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Wijzigingsbladen
Versie

Datum

Omschrijving

September 1995

Eerste versie

2.0

25-04-2014

Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2014:
Artikel 7.5.3: OUDE TEKST:
d. Besluitvorming t.a.v. zaken volgens art. 16, lid 4 en 5 van de
statuten vindt plaats:

in eerste instantie in voorjaars- of najaarsvergadering na
diskussie, eventuele amendementen en/of aanvullingen.
de voorstellen zijn dan nog niet van kracht (voorlopige
besluitvorming).

in tweede instantie in de eerstvolgende najaars- of
voorjaarsvergadering. dan is slecht verwerping of
aanname mogelijk. Bij aanname zijn de voorstellen van
kracht (definitieve besluitvorming). Is er toch behoefte
aan inhoudelijke diskussie dan wordt vaststelling
verdaagd naar de volgende voorjaars- of
najaarsvergadering.
e. Alle besluiten en adviezen dienen vergezeld te gaan van relevante
regels voor invoering waarbij redelijke termijnen in acht moeten
worden genomen.
f.
Bij definitieve besluitvorming t.a.v. agendapunten van zaken
volgens art. 16, lid 4 en 5 van de statuten dient tweederde van de
schippers aanwezig te zijn. Besluiten worden genomen met
enkelvoudige meerderheid. Als dit aantal van tweederde van de
schippers niet aanwezig is, moeten de voorzitter en de sekretaris
een nieuwe vergadering uitschrijven binnen 4 weken, waarbij de
beperking van het tweederde niet geldt.
VERVANGEN DOOR:
d. Besluiten worden genomen tijdens de Schippersvergadering en
worden aangenomen met een gekwalificeerde meerderheid van
twee derde van de aanwezige schippers.

3.0

02-04-2016

Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 2 april 2016:
Aangepast Hoofdstuk 3, Lid 3 & 4, Hoofdstuk 6, Lid 4, 5 & 6, Paragraaf
7.4, Lid 7 & Paragraaf 7.5.3 Lid e. Aangepast n.a.v.
statutenwijzigingen die nog niet in dit Huishoudelijk Reglement waren
aangebracht.
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Orgaan
De Schippersvergadering is een orgaan van de vereniging I.F.K.S. (Iepen Fryske
Kampioenskippen Skûtsjesilen) gevormd door schippers.
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Definitie van een schipper
A. Een schipper is:


een lid van de I.F.K.S., dat door het bestuur van de I.F.K.S. is toegelaten als schipper voor
deelname aan het te verzeilen kampioenschap.



een lid van de I.F.K.S., dat zonder inschrijving door de kommissie generaal is geaksepteerd
voor kommandowisseling tijdens de wedstrijden voor het kampioenschap hetgeen achteraf is
bevestigd door het bestuur van de I.F.K.S.

B. Einde status schipper:


IFKS

het lid verliest de status van schipper als hij of zij niet voor het eerstvolgende kampioenschap
heeft ingeschreven en/of daartoe niet wordt toegelaten, danwel niet heeft deelgenomen aan
het dit kampioenschap.
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Rechten van de Schippersvergadering
Zie statuten: art. 16, lid 3, 4 en 5.
Lid 3: De schippersvergadering heeft het recht een bindende voordracht op te maken voor een
bestuurslid van de vereniging zoals in artikel 9 lid 3 (van de statuten) is bepaald.
Lid 4: De schippersvergadering heeft beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de aan de skûtsjes
te stellen eisen, zowel op scheepstechnisch gebied als op het gebied van de originaliteit- en
veiligheidsnormen en deze vast te leggen in de Omschrijving Scheepsuitrusting en het
uitbrengen van zwaarwegend advies aangaande de wedstrijdbepalingen aan de Commissie
Generaal.
Lid 5: de Schippersvergadering heeft het recht advies aan het bestuur uit te brengen omtrent de
wedstrijdkalender en de wedstrijdplaatsen.
Het bestuur kan niet beslissen over deze aangelegenheid voordat de Schippersvergadering
gelegenheid heeft gehad advies uit te brengen. Het bestuur heeft slechts om gewichtige
redenen het recht van dit advies af te wijken.
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Voorzitter/sekretaris Schippersvergadering
1. De Schippersvergadering kiest haar eigen voorzitter en sekretaris al of niet uit haar
midden. Één van beide wordt voorgedragen als bestuurlid van de I.F.K.S. Ze verkrijgen
automatisch “de vergaderrechten van een schipper”. De zittingsperiode is drie jaar. Ze
treden af volgens een door hen opgesteld rooster en kunnen eenmaal herkozen worden.
2. Taken van de voorzitter/sekretaris:

ze vertegenwoordigen tezamen de Schippersvergadering naar buiten en naar binnen;

ze schrijven vergadering uit;

ze treden op namens de schippers als groep.
3. Taken van de voorzitter

leidt de vergadering;

verleent spreekrecht.
4. Taak sekretaris:

verzorgt de interne kommunikatie;

voert korrespondentie;

beheert schipperslijst;

archiveert besluiten;

is verantwoordelijk voor de notulen van de vergaderingen;

is verantwoordelijk voor de procedure van stemmingen.
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Toegankelijkheid schippersvergadering en stemrecht
1. De schippers hebben toegang. Zij hebben enkelvoudig stemrecht en kunnen zich in dezen niet
laten vervangen.
2. Iedere schipper mag zich laten vergezellen door één persoon (toehoorder) zonder stem- en
spreekrecht. Deze toehoorders kunnen als groep de toegang ontzegd worden door tweederde
van de aanwezige schippers op voordracht van minimaal 3 schippers.
3. De Schippersvergadering is toegankelijk voor een vertegenwoordiger van de schipper, indien
deze zelf verhinderd is; dit zonder stemrecht.
4. De Schippersvergadering is toegankelijk voor het gehele bestuur van de I.F.K.S.,
vertegenwoordigers van de Kommissie Generaal alsmede een vertegenwoordiger van de
hoofdsponsor van de I.F.K.S. tenzij op voorstel van de minimaal 3 schippers tweederde van
de aanwezige schippers anders beslist.
5. De voorzitter/sekretaris mogen een ieder uitnodigen, die hen goed dunkt, tenzij op voorstel
van minimaal 3 schippers tweederde van de aanwezige schippers zich hiertegen uitspreekt.
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Relaties overige organen en kommissies
1. Het bestuur van de I.F.K.S. kan een Schippersvergadering bijeen roepen, waarbij normale
termijnen en procedures in acht moeten worden genomen. E.e.a. in overleg met en na
instemming van de voorzitter en de sekretaris van de Schippersvergadering.
2. Organen en kommissies kunnen rechtstreeks bij de voorzitter of de sekretaris van de
Schippersvergadering verzoeken indienen om voorstellen of amendementen op de agenda
van de schippersvergadering te plaatsen.
3. Een verzoek van een orgaan c.q. kommissie voor een extra vergadering gaat altijd via het
bestuur van de I.F.K.S.
4. De schippersvergadering heeft het recht advies aan het bestuur uit brengen omtrent de
wedstrijdkalender en de wedstrijdplaatsen. Het bestuur kan niet beslissen over deze
aangelegenheden voordat de schippersvergadering gelegenheid heeft gehad advies uit te
brengen. Het bestuur heeft slechts om gewichtige redenen het recht van dit advies af te
wijken.
5. Voorstellen voor nieuwe artikelen casu quo wijziging van bestaande artikelen van de
Omschrijving Scheepsuitrusting, ten aanzien van de aan de skûtsjes te stellen eisen,
zowel op scheepstechnisch gebied als op originaliteit- en veiligheidsnormen, kunnen
gedaan worden door de Schippers, de Commissie Generaal en het Schippersbestuur, zulks
gehoord hebbende de adviezen van de Commissie Generaal en het Schippersbestuur. De
Schippersvergadering besluit daarna en legt haar definitieve besluit vast in de
Omschrijving Scheepsuitrusting.
6. Vervallen (2 april 2016).
7. De Schippersvergadering kan met en via het bestuur van de I.F.K.S. bestaande
kommissies/organen vragen agendapunten voor te bereiden.
8. De Schippersvergadering kan zelf kommissies instellen, die aan haar rapporteren.
9. In de gevallen waarin de Schippersvergadering besluit andere organen c.q. kommissies te
horen, wordt het bestuur van de I.F.K.S. tijdig op de hoogte gesteld.
10. Indien het bestuur van de I.F.K.S. of organen en kommissies de schippers als groep willen
benaderen, anders dan voor de praktische uitvoering van de kampioenschappen, dan
dient dit te gebeuren in overleg met en met instemming van de voorzitter en sekretaris
van de Schippersvergadering.
11. Het door de Schippersvergadering voorgedragen en gekozen bestuurslid I.F.K.S. heeft
naar de Schippersvergadering geen bijzondere verantwoordingsplicht. Hij is gekozen door
de Algemene Ledenvergadering en legt daar verantwoording af.
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Vergaderreglement
Standaard vergaderingen en agenda's
Najaarsvergadering.
Deze zal ieder jaar gehouden worden. In beginsel op de derde zaterdag in november.
Vaste agendapunten:

agendapunten voor de Algemene Ledenvergadering;

evaluatie afgelopen kampioenschap;

besluitvorming over zaken waarin de Schippersvergadering beslissingsbevoegd c.q.
adviesgerechtigd is (art. 16, lid 4 en 5 van de statuten);

overleg met andere organen c.q. ommissies;

overleg met het bestuur van de I.F.K.S. t.a.v. door dit bestuur ingebrachte agendapunten;

eventuele agendapunten aangedragen door schippers;

adviezen t.a.v. wedstrijdbepalingen en wedstrijdreglementen;

eventuele voordracht voor een bestuurslid van de vereniging zoals in art. 10 lid 3 van de
statuten is bepaald.

7.1.2

Voorjaarsvergadering
Deze wordt gehouden na de sluiting van de termijn van inschrijving van het daarna te verzeilen
kampioenschap. In principe op de derde zaterdag in april.
Vaste agendapunten:

evaluatie Algemene Ledenvergadering

vooruitblik op het te verzeilen kampioenschap.

zie verder agendapunten c. t/m h. van de najaarsvergadering.

7.2

Ekstra vergaderingen
Deze kunnen worden vastgesteld door:
1. de voorzitter/sekretaris van de Schippersvergadering;
2. het bestuur van de I.F.K.S.;
3. eenvijfde deel van het aantal schippers.

7.3

Uitnodigingen
1. De voorzitter/sekretaris roepen de schippersvergaderingen bijeen.
2. Door schippers of bestuur van de I.F.K.S. vastgestelde ekstra vergaderingen zullen binnen
25 dagen na de aanvraag plaatsvinden.
3. De uitnodigingen voor alle schippersvergaderingen dienen 14 dagen voor de vergadering
in het bezit te zijn van de schippers en de overige betrokkenen.
4. De uitnodigingen dienen te bevatten een agenda en volledig uitgewerkte voorstellen t.a.v.
onderwerpen volgens art. 16, lid 4 en 5 van de statuten.
5. Van het, in dit artikel onder 2,3 en 4 bepaalde, kan alleen in spoedeisende gevallen met
instemming van het bestuur van de I.F.K.S. worden afgeweken.
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Agenderen
1. De agenda wordt door de voorzitter/sekretaris vastgesteld.
2. Het bestuur van de I.F.K.S. heeft het recht van agenderen via de voorzitter/sekretaris van de
Schippersvergadering.
3. De schippers hebben recht van agenderen mits eenvijfde deel van hen dit verzoekt.
4. De organen en kommissies kunnen verzoeken indienen tot agenderen.
5. De verzoeken sub 2, 3 en 4 dienen minimaal 25 dagen voor enige vergadering in het bezit te
zijn van het sekretariaat met een duidelijke onderwerp omschrijving en doelstelling.
6. Voor de Schippersvergadering en voor de Algemene Ledenvergadering is er overleg tussen
het bestuur van de I.F.K.S. en de voorzitter en sekretaris van de Schippersvergadering t.a.v.
de vaststelling van de agendapunten.
7. Vervallen (2 april 2016).

7.5
7.5.1

Vergader-orde
Presentielijst
De presentielijst wordt getekend door iedere aanwezige met zijn status, de sekretaris is hiervoor
verantwoordelijk.

7.5.2

Spreekrecht
Spreekrecht wordt verleend aan

de schippers;

de voorzitter van de I.F.K.S. of zijn vertegenwoordiger;

vertegenwoordigers van organen en kommissies t.a.v. punten waarover zij gehoord
dienen te worden;

de vertegenwoordiger van de schipper, indien deze zelf niet aanwezig is.
De voorzitter leidt de diskussie en kan spreekrecht verlenen aan iedere aanwezige.
De voorzitter heeft het recht de diskussie te staken als hij overtuigd is dat het onderwerp
voldoende besproken is. De voorzitter is verplicht de diskussie weer te openen als tweederde van
de schippers dit wenst. Dit voor de stemming over het onderwerp.

7.5.3

Besluitvorming
a.
b.
c.

d.
e.
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Over zaken wordt in principe mondeling gestemd.
Over personen wordt in principe schriftelijk gestemd.
Over de punten a. en b. kan bij akklamatie besloten worden, d.w.z. bij algemene goedkeuring
zonder stemming. Als echter eenvijde deel van de aanwezige schippers dit verlangt, moet er
gestemd worden.
Besluiten worden genomen tijdens de Schippersvergadering en worden aangenomen met een
gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de aanwezige schippers.
Alle besluiten en adviezen dienen vergezeld te gaan van relevante regels voor invoering
waarbij redelijke termijnen in acht moeten worden genomen.
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Slotbepalingen
1. De voorzitter en de sekretaris van de schippersvergadering beslissen in alle gevallen, waarin
dit reglement niet voorziet.
2. Wijzigingen/vaststellingen van het huishoudelijk reglement kunnen voorgedragen worden
door:

het bestuur I.F.K.S.;

minimaal 3 schippers;

de voorzitter/sekretaris van de schippersvergadering.
3. Besluiten over wijzigingen en vaststellingen van het Huishoudelijk Reglement gebeurt door de
Schippersvergadering bij aanwezigheid van tweederde van de schippers bij enkelvoudige
meerderheid. Als dit aantal van tweederde van de schippers niet aanwezig is moeten de
voorzitter en de sekretaris binnen 4 weken een nieuwe vergadering uitschrijven, waarbij de
beperking van dit aantal van tweederde niet geld.
4. Deze besluiten in (art. 8, lid 3) dienen bekrachtigd te worden door de Algemene
Ledenvergadering.
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