Club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging ’t Stetje

Artikel 1 Naam
De vereniging draagt de naam Biljartvereniging ’t Stetje en is opgericht op 28 juli 2005 te Castricum,
voor onbepaalde tijd. De vereniging is gevestigd te Castricum.
Artikel 2 Doel
De vereniging heeft als doel het bevorderen van het beoefenen van de biljartsport, de
biljartvaardigheden van de leden en het onderling contact tussen de leden, alles in de ruimste zin van
het woord. De vereniging is niet aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Biljartbond maar
hanteert wel de spelregels die door deze vereniging zijn vastgesteld.
De vaste clubavond is iedere vrijdag van 19.00 uur tot 24.00 uur in het Biljart en Bridgecentrum aan
de Stetweg 41/1 te Castricum.
Artikel 3 Lidmaatschap
De vereniging kent leden en donateurs. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de
ledenvergadering.
Het contributiejaar loopt van 1 september tot 30 augustus.
Een ieder die meerderjarig is kan zich aanmelden voor het lidmaatschap. Het bestuur beslist over de
toelating als lid van de club. Indien een kandidaat niet is toegelaten, kan hij binnen 14 dagen na
kennisneming hiervan een beroep doen op de algemene ledenvergadering. Het beroep moet
schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Het beroep wordt behandeld op de eerstvolgende
ledenvergadering.
Artikel 4 Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door;
1. Overlijden
2. Door schriftelijke opzegging bij de secretaris voor het einde van het contributietijdvak.
3. Door een besluit van het bestuur waarbij door de vereniging het lidmaatschap opgezegd
wordt. Een opzegging door het bestuur kan uitsluitend wanneer het betreffende lid in strijd
handelt met het clubreglement en/of besluiten van de club of wanneer het betreffende lid
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
4. Indien het lidmaatschap door het bestuur opgezegd wordt, kan het betreffende lid hier tegen
in beroep gaan. Het beroep zal dan behandeld wordt in een ledenvergadering die binnen vier
weken na ontvangst van het beroep gehouden zal worden. Het beroep moet binnen twee
weken na kennisgeving van de opzegging schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
Gedurende de beroepstermijn en tot aan de ledenvergadering blijft de betrokkene geschorst.
Hij heeft evenwel het recht de ledenvergadering waarin het beroep behandeld wordt bij te

wonen en hier het woord te voeren. Hij heeft echter geen stemrecht op deze
ledenvergadering.
Artikel 5 Rechten en verplichtingen
1. Onverminderd het overigens bij de wet of statuten bepaalde, hebben de biljartende leden
het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de
vereniging gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden in overeenstemming met de
bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken, en eventueel onder
voorwaarden als door het bestuur zijn of zullen worden vastgesteld.
2. De door de biljartende leden en niet biljartende leden verschuldigde contributies en overige
bijdragen worden vastgesteld door de Algemene Vergadering
3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële
verplichtingen moeten zijn voldaan.
4.

Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat
het door een lid verschuldigde, geheel of gedeeltelijk niet zal worden ingevorderd. Een
zodanig besluit wordt door de betrokkene door de penningmeester schriftelijk meegedeeld,
waarna binnen 30 dagen betaling moet plaatsvinden van het bedrag, dat wel wordt
ingevorderd, bij gebreke waarvan het besluit vervalt.

5. Alle op de invordering van gelden vallende kosten, komen voor rekening van de betrokkene.
De invordering van gelden met buitengewone middelen, zoals door tussenkomst van een
incassobureau of deurwaarder, geschiedt krachtens een bestuursbesluit.

Artikel 6 Bevoegdheid bestuur
Na voorafgaande goedkeuring van de ALV is het bestuur bevoegd in naam van de leden rechten te
bedingen en verplichtingen aan te gaan.
Artikel 7 Bestuur
1.Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. In één persoon
kunnen meerdere functies worden verenigd.
2.Bij afwezigheid van de voorzitter, voor langere duur, wordt zijn taak waargenomen door de
secretaris.
3.De bestuursleden worden als zodanig benoemd door de Algemene Leden Vergadering (hierna te
noemen ALV) voor een periode van twee jaar. Na deze periode zijn zij automatisch aftredend maar
wel herkiesbaar.
4.Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen zich schriftelijk, twee weken vóór de ALV en met
schriftelijke toestemming van minimaal twee leden, kenbaar te maken bij de secretaris. Bij meerdere
kandidaten voor één specifieke bestuursfunctie beslist de ledenvergadering.

5.Het bestuur is tevens gerechtigd kandidaten voor een bestuursfunctie voor te dragen, wat zij
kenbaar dient te maken door middel van de aan de leden ter beschikking te stellen agenda voor de
ALV.
Artikel 8 Verkiezing bestuursleden
1.Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de
ALV. Slechts leden van de vereniging zijn verkiesbaar als bestuursleden. De bestuursleden worden
benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de ALV.
2.Tweejaarlijks treedt minimaal één bestuurslid af. Het bestuur kan besluiten dat meer dan één
bestuurslid jaarlijks aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn (direct) herkiesbaar.
3.Nieuw benoemde bestuursleden aanvaarden hun functie direct na hun benoeming en nemen, de
plaats van hun voorganger in. De ALV kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen.
4.Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de schorsing als bestuurslid.
Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.
5.Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.
6.Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een ALV gehouden ter vervulling
daarvan, tenzij het bestuur met de vervulling wil wachten tot de eerstvolgende door het bestuur
voorgenomen ALV.
Artikel 9 Kascommisie
1.De kascommissie van de vereniging bestaat uit 2 leden, die door de ALV voor de duur van 1 jaar
worden benoemd en daarna gedurende maximaal 2 jaar herkiesbaar zijn.
2.Leden van de kascommissie mogen geen bestuursfunctie uitoefenen.
3.Kandidaten voor de kascommissie kunnen zich tijdens de vergadering beschikbaar stellen.
4.Indien geen 2 leden zich beschikbaar stellen voor de kascommissie, wijst het Bestuur tijdens de
vergadering het ontbrekende aantal leden aan, met dien verstande, dat aftredende leden van de
kascommissie niet aangewezen kunnen worden.
5.De leden van de kascommissie hebben tot taak de door de penningmeester beheerde boeken, kas
en bankrekeningen van de vereniging aan het eind van het wedstrijdseizoen, doch uiterlijk 2 weken
voorafgaande aan de ALV te controleren en over hun bevindingen tijdens de ALV verslag te doen.
6.De kascommissie dient haar bevindingen te besluiten met een voorstel tot het verlenen van
decharge aan de penningmeester of een voorstel van de door de penningmeester uit te voeren
correcties in zijn verslaglegging.

Artikel 10 Algemene Ledenvergadering (ALV)
1.Minimaal eenmaal per jaar wordt voor 15 september een ALV gehouden.

2.Een ALV wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter of van het bestuur of na
schriftelijk verzoek van zoveel leden als samen bevoegd zijn minimaal 1/4 gedeelte van de stemmen
in een ALV uit te brengen.
3.Ieder biljartend lid heeft toegang tot de ALV en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren
en voorstellen te doen.
4.Ieder biljartend lid heeft één stem. Een stem kan door een gemachtigde worden uitgebracht.
Artikel 11 Agenda ALV
1.De agenda van de ALV bevat tenminste de volgende punten:
1. Eventuele verkiezing van bestuursleden;
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
3. Verslag bestuur over het afgelopen verenigingsjaar
4. Rekening en verantwoording door het bestuur over het bestuur zoals dat in het afgelopen jaar
gevoerd;
5. Verslag van de bevindingen van de kascommissie;
6. Benoeming nieuwe kascommissie.
De agenda van de ALV wordt door het bestuur vastgesteld, met inachtneming van wat in dit artikel is
bepaald.
Op schriftelijk verzoek van minstens vijf leden, is het bestuur verplicht een opgegeven punt op de
agenda te plaatsen, mits zodanig verzoek wordt ontvangen voor de ALV, de dag van ontvangst en van
de vergadering niet meegerekend.
Wordt een verzoek om een punt op de agenda te plaatsen niet ontvangen voor de hiervoor bepaalde
dag, dan kan het bestuur alsnog besluiten het opgegeven punt op de agenda te plaatsen. De
secretaris doet daarvan direct schriftelijk mededeling aan de leden. Heeft geen zodanige mededeling
plaatsgevonden, dan kan de ALV besluiten het opgegeven punt niet in behandeling te nemen.
Indien een opgegeven punt niet in behandeling wordt genomen, zal het punt op de agenda van de
eerstvolgende ALV moeten worden geplaatst.
Artikel 11 Besluitvorming ALV
1.Alle besluiten van de ALV worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de
wet of de statuten anders is bepaald. Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht.
2.Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de ALV
anders besluit.

3.Bij staking van stemming is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand
volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen,
die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, dan
beslist het lot.

Artikel 12 Verenigingscompetitie
Wedstrijdleider(s)
Het bestuur benoemt een of meerdere wedstrijdleiders, die verantwoordelijk zijn voor de planning
en indeling van de competitie, het vaststellen van de wedstrijden en het bijhouden van de stand.
Verenigingscompetitie
1.De verenigingscompetitie wordt gedurende één verenigingsjaar op de vaste speelavond van de
vereniging gespeeld en kan uit één of meer wedstrijdroosters bestaan.
2.Ieder lid is gerechtigd tot deelname aan de verenigingscompetitie met ingang van het eerste
wedstrijdrooster volgend of samenvallend met de ingang van het lidmaatschap.
3.De wedstrijdleider is gerechtigd een nieuw lid in te passen in het lopende wedstrijdrooster.
4.Indien het lid niet aanwezig kan zijn op één of meerdere van de vaste speelavonden, is men
verplicht de wedstrijdleider of medelid hiervan in kennis te stellen.
5.De wedstrijdleider is gerechtigd een lid uit het lopende wedstrijdrooster te schrappen, indien dit
lid:
a. drie of meer achtereenvolgende speelavonden zonder kennisgeving absent is geweest of
b. vijf of meer wedstrijden minder heeft gespeeld dan het gemiddelde aantal gespeelde wedstrijden
van andere leden, indien dit is toe te schrijven aan afwezigheid van het lid, ongeacht of de
wedstrijdleider hiervan in kennis was gesteld.
Regels verenigingscompetitie
1.Een speler die geen partij hoeft te spelen kan door de wedstrijdleiding ingedeeld worden als
schrijver of teller. De betreffende speler is verplicht ervoor te zorgen dat hij tijdens de betreffende
partij op tijd aanwezig is. Indien dit niet mogelijk is dient hij zelf voor een vervangende teller of
schrijver te zorgen.
2. Het moyenne wordt voor aanvang van de competitie vastgesteld op basis van het moyenne zoals
dat in de laatste verenigingsjaar gespeeld is. Na afloop van een wedstrijdrooster wordt het moyenne
opnieuw vastgesteld, met dien verstande dat gedurende het competitiejaar het moyenne niet naar
beneden wordt bijgesteld. Het naar beneden bijstellen van een moyenne gebeurt uitsluitend na
afloop van het verenigingsjaar.
3. Tijdens de verenigingscompetitie en tijdens toernooien die door de vereniging georganiseerd
worden is het verplicht het clubtenue te dragen. Dit tenue bestaat uit een nette zwarte of

donkerblauwe broek(geen spijkerbroek), nette schoenen, een wit overhemd en het gilet van de
vereniging. Het bestuur kan besluiten voor toernooien van deze regel af te wijken.
Gedragsregels
1.In de clublocatie geldt een rookverbod met uitzondering van de speciaal ingerichte rookkamer.
Voor de rokende spelers geldt dat na afloop van de partijen een rookpauze mogelijk is. De
betreffende speler dient voor deze pauze een normale tijd in acht te nemen om te voorkomen dat
niet rokende spelers moeten wachten voordat zij aan de partij kunnen beginnen.
2. Het is verboden om met een horloge om de voorhand te spelen om te voorkomen dat de lakens
beschadigen. Tijdens biljarten horloges af.
3. De vereniging eist van de leden correct gedrag. Dit wil zeggen: gedrag dat algemeen
maatschappelijk wordt aanvaard, passend bij de normen en waarden van onze samenleving.
4.Veel biljarters zijn zich niet geheel (soms in het geheel niet) bewust van hun gedrag aan de
biljarttafel. Biljarten is een sport die naast plezier en succes ook onafscheidelijk verbonden is met
teleurstellingen, verlies, tegenvallers en pech.
Bedenk dat het aantal punten dat een biljarter in de competitie geacht wordt te halen, gebaseerd is
op bijv. 25 beurten. Dat betekent dat u zich voor een wedstrijd moet realiseren dat u gemiddeld 25
keer een carambole zal missen / 25 fouten zal maken / 25 keer een teleurstelling zal moeten
verwerken.
Teleurstelling is begrijpelijk. Toch dringen wij erop aan dat u ervoor zorgt dat uw teleurstelling niet
het plezier van anderen bederft.
Bij voortduring en herhaling luidop klagen is hinderlijk voor anderen en u gaat er zelf slechter door
spelen. Vloeken of schelden is behalve onfatsoenlijk, ongepast en onsportief ook volledig nutteloos.
U gaat ook daar alleen maar slechter door spelen.

Artikel 14
In die gevallen waarin het clubreglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 24 augustus 2012

