
 

 

 HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOORDZEE CLUB  
 
 

Artikel 1 - Verkrijgen van het lidmaatschap  
De aanvraag voor het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden bij de secretaris  
van het bestuur, door middel van het volledig invullen van een door het bestuur  
vastgesteld formulier. Dit formulier dient getekend te worden door twee voor- 
stellers, leden van de Noordzee Club. Eigenaren van gemeten scherpe kajuitzeil- 
jachten kunnen op vertoon van een geldige meetbrief het lidmaatschap aanvragen. 
 

Artikel 2 - Rechten van ereleden en leden  
Alle ereleden en leden hebben toegang tot alle door de vereniging georganiseerde  
evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten.  
 

Artikel 3 - Klassenvoorschriften  
Technische wijzigingen aangaande de klassenvoorschriften kunnen door het bestuur  
alleen aangedragen worden aan het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond als  
voldaan wordt aan 'reglement voor klassenorganisatie' van het Koninklijk Nederlands  
Watersport Verbond.  
 

Artikel 4 - Geldmiddelen  
De jaarlijkse contributie moet door de leden aan het begin van het verenigingsjaar  
worden betaald. Inning van de jaarlijkse contributie geschiedt via automatische  
incasso. Bij bezwaar hiertegen kan het bestuur' ontheffing hiervan verlenen en zal  
er een nota worden toegezonden.  
 

Artikel 5 - Bezittingen van de vereniging  
Het bestuur dient een inventarislijst van alle bezittingen van de Noordzee Club bij te  
houden. Deze lijst dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: omschrijving  
artikel, datum verkrijging aanschaf en de aanschafwaarde . 
 

Artikel 6 - Club onderscheidingstekens  
a) Het embleem van de Noordzee Club bestaat uit: cirkelvormig tegen lucht (zilver)  
uit een zee van drie golven (azuur) een naar links springende bruinvis (goud). De  
golven hebben drie toppen.  
b) De clubstandaard draagt het embleem in wit met blauwe achtergrond. De maten  
van de clubstandaard zijn: Lengte 500mm, broeking 300mm, in het midden het  
cirkelvormig embleem met een straal van 75mm. Leden voeren een driehoekige  
clubstandaard. Ereleden voeren een gezwaluwde rechthoekige clubstandaard.  
Bestuursleden voeren een rechthoekige clubstandaard. De voorzitter voert de club- 
standaard zonder toevoegingen. De vice-voorzitter voert een witte bal in de boven- 
hoek bij de boeking. De overige bestuursleden voeren twee witte ballen één in de  
boven- en één in de benedenhoek bij de broeking.  
c. De clubdas, bestaat uit een witte of gouden bruinvis met of zonder golven, met  
blauwe ondergrond, mag alleen door ereleden en leden worden gedragen.  
 

Artikel 7 - Noordzee Clubspeld  
De Noordzee Clubspeld wordt door het bestuur toegekend aan natuurlijke personen  
die zich wegens grote verdiensten voor de Noordzee Club hebben onderscheiden.  
De Noordzee Clubspeld is een verkleinde, gouden replica van de standaard.  



 

 

Artikel 8 - Overgangs- / slotbepalingen  
Voor besluiten tot wijziging van dit reglement is een meerderheid vereist van ten- 
minste twee/derde ter algemene vergadering uitgebrachte stemmen. 


