STICHTING PROMOTIE HOLLANDSCHE ZEILVLOOT
REGLEMENT DEELNEMERS, OVERIGE PARTICIPANTEN EN DEELNEMERSRAAD

Inleiding
Teneinde de doelstelling van de stichting zoveel mogelijk te realiseren en de bij de activiteiten van de
stichting betrokken belanghebbenden zoveel mogelijk te laten participeren kent de stichting
deelnemers, overige participanten en heeft zij een deelnemersraad.
Ten behoeve van de deelnemers, de overige participanten en de deelnemersraad is een reglement
opgemaakt en door het bestuur vastgesteld, woordelijk luidende;

I. Deelnemers, overige participanten
1. Deelnemers en overige participanten
Zoals in de statuten van de stichting tot uitdrukking is gebracht, kent de stichting deelnemers en
overige participanten, een en ander als volgt:
a. Deelnemers van de stichting zijn diegenen die in beroepsmatige zin kunnen worden
beschouwd als belanghebbenden bij de Hollandsche Zeilvloot, die zich als zodanig bij het
bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als deelnemer zijn toegelaten. Zij zullen door
het bestuur in verschillende categorieën (zie hierna in artikel 3) worden ingedeeld.
b. Overige participanten kunnen worden onderscheiden in buitengewone deelnemers, partners
en donateurs:
Buitengewone deelnemers van de stichting zijn diegenen die aan één of meer, doch
niet aan alle vereisten voldoen om te worden aangemerkt als deelnemer, maar wier
toelating als buitengewoon deelnemer door het bestuur op prijs wordt gesteld en als
zodanig zijn toegelaten.
Donateurs van de stichting zijn zij die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en
die zich jegens de stichting hebben verbonden tot het storten van ten minste een
financiële bijdrage, die jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld.
Partners van de stichting zijn zij die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en die
zich jegens de stichting verbonden hebben tot een (strategische) samenwerking die
tussen het bestuur en de betreffende partij op individuele basis zal worden
vastgesteld.

2.

Toelating deelnemers en overige participanten
1.

2.

Over de toelating van deelnemers en overige participanten wordt besloten door het
bestuur van de stichting nadat de betrokkene daartoe zijn belangstelling heeft kenbaar
gemaakt bij het secretariaat van de stichting.
Het bestuur deelt de deelnemers in categorieën in.
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3.

4.

Deelnemerscategorieën
1.

Het bestuur kan, gehoord de Deelnemersraad, categorieën instellen, samenvoegen,
splitsen en opheffen. Geen van de categorieën bezit rechtspersoonlijkheid.

2.

De categorieën zijn gebaseerd op een zekere samenhang in de bedrijfsvoering van de
bedrijven die deel uitmaken van één categorie. Deelnemers worden ingedeeld in
maximaal één categorie.

3.

De categorieën zijn bij aanvang:
A.

scheepexploitanten van zeilschepen varend met passagiers op de Nederlandse
binnenwateren met een minimumcapaciteit van twaalf personen, een
traditioneel uiterlijk en voorzien van een geldig CVO (hierna ook aan te duiden
als categorie A);

B.

scheepseigenaren van zeilschepen varend met passagiers op de Nederlandse
en buitenlandse wateren met een minimumcapaciteit van twaalf personen,
een traditioneel uiterlijk en voorzien van een geldig CVO (hierna ook te
noemen: categorie B);

C.

boekingskantoren die ten minste de helft van hun omzet halen uit vaartochten
op de hiervoor bedoelde schepen (hierna ook te noemen: categorie C).

Einde deelnemerschap
1.

Het deelnemerschap eindigt:
a. door opzegging door de deelnemer; een zodanige opzegging kan slechts geschieden
bij aangetekende brief, brief met ontvangstbewijs of e-mail, gericht aan het
stichtingskantoor, en slechts tegen het einde van een kalenderjaar, met inachtneming
van een opzeggingstermijn van ten minste twee maanden;
b. bij faillissement of surséance van betaling;
c. bij rechtspersonen: indien zij ophouden te bestaan;
d. bij fusie, of overname in welke vorm dan ook, tenzij het bestuur positief beslist op een
verzoek tot voortzetting van het deelnemerschap door de rechtsopvolger;
e. door opzegging door de stichting in de volgende gevallen:
i.
wanneer de betrokken deelnemer heeft opgehouden te voldoen aan de door
of krachtens de statuten en reglementen voor het deelnemerschap gestelde
(toelatings)eisen;
ii. wanneer redelijkerwijs van de stichting niet gevergd kan worden het
deelnemerschap te laten voortduren;
iii. wegens het niet betalen van de verschuldigde contributie of een gedeelte daarvan,
tenzij door het bestuur gehele of gedeeltelijke dispensatie of uitstel mocht zijn
verleend;
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iv.

2.
3.

4.

5.

6.

5.

indien hij handelt in strijd met de statuten, één of meer reglementen of één of
meer besluiten;
v.
indien hij de stichting op onredelijke wijze benadeelt, hetgeen onder meer het
geval is bij wangedrag jegens de stichting, jegens de deelnemers van de
stichting of één of meer van hen, dan wel jegens het publiek.
f. door ontzetting (royement, uitgesproken door het bestuur);
in geval een deelnemer tevens scheepsexploitant:
i
bij verkoop van zijn schip, dan wel anderszins verlies van zeggenschap
hierover;
ii
indien zijn schip niet meer voldoet aan de eisen van de deelnemerscategorie
waartoe het behoort.
iii
indien naar het oordeel van het bestuur de deelnemer door handelen of
nalaten de branche onevenredig schade berokkent.
Heeft de opzegging door een deelnemer niet tijdig plaatsgevonden, dan eindigt het
deelnemerschap per einde van het eerstvolgende boekjaar.
Opzegging door de stichting geschiedt door het bestuur, dat van geval tot geval bepaalt of de
opzegging met onmiddellijke ingang geschiedt of tegen een bepaalde, door het bestuur vast
te stellen datum. Degene aan wie het deelnemerschap is opgezegd, kan binnen een maand
na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de opzegging tegen de opzegging beroep
instellen bij het scheidsgerecht. Vond de opzegging niet met onmiddellijke ingang plaats, dan
is de deelnemer tot de datum waartegen de opzegging is geschied, geschorst.
Indien het bepaalde in lid 1 onder f. toepassing vindt, verliest de betrokken deelnemer zijn
deelnemerschap een maand na het daartoe strekkende besluit van het bestuur, tenzij de
deelnemer binnen een maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het besluit
tot ontzetting daartegen beroep instelt bij het scheidsgerecht. Gedurende de beroepstermijn
en hangende het beroep is de deelnemer geschorst. Indien het scheidsgerecht het beroep
afwijst, eindigt daardoor het deelnemerschap.
Een geschorste deelnemer kan, zolang de schorsing voortduurt, de aan het deelnemerschap
verbonden rechten niet uitoefenen. De schorsing strekt zich mede uit tot alle functies die de
betrokken deelnemer binnen de stichting bekleedt. Bij schorsing blijven alle aan het
deelnemerschap van de betrokkene verbonden verplichtingen en alle verbintenissen die hij
heeft jegens de stichting en jegens derden in stand.
In dit artikel worden onder “deelnemer” begrepen de deelnemer, de buitengewone
deelnemer, de donateur en de partner.

Rechten en plichten deelnemers
1. Deelnemers en de overige participanten hebben het recht gebruik te maken van het door
of namens de stichting uitgebrachte promotiemateriaal en voorts op alle door of namens
de stichting in het kader van evenementen beschikbaar gestelde faciliteiten.
2. Deelnemers en de overige participanten zijn gehouden tot voldoening van een
jaarbijdrage. Deze bijdrage wordt uitgewerkt in een door het bestuur vast te stellen
contributie- of bijdrageregeling.
6.

Vergadering van deelnemers en overige participanten
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6.

7.

8.
9.

1. Vergaderingen van deelnemers en overige participanten worden door het bestuur
bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of gelet op het bepaalde in de
statuten noodzakelijk is. Tenminste een maal per jaar wordt een vergadering van
deelnemers en overige participanten gehouden.
2. De vergaderingen worden, indien mogelijk, gehouden aan het kantooradres van de
stichting of anders op een door het bestuur van de stichting aan te wijzen locatie.
3. De bijeenroeping van de geschiedt door schriftelijke mededeling aan de deelnemers en
overige participanten op een termijn van ten minste veertien dagen. Bij de oproeping
worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Ook langs elektronische weg kan de
oproeping plaatsvinden.
4. Toegang tot de vergadering van participanten hebben de deelnemers, de buitengewone
deelnemers, de donateurs en de partners, een en ander voorzover zij niet geschorst zijn
en voorts degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering
zijn uitgenodigd.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij diens afwezigheid
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
De deelnemers en de overige participanten hebben het recht op het uitbrengen van één
stem. Iedere deelnemer en overige participant kan aan een andere stemgerechtigde
schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor
ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene
deelnemersvergadering worden gehouden.
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij
verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee
personen door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de
twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
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II.

Deelnemersraad

1. De leden van de deelnemersraad worden benoemd door de deelnemers. De overige
participanten hebben derhalve geen zeggenschap over de benoeming van de leden van de
deelnemersraad.
2. Bij de benoeming dient met het volgende rekening te worden gehouden:
a.

De deelnemersraad bestaat uit tenminste zes natuurlijke personen en wordt gevormd
door afvaardigingen van de hiervoor 3 genoemde categorieën, en wel aldus, dat
categorie A het recht heeft tot het benoemen van drie leden, categorie B het recht
heeft tot het benoemen van twee leden en categorie C het recht heeft tot het
benoemen van één lid.

b.

Leden van de deelnemersraad worden benoemd voor een periode van 2 jaar. Een
aftredend lid is voor één keer terstond herbenoembaar, zodat de maximale
zittingsduur van een lid 4 jaar is.

c.

Leden van de deelnemersraad zijn uitsluitend gekozen uit de deelnemers van de
stichting zelf.

3.. De deelnemersraad staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met advies terzijde.
4. Het bestuur is gehouden de deelnemersraad advies te vragen over die aangelegenheden die
wezenlijk zijn voor het goed functioneren van de stichting. In het bijzonder geldt dat ten
aanzien van besluiten met betrekking tot:
a.
benoeming van bestuurders, waarbij overigens zoals in artikel 4 lid 2 van de statuten
is vermeld sprake dient te zijn van een representatieve afvaardiging van de
deelnemers;
b.
ontslag of ontzetting van een bestuurder als bedoeld in artikel 8 letters e. en f. van de
statuten;
c.
het verrichten van rechtshandelingen, waarvan het belang of de waarde voor de
stichting zodanig is, dat met die rechtshandeling de jaarlijkse begroting wordt
overschreden;
d.
het beleidsplan;
e.
de jaarlijkse begroting en jaarrekening;
f.
het voeren van rechtsgedingen, tenzij deze vanwege het spoedeisend karakter geen
uitstel kunnen lijden;
g.
het opstellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in artikel 11 van de statuten;
h.
rechtshandelingen als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van de statuten.
5. De deelnemersraad vergadert tenminste eens per kwartaal en zo dikwijls als het bestuur van
de stichting een vergadering van de raad uitschrijft. Het bestuur is daartoe gehouden in die
gevallen, waarin op grond van de statuten van de stichting advies van de deelnemersraad moet
worden ingewonnen.
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6. De vergaderingen van de deelnemersraad worden voorgezeten door een door de
deelnemersraad aangewezen bestuurder van de stichting. In het besluitvormingsproces komt
hem geen stemrecht toe.
7. De deelnemersraad besluit bij gewone meerderheid van stemmen.
8. Vergaderingen kunnen zowel fysiek als digitaal plaatsvinden.
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