
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
van de vereniging 

DUTCH INTERNATIONAL ONE METRE CLASS 
ASSOCIATION (DIOMCA) 

 
Conform artikel 25 van de statuten van de vereniging is door de ledenvergadering dd. 13 
februari 2008 het volgende huishoudelijk reglement vastgesteld. 
 
1. Het bestuur 
 
1a. De voorzitter 

Geeft leiding aan de bestuurs- en de ledenvergaderingen 
 Is de contactpersoon van de vereniging met de World Council (het bestuur  
 van de IOMICA) en van NEMOZO 
 Is namens de vereniging bestuurslid van de World Council en van NEMOZO 

 
1b. De secretaris 

Is het aanspreekpunt namens de vereniging naar en voor leden en derden. 
Notuleert leden- en bestuursvergaderingen  
Maakt het jaarverslag ten behoeve van de ledenvergadering en IOMICA 
Houdt de administratie bij van leden en donateurs 

 
1c. De penningmeester 

Houdt de administratie bij van inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden van de 
vereniging. 
Maakt en bewaakt de door de Ledenvergadering goedgekeurde begroting voor het 
(nieuwe) verenigingsjaar. 
Geeft de kascontrole commissie tijdig toegang tot de administratie van de vereniging 

 
1d. De registrar 

Geeft bootnummers uit en houdt deze in het register bij.  
Geeft meetbrieven uit aan de eigenaren van gemeten boten 
Vermeldt de uitgegeven meetbrieven in het register 
. 
Kent op verzoek van een booteigenaar een persoonlijk zeilnummer uit en houdt deze 
in het register bij. 

 
2 Communicatie met de leden 

De vereniging communiceert per telefoon, brief, email of fax met de leden. 
De leden dragen er zorg voor dat hun juiste contactgegevens steeds bij secretaris van 
de vereniging bekend zijn. 

 
3. Het verenigingsjaar en contributie  
 
3a. Het verenigingsjaar loopt van één januari van een jaar t/m 31 december van dat zelfde 

jaar. 
 



3b. Contributie 
Jaarlijks zal door het bestuur een contributie voorgesteld worden dat ter goedkeuring 
aan de Leden Vergadering wordt voorgelegd. De penning meester draagt er zorg voor 
dat, indien de contributie gewijzigd is ten opzichte van de voorafgaande periode, alle 
leden op de hoogte worden gesteld van de nieuwe door de ledenvergadering 
vastgestelde contributie. 
 
In de vast gestelde contributie is inbegrepen de afdracht aan het watersport verbond en 
aan NEMOZO, hiermee wordt dus tevens een lidmaatschap verkregen van genoemde 
organisaties. 
Indien men reeds lid is van het watersport verbond zal de contributie met een jaarlijks 
vast te stellen  bedrag verlaagd worden. 
Indien men reeds lid is van de NEMOZO zal de contributie met een jaarlijks vast te 
stellen bedrag verlaagd worden. 
 
De contributie behoort voldaan te worden op het bankrekening nummer van DIOMCA 

 
 

4. Kascontrole commissie  
In verband met de continuïteit, treden de leden van de commissie bij toerbeurt jaarlijks 
af. De leden kunnen niet langer dan 2 jaar lid zijn van de commissie. 

. 
 
5. De wedstrijd commissie 

Het bestuur kan een wedstrijdcommissie instellen. 
Het bestuur benoemt de leden van de wedstrijdcommissie. 
De commissie zoekt goede locaties om wedstrijden met de IOM te laten organiseren. 
De commissie stelt jaarlijks een wedstrijdkalender op. 
De commissie rapporteert aan het bestuur.  

            
6. Procedures 
 
6a. Aanvraag bootnummer 

Een booteigenaar vraagt bij de registrar een bootnummer aan. 
Dit kan via de website van de vereniging of via een formulier te verkrijgen bij de 
registrar. 
De registrar verstrekt de bootnummers opvolgend, te beginnen bij 100. Ingeval de 
laatste 2 posities van het bootnummer gelijk zijn aan die van een eerder 
uitgegeven bootnummer, of aan een persoonlijk zeilnummer, dient de eigenaar een 
nummer (niet zijnde “0” nul) voor het twee-cijferig zeilnummer te plaatsen) 

 
6b. Aanvraag persoonlijk zeilnummer 

Op verzoek van een booteigenaar kan de registrar een persoonlijk zeilnummer afgeven.  
Dit kan via de website van de vereniging of via een formulier te verkrijgen bij de 
registrar. 
Persoonlijk uitgegeven zeilnummers vervallen na drie jaar indien niet meer actief 
deelgenomen wordt aan wedstrijden. 

 
6c. Aanvraag meetcertificaat bij eerste meting en bij hermeting  



Het is de verantwoordelijkheid van de booteigenaar dat deze zijn boot ter meting 
aanbied bij een officiële meter. Contact gegevens via de website of bij de registrar.  
Na de meting stuurt de meter de volledig ingevulde meetformulieren naar de registrar. 
De eigenaar maakt EUR 7 registratiekosten over naar de vereniging ovv bootnummer. 
Nadat de registratiekosten en de volledig ingevulde meetformulieren zijn ontvangen, 
verstrekt de registrar binnen 4 weken een meetcertificaat aan de eigenaar.  
Meetcertificaten worden uitsluitend aan DIOMCA leden uitgereikt. 

 
6d. Aanvraag meetcertificaat bij overschrijving  

De booteigenaar zendt het oude certificaat naar de registrar.  
De booteigenaar maakt EUR 7 registratiekosten over naar de vereniging ovv 
bootnummer. 
Nadat de registratiekosten en het oude certificaat zijn ontvangen, verstrekt 
de registrar binnen 4 weken een meetcertificaat aan de eigenaar.  
Meetcertificaten worden uitsluitend aan DIOMCA leden uitgereikt. 

 
6d. Jaarprijs , Winter- en Zomercompetitie, Ranking 

Jaarprijs 
De jaarprijs wordt verkregen door de degene met het hoogste aantal punten behaald in 
de periode van 01 januari tot 31 december volgens de ranking. De punten kunnen 
behaald worden in de daarvoor aangewezen jaarprijs wedstrijden. De jaarprijs ranking 
wordt gedurende het seizoen actief bijgehouden en gepubliceerd op de website. 
Winter competitie 
Om de “winter IOM zeilers” in de gelegenheid te stellen een competitie te varen is er 
in de kalender een winter competitie opgenomen.  
De winter competitie loopt van 1 oktober t/m 30 april. Alle jaarprijs wedstrijden die in 
deze periode aangewezen zijn tellen mee om de winter kampioen aan te kunnen wijzen 
conform de ranking. 
Zomer competitie 
Om de “zomer IOM zeilers” in de gelegenheid te stellen een competitie te varen is er 
in de kalender een zomer competitie opgenomen.  
De zomer competitie loopt van 1 Mei t/m 30 September. Alle jaarprijs wedstrijden die 
in deze periode aangewezen zijn tellen mee om de zomer kampioen aan te kunnen 
wijzen conform de ranking. 
Ranking 
De ranking periode loopt parallel met de data van Jaarprijs, Wintercompetitie en 
Zomercompetitie. 
Voor bovenstaande wedstrijden geldt dat de rangorde wordt bepaald door de som van 
de resultaten behaald in alle daarvoor aangemerkte competities, zonder aftrek. 
Voor het bepalen van de rangorde wordt gebruik gemaakt van de Oostenrijkse punten 
telling. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in Nederlandse en buitenlandse 
deelnemers; het werkelijk vergaarde puntenaantal in de betreffende wedstrijd blijft 
gehandhaafd.  
 

 
6e. Selectie nationale kampioenschappen en internationale wedstrijden  

Internationale wedstrijden 
Geïnteresseerden voor deelname aan een internationale wedstrijd met beperkte 
deelname per land dienen zich bij het bestuur aan te melden. In het geval er meer 



geïnteresseerden zijn dan het aantal plaatsen gereserveerd voor Nederlanders, zal het 
bestuur selectiewedstrijden aanwijzen. 
Indien het Nederlands kampioenschap deel uit maakt van de selectie wedstrijden dan 
zal het daarin behaalde resultaat dubbel tellen. 
Op basis van de resultaten van deze selectiewedstrijden, bepaalt het bestuur een 
rangorde van geïnteresseerden in overeenstemming met de ranking genoemd bij 6d. 
Degene met het beste resultaat komt als eerste in aanmerking voor deelname, dan de 2e 
etc. 
 
Nederlands kampioenschap 
Voor een nationaal kampioenschap kan een beperking van het aantal deelnemers 
gelden. Het bestuur kan een aantal plaatsen reserveren voor buitenlandse deelnemers..    
Het bestuur zal in dat geval selectiewedstrijden aanwijzen.  Op basis van de resultaten 
van deze selectiewedstrijden, bepaalt het bestuur een rangorde van geïnteresseerden in 
overeenstemming met de ranking genoemd bij 6d. Degene met het beste resultaat 
komt als eerste in aanmerking voor deelname, dan de 2e etc. 
 
 

 
 

  


