DUTCH ST AYLES SKIFF ROWING ASSOCIATION – stayles.nl
ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT DARA
Dit regelement is opgesteld conform artikel 7.1 tot 7.3 van de DARA statuten van 8 juni 2021 en is
goedgekeurd in de eerste vergadering van het oprichting bestuur op 9 juli 2021.
ARTIKEL 1: DOELSTELLING, BEGRIPPEN EN DEFINITIES
1. De St Ayles Skiff is een zelf te bouwen gestuurde 4 persoons hecht houten roeisloep naar Schots
model
2. De DARA “Dutch St Ayles Skiff Rowing Association” is de NCA van het St Ayles Skiff Roeien
in Nederland
3. De DARA is officieel gekend binnen de International class Association SASI “St Ayles Skiff
International“
4. De SASI is de internationale overkoepelende klasse Organisatie voor de Scottish St Ayles Skiff
class of coastal rowing boat.
5. Doelstelling van DARA en SASI is het nationaal en internationaal promoten van de
eenheidsklasse klasse, het continueren en uitbreiden van het huidige succes en het in stand houden
van de hoge standaard klasse voor wedstrijden en andere evenementen.
6. Waar in dit huishoudelijk reglement wordt gesproken over “lid”, “leden” of “lidmaatschap” zijn
bedoeld alle bij artikel 4 van de statuten genoemde categorieën.
7. NCA is National Class Association.
ARTIKEL 2: INLEIDING
1. Dit algemeen huishoudelijk reglement van de DARA is een toevoeging aan de statuten van de
DARA. Ieder lid wordt geacht zich aan de regels, zoals die zijn opgenomen in de statuten en alle
geldende regelementen te houden. Bij onduidelijkheden over of bezwaren tegen het toepassen van
de regels staat in de klachten procedure beschreven welke procedure gevolgd moet worden.
2. De DARA volgt de door de SASI geproduceerde Rules of Racing en Measurement and building
rules ter bescherming van de eenheidsklasse
ARTIKEL 3: STRUCTUUR EN OMVANG
1 BESTUUR: Het bestuur waakt over de algemene gang van zaken en stelt het beleid vast. Het
bestuur bestaat uit maximaal 7 leden: Voorzitter (door ALV benoemd) Secretaris, Penningmeester
en bestuursleden zonder functie
2 Het bestuur kan besluiten nemen zonder bijeen te komen.
3 Besluiten van het bestuur, welke ter kennis van de leden zijn gebracht, zijn voor alle leden
bindend, totdat daarover op de eerstvolgende algemene vergadering anders is beslist.
4 COMMISSIES: Het bestuur delegeert een gedeelte van haar taken naar commissies: op dit
moment onderstaande commissies: Wedstrijd commissie en Technische commissie
Als daar aanleiding toe is kan het bestuur het aantal commissies uitbreiden
5 Iedere commissie heeft een vast bestuurslid als aanspreekpunt. De verantwoordelijkheid voor het
doen en laten van de commissie ligt bij dit bestuurslid. In geval van onenigheid binnen de
commissie kan het bestuur geraadpleegd worden.
6 Een commissie doet geen uitgaven zonder een akkoord van de penningmeester. Er dient bij het
plannen van een uitgave altijd overleg te zijn met de penningmeester. Indien een commissie meent
bepaalde uitgaven te moeten doen, moet zij eerst bij de penningmeester een begroting indienen.
Na akkoord en betaling van vermelde uitgaven zal een factuur/bon worden overlegd.
ARTIKEL 4: TOELATING ALS LID.
1. Verzoeken om als lid tot de DARA te worden toegelaten worden schriftelijk c.q. digitaal aan het
bestuur gericht. Het dagelijks bestuur besluit over het al dan niet toelaten van het kandidaat-lid.
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Bij enige twijfel door dagelijks bestuur wordt de aanvraag bij de eerstvolgende algemene
bestuursvergadering behandeld.
2. Bij een lidmaatschap / begunstiger-schap verklaren leden en/of begunstigers in te stemmen met de
geldende privacyverklaring en zich te onderwerpen aan de geldende statuten, reglementen en
instructies van de DARA.
ARTIKEL 5: WEDSTRIJDEN EN EVENEMENTEN.
1. Deelname aan een wedstrijden en/of evenementen in binnen en buitenland georganiseerd onder
auspiciën van de SASI en haar gelieerde NCA’s is alleen mogelijk voor clubs, verenigingen of
Skiffs die lid en of geregistreerd zijn bij / binnen de voor hun geldende NCA
2. De DARA behoudt zich het uitsluitend recht voor:
a. om op het gebied van St Ayles Skiffs op te treden als vertegenwoordiger van Nederland en als
zodanig overeenkomsten te sluiten met verenigingen en organisaties, zowel in als buiten
Nederland;
b. roeiwedstrijden, in overleg met de organiserende lid vereniging(en), aan te wijzen waar
gestreden wordt om de titel “Nederlands Kampioen” of “Open Nederlands Kampioen”;
c. tot het geven van toestemming aan lid verenigingen en roeiorganisaties in Nederland tot het
deelnemen aan roeiwedstrijden in het buitenland;
c. Het kiezen of doen kiezen van Nederland vertegenwoordigende ploegen;
3. Doping: Het gebruik van verboden middelen, die zijn vermeld op de van toepassing verklaarde
dopinglijst van de Dopingautoriteit, is verboden.
4. Voor Nederland is de DARA de NCA
ARTIKEL 6: CONTRIBUTIE EN UIT ANDEREN HOOFDE AAN DE DARA
VERSCHULDIGDE GELDEN.
1. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
2. De jaarlijks verschuldigde contributie bedraagt 50,- EURO per Skiff binnen de DARA
3. De contributie wordt het eerste jaar van lid worden in het geheel betaald ongeacht de datum van
lid worden, er is geen entree fee verplicht.
ARTIKEL 7: DARA VERTEGENWOORDIGING
1. Zonder toestemming van het DARA bestuur is niemand gerechtigd uit naam van de DARA op te
treden uit naam van de DARA of daarvan de schijn te wekken. Indien het bestuur deze
toestemming weigert, is de betrokkene gerechtigd tegen die weigering een beroep in te stellen op
de algemene ledenvergadering.
ARTIKEL 8: BEPALINGEN.
1. Het algemeen huishoudelijk regelement kan worden gewijzigd krachtens een besluit genomen ter
algemene ledenvergadering met de volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen.
2. De Rules of Racing en Measurement and Building rules worden door de SASI vastgesteld en
gehanteerd door de DARA.
3. Ieder lid ontvangt op zijn verzoek digitaal een exemplaar van de statuten als ook een exemplaar
van het algemeen en andere geldende reglementen van de DARA. Alle reglementen zijn ook te
downloaden op de website.

DARA

Huishoudelijk Reglement

Versie: 1

9-07-2021

pag.
2

