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INTERN REGLEMENT 2019
Het Intern Reglement van de Belgische eenheidsklasse van het Dinghy Optimist Class Belgium (DOCB) heeft tot doel om
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LIDMAATSCHAP

Een lid is pas een effectief lid of een toegetreden lid van de klasse na ontvangst van zijn lidmaatschapsbijdrage voor het
komende zeilseizoen en na ontvangst van het volledig ingevuld DOCB inschrijvingsformulier.
Alle leden betalen hun bijdrage voor 1 februari. Enkel de wedstrijdresultaten van de effectieve en toegetreden leden worden
opgenomen in de DOCB-klassementen. Iedereen die met een in België geregistreerde optimist vaart en deelneemt aan
meer dan 2 nationale of internationale wedstrijden, dient lid te zijn van DOCB vzw.
Leden die na 1 februari betalen, wordt een administratieve meerkost aangerekend van 10 euro.
Voor de beginnende competitiezeilers wordt een uitzondering gemaakt: zij mogen 2 officiële wedstrijden, die vermeld zijn in
de officiële DOCB-kalender meezeilen zonder effectief lid te zijn. Daarna worden zij spontaan lid en is de
lidmaatschapsbijdrage verschuldigd. Nieuwe zeilers die effectief lid worden door het betalen van hun bijdrage na
1 september, hebben meteen hun bijdrage betaald voor het volgende zeilseizoen.
Met de betaling van de lidmaatschapsbijdrage aanvaardt het lid het volledige Intern Reglement en zorgt ervoor dat zijn boot
geregistreerd is bij de DOCB-klassemeter. Info via www.optimist.be.
Het lid beschikt eveneens over een geldige internationale zeillicentie uitgereikt door Uw federatie en te bekomen bij Uw
eigen club na het betalen van het lidmaatschap van Uw club.
Het lidgeld werd bepaald op 30 € voor het eerste lid van het gezin en 25 € voor ieder volgend lid van hetzelfde gezin. Dit bedrag
kan ieder jaar herzien worden door het DOCB bestuur. Lidgeld dient gestort te worden op rekening van DOCB BE 60 0015 4237
4970 met vermelding van naam, zeilnummer en de club waarvoor het lid zal uitkomen tijdens het komende wedstrijdseizoen.
Jaarvergadering :
De ouder, voogd of grootouder van een effectief lid is op de jaarvergadering pas stemgerechtigd als de lidmaatschapsbijdrage
voor het komende seizoen voor de jaarvergadering betaald is. Het betalingsbewijs moet op de vergadering getoond worden.
Naast de effectieve leden kunnen ook de volgende leden toetreden tot de vereniging. Echter alleen de ouder, voogd of
grootouder van effectieve leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.
1. ereleden (leden van verdienste):
2. ouder- en grootouderleden :
3. Donateurs/Sympathisanten :
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20 €
20 €
Minimum 30 €

SPONSORBELEID

Een onderscheid wordt gemaakt tussen sponsoren van het DOCB en specifieke sponsoren voor het EK en/of het WK.
Sponsorgelden voor het DOCB worden volledig aangewend voor de ondersteuning van de promotie van de optimist klasse
via de werking van het DOCB.
Sponsorgelden die specifiek het EK en/of WK team of andere wedstrijden ondersteunen worden verdeeld om de organisatie
van die specifieke events mogelijk te maken en ter ondersteuning van de promotie van de optimist klasse volgens
onderstaande verdeelsleutel.
10% naar ondersteuning werking DOCB
90% naar de EK en WK teams
We onderscheiden volgende type van sponsors:
GOLD: Hoofdsponsor DOCB en/of EK/WK team
Vermelding van naam en logo op alle DOCB georganiseerde
events en wedstrijden
LOGO op alle communicatie , sociale media
LOGO op T-Shirts en singlet van de EK/WK zeilers
LOGO op de boot en/of trailer van de EK/WK zeilers

>5 000 €

SILVER: Hoofdsponsor DOCB en/of EK/WK team
Vermelding van naam en logo op alle DOCB georganiseerde
events en wedstrijden
LOGO op alle communicatie , sociale media
LOGO en sampling in de “goodie bag” voor alle deelnemers aan de
DOCB georganiseerde events en wedstrijden, indien goodie bag
uitgedeeld wordt

>2 500 €

BRONS: Hoofdsponsor DOCB
Vermelding van naam en logo op alle DOCB georganiseerde
events en wedstrijden
LOGO op alle communicatie , sociale media

>750 €

EMERALD: Sponsor DOCB
Vermelding van naam en logo op de door DOCB georganiseerde
event of wedstrijd naar keuze (in uw club)
LOGO op alle communicatie, sociale media

>250 €

Sponsorbedrag kan gedeeltelijk in natura verrekend worden. Een fiscaal attest kan voor elke sponsoring afgeleverd worden
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PRIVACY

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de
verwerking van privé-gegevens worden de door het lid (= optimistzeiler + ouders/grootouders/voogd) verstrekte gegevens
uitsluitend gebruikt voor interne en administratieve doeleinden van de klasse, de federaties en wedstrijdorganisaties. Deze
worden zonder toestemming niet aan derden bekendgemaakt. Op eenvoudig verzoek kunnen de gegevens steeds op het
secretariaat nagezien worden.
Een specifieke privacyverklaring is aangehecht in annex 1

4

KEUZE VAN CLUB

In toepassing van de wet op de niet-betaalde sportbeoefenaar, kiest elk lid één club voor dewelke in competitieverband met
zijn/haar optimist het komende zeilseizoen wordt uitgekomen. Het lid zal dit BIJ WIJZIGING voor het begin van seizoen
tussen 31 december 2018 en 31 januari 2019, schriftelijk mededelen aan het klasse secretariaat, bij voorkeur per e-mail aan
secretary@optimist.be.
Veranderen van club tijdens het lopende seizoen kan enkel na schriftelijke instemming van beide clubs.

5

KLEDIJ

De klasse kan, al dan niet via sponsoring, kledij ter beschikking stellen van zijn zeilers. Deze uniforme kledij dient, tenzij
schriftelijk anders aangegeven, gedragen te worden tijdens de officiële gedeelten van het evenement zoals de
openingsceremonie en prijsuitreiking.

6

GEDRAGSCODE IN HET BUITENLAND

DOCB vraagt om de regels van de zeilersetiquette te respecteren.
Het lid die te gast is op een buitenlands evenement en bijgevolg de klasse vertegenwoordigt, zal zich steeds waardig en
sportief gedragen. Nationale en klasse vlaggen, dienen met respect en volgens de etiquette behandeld te worden. Na het
evenement worden, indien de vlaggen door DOCB ter beschikking zijn gesteld, deze direct terugbezorgd aan de
materiaalmeester van DOCB of, bij afwezigheid van deze functie, aan de voorzitter van de DOCB.
Voor specifieke evenementen kan DOCB een gedragscode voorschrijven.

7

VERZEKERING

Het lid beschikt over een geldige verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid met voldoende dekking, een bedrag van minimaal
1 mln. euro, en de uitdrukkelijke vermelding zeilwedstrijden te dekken voor het vaargebied waarin de wedstrijden gezeild
worden. Naast deze BA wordt elke gevorderde zeiler aangeraden een All Riskverzekering af te sluiten waarin redding en
berging op zee is inbegrepen.

8

MEDIA

Het lid geeft toestemming aan DOCB om foto’s, video’s of ander mediamateriaal vrij en kosteloos te gebruiken voor onder
andere de promotie van de optimistenklasse. Zie ook privacyverklaring in annex 1.

9

COMMUNICATIE BINNEN HET DOCB

De officiële communicatiekanalen binnen het DOCB zijn de facebook en de website. Hier worden alle nodige documenten en
informatie in verband met wedstrijden, uitslagen, verslagen, foto’s, klassementen, selecties en vergaderingen vermeld. Leden
kunnen ook een e-mail adres opgeven waar gemeld kan worden dat er een belangrijk bericht op de facebook en/of website
staat. Het al dan niet ontvangen van deze mail kan echter geen reden zijn om de rechtsgeldigheid van de mededeling in
vraag te stellen.
Het lid aanvaardt, in overeenstemming met de wet van 11 maart 2003 omtrent publiciteit per elektronische post, om e-mails
in verband met de klassewerking en de federaties te willen ontvangen.

10

FAIRPLAY ISAF RRS REGEL 2 EN 69

Indien blijkt dat er een klacht loopt betreffende Fair Play, onsportief of wangedrag tegen een zeiler en/of zijn begeleiding, kan
het DOCB-bestuur disciplinaire maatregelen nemen tegenover de zeiler en/of zijn begeleiding. zie hiervoor ook World Sailing
RRS 2017-2020 regel 2 en 69.

11

TEAMZEILEN

IODA moedigt teamzeilen aan en onderstreept het educatieve karakter van deze vorm van wedstrijdzeilen.
DOCB verleent dan ook de volle steun aan teamzeilen op nationaal gebied maar ook aan teams die in het buitenland onze
kleuren verdedigen. Voor wedstrijden waar slechts één Belgisch team kan inschrijven wordt een selectie gemaakt door het
bestuur van het DOCB. Voor het Europees Kampioenschep teamzeilen (verder afgekort tot EK-teamzeilen) wordt het
selectiereglement gehanteerd zoals is vastgelegd in het “Reglement EK/WK Selectie 2019”. Bij problemen beslist het DOCB
bestuur.

12

SELECTIES, KAMPIOENSCHAPPEN en OPTIMIST CUPS

Om geldig deel te nemen aan wedstrijden die meetellen voor bepaalde selecties en / of ranking moet een zeiler:
• De Belgische nationaliteit bezitten of domicilie in België hebben conform “ISAF regulation 19.8”
• Lid zijn van een club die lid is van een federatie die aangesloten is bij het ROYAL BELGIAN SAILING FEDERATION.
• Lid zijn van het DOCB, en zijn lidgeld betaald hebben voor 1 April 2019. zie ook art.1. Nieuwe leden worden pas
opgenomen in de rankings na betalen van het lidgeld
• In het bezit zijn van een geldige zeilvergunning voor competitiesport (Internationale Licentie)
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• Zeilen met een Belgisch zeilnummer
Naast de regels hieronder beschreven, gelden de scoreregels van WORLD SAILING RRS 2017-2020, Appendix A, voor
zowel Selectie- als Nationale wedstijden die meetellen voor de diverse rankings en Kampioenschappen.
Bij tegenspraak of gelijke eindstand gelden de regels van WORLD SAILING RRS 2017-2020.
Alle wedstrijden voor bovengenoemde zeilwedstrijden zijn opgenomen in de Kalender DOCB 2019 en worden als zodanig
gekenmerkt.

12.1
12.1.1

De selectiewedstrijden
De Voorjaarsselectiewedstrijden

De basis voor de voorjaarsselectiewedstrijden zijn de manches van de 3 aangeduide selectiewedstrijden I1, I2 en I3 in de
officiële DOCB- wedstrijdkalender van 2019, voor zover deze als geldige manches vrijgegeven werden.
Deze 3 wedstrijden bepalen het klassement, ongeacht het aantal gevaren manches.
De voorjaarsselectiewedstrijden dienen als basis om zich te selecteren voor o.a.. deelname aan het Europees
kampioenschap (verder afgekort tot EK) of het Wereldkampioenschap (verder afgekort tot WK). Voor details en de specifieke
voorwaarden om zich te selecteren voor een EK of WK, verwijzen we naar het “Reglement EK/WK Selectie 2019”.
12.1.2

De Puntentelling voor de selectiewedstrijden

De punten worden berekend volgens WORLD SAILING RRS 2017-2020 Appendix A4, “Low
Point System”. De punten van de manches zelf tellen, niet de stand onder de Belgen.
De eindstand wordt bekomen door de scores van de geldige manches uit de selectiewedstrijden die van toepassing zijn op te
tellen. Per 5 geldige manches is er één aftrekmanche.
De penalty’s (straffen) worden berekend volgens WORLD SAILING RRS 2017-2020 Appendix A9 (Race Scores in a series
longer than a regatta). Echter omdat niet alle wedstrijdcomités even consequent omgaan met de hierin vermelde penalty’s,
gelden de volgende afspraken : Score = laatste plaats + 1.
DNS = DNF = DSQ = OCS = BFD = UFD = DNC = RET:Aftrekbaar Appendix A11 van RRS 2017-2020
DNE: a. aftrekbaar: onder regel 30.4(zwarte vlag), onder regel 42 indien regel 67 (score = DSQ)
b. niet aftrekbaar: onder regel 2 (fair sailing) en regel 69 (DGM en penalty P2.3). (score = DSQ niet aftrekbaar)
Een selectiewedstrijd waar benjamins en miniemen apart zeilen kan pas een geldige selectiewedstrijd zijn, indien de
selecteerbare benjamins meezeilen met de miniemen.
Indien bij een selectiewedstrijd of wedstrijd die meetelt voor een ranking de laatste dagen een verdeling wordt gemaakt in
Gold en Silver of gelijkaardig, dan tellen de reeksen na de verdeling niet mee voor de selecties of ranking.
Merk op : Sommige wedstrijden hebben het maximaal aantal deelnemers gelimiteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de
kandidaten om zich tijdig in te schrijven voor de respectievelijke wedstrijden.

12.2

Nationale wedstrijden (Optimist Cups) en Kampioenschappen

Van de uitslagen van de Nationale wedstrijden worden ‘’rankings’’ bijgehouden die gepubliceerd worden op de website van
DOCB. Het doel van de verschillende “rankings” is ervoor te zorgen dat elke Belgische optimistzeiler zich kan terugvinden in
één van de competities of Cups, door deze Nationale wedstrijden te verdelen volgens de 4 niveaus van competentie.
Op het einde van het werkingsjaar dat de Nationale wedstrijden en Kampioenschappen voorafgaat, stelt het DOCB-bestuur 8
tot 10 wedstrijden voor die in aanmerking komen voor de 5 respectievelijke Optimist Cups van het komende seizoen,
zijnde “Rookie Cup”, “Benjamin Optimist Cup”, “Nationale Optimist Cup” en “Internationale Optimist Cup”. In de officiële
DOCB-kalender, die in het begin van het kalenderjaar gepubliceerd wordt, is per Nationale wedstrijd aangegeven welke
wedstrijd meetelt voor een specifieke Optimist Cup.
Het DOCB-bestuur ziet erop toe dat de wedstrijden die deel uitmaken van een zelfde Optimist Cup van een zelfde niveau zijn
en, indien mogelijk, niet samenvallen met de wedstrijden van een andere Optimist Cup of met EK/WK en de voorafgaande
trainingsessies.
Als afsluiting van het seizoen worden na afloop van de Algemene Vergadering in november de beste 3 zeilers van elke
Optimist Cup gehuldigd.
12.2.1
Open :

“Rookie Cup” of “First Years”
Zeilers die maximum 2 nationale of internationale wedstrijden gevaren hebben in het voorgaande jaar.
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Nationale wedstrijd is iedere wedstrijd die op de nationale klassekalender vermeld
staat. Met uitzondering van de wedstrijden op de eigen club en OBK Benjamin.

-

Rookie wedstrijden en Buitenlandse wedstijden in het B circuit tellen niet mee (bv
Deltacombi wedstrijden in B veld).
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Rookie optimist zeilers die in voorafgaand jaar in DOCB Rookie eindklassement in de
top 5 geëindigd zijn, mogen in het volgende jaar geen Rookie Cup meer varen.

Wedstrijden:

Alle door het DOCB-bestuur aangeduide Nationale wedstrijden in de officiële DOCB-kalender
aangeduid met een R, tellen mee voor de “Rookie Cup”.

Klassement :

Zeilers worden opgenomen in het Rookie Klassement als ze lid zijn van DOCB, of als ze lid worden
van DOCB na ten hoogste 2 deelnames aan rookie wedstrijden. Het klassement wordt samengesteld op
basis van de resultaten van de geldige wedstrijden, afgeleverd door de wedstrijdcomités.

Kalender :

1 januari tot 31 december 2019

Punten:

De punten worden berekend volgens WORLD SAILING RRS 2017-2020 Appendix A4, “Low Point
System” op basis van de stand in de einduitslag van de wedstrijd, inclusief niet-leden. De punten van
de uitslag zelf tellen niet.Bij wedstrijden waar meerdere dagen zijn geprogrammeerd, wordt de
eindstand vermenigvuldigd met het aantal dagen.

Optimist Cup :

Door de eindstand van alle geldige wedstrijden op te tellen. Alle geldige wedstrijden tellen mee. Vanaf
5 geldige wedstrijden wordt de slechtste score afgetrokken. De zeiler met de laagste score op het
einde van het seizoen is de winnaar van de “Rookie Optimist Cup”.

12.2.2

“Benjamin Optimist Cup” B

Open :

Alle deelnemers tellen, beperking in leeftijd tot maximaal 12 jaar oud zijn op 31 december 2019,

Wedstrijden:

Alle door het DOCB-bestuur aangeduide Nationale wedstrijden in de officiële DOCB-kalender
aangeduid met een B, tellen mee voor de “Benjamin Optimist Cup”.

Klassement :

Voorbehouden aan de zeilers die effectief lid zijn van DOCB en die maximaal 12 jaar oud zijn op 31
december 2019.
Het klassement wordt samengesteld op basis van de resultaten van de geldige wedstrijden,
afgeleverd door de wedstrijdcomités.

Kalender :

1 januari tot 31 december 2019

Punten:

De punten worden berekend volgens WORLD SAILING RRS 2017-2020 Appendix A4, “Low Point
System” op basis van de stand in de einduitslag van de wedstrijd, inclusief niet-leden. De punten van
de uitslag zelf tellen niet.
Bij wedstrijden waar meerdere dagen zijn geprogrammeerd, wordt de eindstand vermenigvuldigd met
het aantal dagen.

Optimist Cup :

Door de eindstand van alle geldige wedstrijden op te tellen.
Alle geldige wedstrijden tellen mee. Vanaf 5 geldige wedstrijden wordt de slechtste score afgetrokken.
De zeiler met de laagste score op het einde van het seizoen is de winnaar van de “Benjamin Optimist
Cup”.

12.2.3

“Nationale Optimist Cup“ N

Open :

Alle deelnemers tellen

Wedstrijden:

Alle door het DOCB-bestuur aangeduide nationale wedstrijden in de officiële DOCB-kalender
aangeduid met een N, tellen mee voor de “Nationale Optimist Cup“.

Klassement :

Voorbehouden aan de zeilers die effectief lid zijn van DOCB.
Het klassement wordt samengesteld op basis van de resultaten van de geldige wedstrijden,
afgeleverd door de wedstrijdcomités, aangeduid in de officiële DOCB-kalender.

Kalender :

1 januari tot 31 december 2019

Punten:

De punten worden berekend volgens WORLD SAILING RRS 2017-2020 Appendix A4, “Low Point
System” op basis van de stand in de einduitslag van de wedstrijd, inclusief niet-leden. De punten van
de uitslag zelf tellen niet.
Bij wedstrijden waar meerdere dagen zijn geprogrammeerd, wordt de eindstand vermenigvuldigd met
het aantal dagen.

Optimist Cup :

Door de eindstand van alle geldige wedstrijden op te tellen.
Alle geldige wedstrijden tellen mee. Vanaf 5 geldige wedstrijden wordt de slechtste score afgetrokken.
De zeiler met de laagste score op het einde van het seizoen is de winnaar van de “Nationale Optimist
Cup”.

12.2.4

“Internationale Optimist Cup” I

Open :

Alle deelnemers tellen

Wedstrijden:

Alle door het DOCB-bestuur aangeduide internationale wedstrijden en wedstrijden op zee in de
officiële DOCB-kalender aangeduid met een I, tellen mee voor de “Internationale Optimist Cup”.
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Voorbehouden aan de zeilers die effectief lid zijn van DOCB.
Het klassement wordt samengesteld op basis van de resultaten van de geldige manches, afgeleverd
door de wedstrijdcomités.

Kalender :

1 januari tot 31 december 2019

Punten:

Analoog aan de puntentelling voor selecties (Zie paragraaf 11.1.3)

Optimist Cup :

Door de eindstand van alle geldige manches op te tellen.
Alle geldige manches tellen mee. Per 5 geldige manches is er één aftrekmanche.
De zeiler met de laagste score op het einde van het seizoen is de winnaar van het criterium.

12.3

Open Belgisch Kampioenschap Benjamin

Het Open Belgisch Kampioenschap Benjamin is een meerdaagse wedstrijd.
De Benjamins hebben bij deze wedstrijd een eigen start en een apart klassement.
Dit kampioenschap staat open voor alle zeilers die maximaal 12 jaar oud zijn op 31 december 2019.
Het OBK Benjamin wordt georganiseerd door DOCB in samenwerking met een of meerdere zeilclubs of wordt georganiseerd
door een of meerdere zeilclubs in opdracht van DOCB.
Het Open Belgisch Kampioenschap Benjamin telt ook mee voor de “Benjamin Optimist Cup”.
De winnaar mag zich voor een jaar “Belgisch Kampioen Benjamin” noemen.

12.4

Open Belgisch Kampioenschap

Het Open Belgisch Kampioenschap wordt georganiseerd door DOCB in samenwerking met een of meerdere zeilclubs of
wordt georganiseerd door een of meerdere zeilclubs in opdracht van DOCB.
Deze wedstrijd is open voor alle optimist zeilers. De winnaar van deze wedstrijd mag zich voor een jaar “Belgisch Kampioen”
noemen.

13

METINGEN

In overeenstemming met IODA Class Rule 2.5 (editie in voege voor 2019) dient nog niet officieel gemeten optimistmateriaal te
worden gemeten om na te gaan of dit in overeenstemming met de klasseregels is gemaakt, alvorens het in een wedstrijd kan
gebruikt worden.
Rompen worden in principe door een officiële meter bij de bouwer gemeten. Zeilen, mast/giek/spriet en roer/zwaard worden
door de nationale klassemeter na gemeten.
Als na meting het materiaal positief wordt beoordeeld zal het betreffende certificaat worden ingevuld en afgetekend door
de klassemeter en wordt het materiaal voorzien van een stempel of sticker.
De nieuwkomers en de zeilers die meedoen aan de Rookie Cup krijgen ruim de tijd om zich in regel te stellen, mocht dat niet
zo zijn. De zeilers die meedoen aan de “Nationale” en “Internationale Optimist Cup” dienen wel volledig in regel te zijn. Zie
ook punt 13.3

13.1

Wijzigingen (vervangingen & herstellingen)

Volgens WORLD SAILING RRS 2017-2020 art.78 en Class Rule 2.5.5 / 2.5.6 is de eigenaar verantwoordelijk om ervoor te
zorgen dat zijn/haar materiaal, in overeenstemming is met de van toepassing zijnde klasseregels, ook bij
herstellingen/veranderingen of vervangingen. Indien corrector gewichten worden veranderd of verwijderd zijn, is een
herweging van de romp verplicht.

13.2

Evenementinspecties

Zijn metingen om de conformiteit met de klasseregels te controleren tijdens een wedstrijd. Dit kan gaan van het controleren
van enkele items zoals rompgewicht & zeilmeting tot volledige meting van alle deelnemende boten.
Ook kunnen er controles op het water uitgevoerd worden.
OPGELET.
Evenementinspecties zijn niet gelijkgesteld aan certificatiemetingen. Tijdens een evenementinspectie worden niet
noodzakelijk de effectieve afmetingen bepaald. Een stempel van een eerdere evenementinspectie heeft geen enkele waarde
voor een volgend evenement en vervangt nooit een certificatiemeting.

13.3

Meetsessies & metingen op afspraak

Voor elke meting zullen de kosten aan de eigenaars worden aangerekend zoals vermeld in art. 12.3.5.
De klasseorganisatie voorziet in het voorjaar minimaal 2 gratis meetsessies voor diegenen die zich voor de selectie hebben
ingeschreven of geselecteerd zijn.
13.3.1
Verplichte reservaties
Voor elke meting is een reservatie verplicht. Reservatie is pas geldig na schriftelijke bevestiging door de nationale
klassemeter. Zonder reservatie geen meting! Indien de eigenaar om welke reden dan ook niet opdaagt op de gereserveerde
meetsessie, vervalt de reservatie en dient er voor een volgende meetsessie een nieuwe reservatie gemaakt te worden.
Bij de bevestiging van de reservatie zal een uur worden medegedeeld. Dit is het tijdstip waarop de eigenaar verwacht wordt
het te meten materiaal aan te bieden voor meting.
De nationale klassemeter zal bij aankomst een schatting geven van het tijdstip waarop het gemeten materiaal terug kan
worden afgehaald.
13.3.2

Buoyancy test certificate
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De klasseorganisatie voorziet de mogelijkheid om buoyancy test certificatie IODA Class Rule 3.2.7, te laten plaatsvinden
tijdens de voorjaarssessies. Zeilers die deze certificatie wensen dienen dit nadrukkelijk te vermelden bij hun reservatie en
dienen hun romp incl. luchtzakken voor inspectie aan te bieden op het afgesproken tijdstip.
13.3.3

Meetsessies geselecteerden EK/WK

Voorafgaand aan het Europees en Wereld Kampioenschap zal er een meetsessie georganiseerd worden die voorbehouden
is voor de geselecteerden. Datum en locatie van die sessie worden bepaald in functie van de samenstelling van de selectie
en in samenspraak met de begeleidende trainer(s). zie ook 12.3.8
Deze meting gebeurt gratis (met uitzondering van de boot) voor de geselecteerde zeilers voor EK en WK, voor zover het
materiaal ook wordt meegenomen naar deze kampioenschappen. Voor de meting wordt het materiaal gedurende 7 dagen ter
beschikking gesteld op een plaats aangeduid door de meter.
13.3.4

Meetformulieren, meetcertificaten en informatie

De nationale klassemeter levert de benodigde originele formulieren en certificaten, die tijdens de meting zullen worden
gebruikt. Er wordt niet gewerkt met kopieën aangereikt door de eigenaars.
Teneinde opvolging van de metingen te kunnen doen zal de klassemeter een record bijhouden van de
metingen die werden uitgevoerd.
13.3.5

Tarieven

Er worden standaardtarieven gehanteerd, voor de meting van het materiaal, het invullen van de bijhorende meetformulieren
en het voorzien van een stempel of sticker.
romp boot (is uitzonderlijk)
zeil – volledige meting inclusief controle zeilnummers & nationale letters
zeil – controle zeilnummers & nationale letters
mast en/of giek en/of spriet
roer en/of zwaard

€ 250,€ 20,€ 0,€ 5,€ 5,-

Het te betalen bedrag dient men ter plaatse te overhandigen aan de klassemeter bij aanvang van de meting.
13.3.6

Meting en selectiewedstrijden

In overeenstemming met WORLD SAILING RRS 2017-2020 art. 78 en IODA Class Rule 2.5 is de zeiler zelf verantwoordelijk
om ervoor te zorgen dat het gebruikte materiaal in overeenstemming is met de klasseregels. Dit betekent voor de
selectiewedstrijden concreet dat al het gebruikte materiaal moet gemeten zijn, hetzij door de fabrieksmeter (hull), hetzij door
een nationale klassemeter (sails, foils, spars).
Mocht het merkteken, aangebracht door de klassemeter, onleesbaar zijn of loskomen, dan meldt de zeiler dit, zo snel als
mogelijk, aan de meter om een nieuw exemplaar aan te laten brengen.
DOCB houdt zich het recht voor om, net als tijdens gewone kalenderwedstrijden, ook tijdens de selectiewedstrijden materiaal
te controleren zowel aan de wal als op het water.
De regels in verband met meting, vermeld in de sailing instructions van de selectiewedstrijden, blijven onverminderd van
toepassing.
13.3.7

Gebruik “Measurement Record of Equipment used with OPTIMIST”

Zeilers die zich wensen te selecteren voor het Wereld en Europees Kampioenschap dienen het
registratieformulier “Measurement Record of Equipment Used With OPTIMIST” ingevuld aan te leveren aan
het secretariaat van DOCB. Deze materiaallijst dient al het materiaal te bevatten dat tijdens de
selectiewedstrijden zal gebruikt worden.
Indien nodig kan de klassemeter een kopie opvragen van een of meerdere meetcertificaten van de materialen die in dit
record vermeld staan. U kan het formulier downloaden via de DOCB website.
13.3.8

Verplichte zeilmeting geselecteerden

Zeilers die geselecteerd zijn voor deelname aan het Wereld of Europees Kampioenschap kunnen hun zeil(en) waarmee ze
zullen deelnemen laten meten tijdens de meetsessie voor geselecteerden
13.3.9

Non-conformiteiten (afwijkingen)

Zeilers die aan wedstrijden deelnemen met materiaal dat afwijkt van de klasseregels kunnen hiervoor een
strafscore krijgen.
Voor de selectiewedstrijden:
DSQ voor elke manche die met dit materiaal gevaren werd. De strafscore wordt toegepast voor elke manche van de wedstrijd,
tot en met de manche waarin de non-conformiteit werd vastgesteld, tenzij de zeiler kan aantonen dat aan de jury /
evenementmeter een materiaalvervanging werd aangevraagd en dat deze werd goedgekeurd. In dat geval zal de strafscore
worden toegepast voor de reeksen gezeild met het vervangend materiaal.
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MEETBRIEVEN
Algemeen

Meetbrieven worden bewaard door de eigenaar van de boot.

14.2

Inschrijving van boten zonder Belgisch nummer

Om nieuwe (of ingevoerde) boten rechtmatig in te schrijven bezorgt de eigenaar de meetbrief samen met 2 kopieën (van de
witte en de blauwe bladzijden van de meetbrief, recto én verso) aan de klassemeter.
De eigenaar krijgt de meetbrief terug met het aan hem toegewezen nummer, en één van de 2 kopieën, beiden ondertekend
door de klassemeter retour. De 2de kopie blijft in het DOCB archief voor eventuele latere consultatie.

14.3

Overschrijving van boten met een Belgisch nummer

Bij verkoop zorgt de verkoper ervoor dat de koper/nieuwe eigenaar ook de originele meetbrief en kopie krijgt. Tevens brengt
de verkoper de klassemeter op de hoogte van de verkoop. De nieuwe eigenaar/koper bezorgt de meetbrief en kopie aan de
klassemeter. Deze noteert op de originele meetbrief, de kopie voor eigenaar en de kopie uit het archief, de nieuwe
eigenaar/koper.
Bij export of verkoop van een boot met een Belgisch nummer aan een buitenlandse koper verwittigt de verkoper de
Belgische klassemeter dat deze boot het land verlaat. Op die manier kan het archief worden bijgewerkt en up to date worden
gehouden..

14.4

Opvragen meetbrief

Bij verlies van een meetbrief kan een kopie worden opgevraagd bij de klassemeter, voor zover deze bij de oorspronkelijke
registratie aan DOCB werd overgemaakt.

14.5

Controle op meetbrief

De meeste sailing instructions bevatten een artikel dat meldt “only boats with a valid measurement certificate are entitled to
race”. Hieronder wordt dus ook verstaan dat de meetbrief ingeschreven is op naam van de zeiler (of een familielid wonend op
hetzelfde adres). De zeiler mag ook een document voorleggen waarin de eigenaar van de boot verklaart dat die hem toelating
geeft om de boot voor een bepaalde wedstrijd te gebruiken. Een voorbeeld van dergelijke “borrowing declaration” kan via mail
aangevraagd worden bij het DOCB.

15

Taal

Alleen de Nederlandstalige versie van dit Intern Reglement is geldig. Eventuele vertalingen zijn ter informatie.
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Annex 1: PRIVACYVERKLARING
Algemeen
Dinghy Optimist Class Belgium (DOCB) hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen
er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DOCB houdt zich in alle gevallen
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•

je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type
persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

•

verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze
worden verwerkt;

•

vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

•

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens
gewaarborgd is;

•

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen

•

op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en
deze willen respecteren.

Als DOCB zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze
privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande
contactgegevens:
DOCB
Zetel: Muizendries 7, 9070 Heusden
Emailadres: members@optimist.be
Telefoon:0475 83 93 66
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door DOCB verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van DOCB (uitvoering overeenkomst)
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :
Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door volgende bestuursleden van het DOCB
Wouter Borghijs, Wim D’Hondt, Bert De Bie, Tom Rossel, Klaas Boone, Frank Damman, Ansfried Vergauwe, Annick Pieters
Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de
hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
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Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te
waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het
kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten
allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door
de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
DOCB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de
wet is vereist. DOCB verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan het einde van het jaar waarin het lid 15 jaar wordt.
Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen
onrechtmatige verwerking:
Alle personen die namens DOCB van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger
vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van
onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere
partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te
nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Wijziging privacyverklaring
DOCB kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op17-05-2018
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