de voorzitter een extra stem. Wanneer geen enkel lid
daartegen bezwaar maakt kan ook per e-mail of telefoon worden beslist.

5.2 Voor een geldige beslissing betreffende hoger beroepen en uitleg is een
minimum aantal van drie leden nodig.

5.3 Voor een geldige beslissing over personen is een minimum van 5 leden
vereist. Indien op een vergadering voor een dergelijke beslissing geen quorum
aanwezig is, wordt de beslissing verdaagd naar de eerstvolgende vergadering.
In die vergadering zal een quorum van 4 leden gelden.

5.4 De door de Zeilraad genomen beslissingen worden schriftelijk aan alle
betrokken partijen meegedeeld. Afschriften hiervan zijn op het
watersportverbondsbureau verkrijgbaar en worden tevens gepubliceerd op de
website van het Watersportverbond.

5.5 Beslissingen van de Zeilraad zijn definitief en staan niet open voor discussie,
met uitzondering van het gestelde in artikel 2.4.


