Notitie
Inzake

SSRP in relatie tot Watersportverbond en de V/VA-klassenorganisatie

Datum

22 februari 2013

1.
In de klassenvoorschriften staat in art. 10.1 dat een schip over een plaquettenummer SSRP
moet beschikken alvorens een meetbrief kan worden uitgeschreven. Zoals bekend kan dit
plaquettenummer alleen worden uitgereikt als het schip voldoet aan de Criteria van de SSRP. Een
meetbrief vervalt indien het schip niet meer voldoet aan deze Criteria (Art. 11.1e)
2.

Een praktische uitwerking van de regels onder 1. Is als volgt georganiseerd:

Het Watersportverbond controleert bij de (jaarlijkse) uitgifte van de meetbrief of het schip een
inschrijving heeft in het Stamboekregister SSRP. Het plaquettenummer wordt op de meetbrief
vermeld. Alleen als het schip over een geldig inschrijving beschikt kan door het Watersportverbond
een meetbrief worden uitgegeven. Op de site www.Watersportverbond.nl staan de geldige
meetbrieven.
Indien de inschrijving SSRP van een schip vervalt of wordt opgeschort vervalt ook de geldigheid van
de meetbrief totdat de inschrijving in het Stamboek register is hersteld.
3.
Zeilnr.

SSRP publiceert op haar website www.SSRP.nl het register van de ingeschreven schepen.
Naam

Plaquette
nr.

datum schouw

geldig
tot

VA 60

Kaatje

D:2112

07.05.2009

2015

VA 108

Zilveren Zwaan

D:1577

13.04.2012

2018

VA 169

Merlijn

D:1896

07.05.2009

2015

Grandfathering voor:
(Permanente
dispensaties)

Tijdelijke dispensaties

Watersportverbond

SSRP

Breedte romp 1/3 WL
Plaatkatrol mast tot
2013

etc
Etc

Als de inschrijving van een schip vervalt wordt hiervan melding gemaakt in het register. Ook zal direct
het Watersportverbond op de hoogte gebracht worden. Het plaquettenummer wordt verwijderd van
de site. Op deze wijze kan het Watersportverbond maatregelen nemen. Ook kunnen de
meetbriefcommissaris van de klasse en alle zeilers het register naar believen raadplegen. De website
SSRP is de erkende publicatie van inschrijvingen Stamboek SSRP. De interne lijstjes van de klasse en
het Watersportverbond komen hiermee te vervallen. De grandfathering als dispensatievorm voor
structurele afwijkingen is voorbehouden aan het Watersprotverbond. De tijdelijke dispensaties
kunnen worden afgegeven door het Bestuur van Stamboek

4.
Als een eigenaar aan het schip veranderingen aanbrengt dient het schip opnieuw geschouwd
te worden (art. A.1.C) en waarschijnlijk ook opnieuw opgemeten te worden. Dit hangt natuurlijk wel
af van de aard van de veranderingen. Het moet om iets gaan waarvan men kan verwachten dat het
invloed heeft op de schouw. Naast de vijfjaarlijkse verplichte schouw is de onderlinge controle van de
zeilers een belangrijke manier om de regels te handhaven.
5.
Indien een zeiler meent dat een schip niet meer aan de SSRP Criteria voldoet dan kan men de
Criteriacommissie hiervan in kennis stellen. De commissie verwacht een goede omschrijving van het
probleem en zo mogelijk een foto. De commissie zal alsdan de eigenaar hiervan op de hoogte stellen
en indien nodig het schip opnieuw keuren. De commissie kan besluiten het schip een tijdelijke
dispensatie te geven zodat de eigenaar het mankement kan verhelpen. In geval van een ernstige
afwijking kan de inschrijving worden opgeschort totdat het euvel verholpen is. Bij opschorting vervalt
ook de meetbrief en kan het schip feitelijk niet mee doen aan wedstrijden.
Doorhaling van de inschrijving in het register kan ook worden uitgevoerd als gevolg van het niet
betalen van de jaarlijkse kosten het donateurschap (anno 2013: € 23,=). Deze verplichting is een
integraal onderdeel van de Criteria en daarmee ook onderdeel van de klasse verplichting. Het
volstaat dus niet eenmaal in de vijf jaar ( bijv. bij de verplichte schouw) de donatie te betalen en dan
verder niet meer te reageren op de donatieverplichting.
Men kan bezwaar maken bij het bestuur SSRP over een beslissing van de Criteriumcommissie. SSRP
kent een onafhankelijke Beroepsraad die een besluit van het bestuur, aangegeven door de
Criteriumcommissie, ongedaan kan maken. (zie analogie Zeilraad bij Watersportverbond)
Van belang is te beseffen dat het resultaat van een keuring geen invloed heeft op reeds gevaren
wedstrijdresultaten. Het protest is niet gedaan in het kader van een wedstrijd en er is geen formeel
protest aangetekend bij een wedstrijd comité c.q. protestcommissie. Deze laatste mogelijkheid
bestaat echter ook. (zie punt 6)
6.
Een deelnemer aan een wedstrijd kan een protest over een vermeende afwijking van de
Criteria indienen bij de protestcommissie. Ook hier is een goede omschrijving van het probleem en
een foto belangrijk. De protestcommissie kan direct uitspraak doen als zij zich daartoe in staat acht,
maar het protest kan ook worden aangehouden en doorverwezen worden naar het
Watersportverbond. De Watersportverbond consulteert SSRP. SSRP doet vervolgens uitspraak en
licht het Watersportverbond in. De uitspraak van het Watersportverbond wordt doorgegeven aan de
protestcommissie. De betrokkenen hebben het recht van beroep bij de Zeilraad. Een uitspraak van
het Watersportverbond en/of de Zeilraad kan wel invloed hebben op de wedstrijduitslagen.

Bovengenoemde zaken zijn een uitwerking van bestaande regels. Er zijn op dit punt geen nieuwe
regels bijgekomen. Het gaat slechts om uitleg van de bestaande situatie. Eén ding is wel nieuw en dat
is de publicatie van de geldige Stamboekinschrijvingen op de SSRP website.
Criterium Commissie SSRP

