BRIDGECLUB
HOUT-BLERICK
Huishoudelijk Reglement van bridgeclub Bridge Club Hout-Blerick
Algemeen
Artikel 1
Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten.
Vereniging
Artikel 2
De vereniging houdt in principe wekelijks op dinsdag een speelmiddag waarop de leden
(gewone leden en ereleden) een onderlinge dan wel een ander soort wedstrijd spelen.
Introductie
Artikel 3
1.
Gewone leden en ereleden hebben het recht andere personen te introduceren op
een verenigingsbijeenkomst. Zij behoeven daartoe de toestemming van degene
die met de leiding van de bijeenkomst is belast. In het algemeen wordt niet toe
gestaan dat een persoon regelmatig wordt geïntroduceerd, dit ter beoordeling van
het bestuur.
2.
Aan introducees kan een financiële bijdrage worden gevraagd welke per geval
door de wedstrijdleiding in samenspraak met de penningmeester wordt vastgesteld.
Contributie en bijdrage
Artikel 4
1.
De contributie per jaar van gewone leden wordt jaarlijks in de algemene vergadering vastgesteld.
2.
De contributiebetaling gaat in op de eerste dag van de maand waarin het lid tot
de vereniging is toegelaten.
3.
De contributiebetaling dient te geschieden door overmaking van het verschuldigde
bedrag naar de rekening van de vereniging.
Bestuur
Artikel 5
1.
Het bestuur is bevoegd kandidaten te stellen voor de vacatures in het bestuur. De
namen van de kandidaten moeten worden vermeld in de bijeenroeping van de
Algemene Ledenvergadering waarin in de vacatures wordt voorzien.
2.
Ten minste tien gewone en/of ereleden kunnen kandidaten stellen al dan niet ter
aanvulling of in de plaats van de door het bestuur gestelde kandidaten.
3.
Een dergelijke kandidaatstelling moet schriftelijk en ondertekend door de betrok
ken leden en de voorgestelde kandidaat bij het bestuur worden ingediend, ten
minste één dag voor de datum van de vergadering.
4.
De kandidaat geeft door middel van de ondertekening aan de kandidaatstelling
alsmede een bestuursfunctie te zullen aanvaarden.
5.
Het bestuur is bevoegd om vaste- en ad hoc commissies te benoemen.
Voorzitter
Artikel 6
1. Tot de taak van de voorzitter behoort onder meer:
a. de algemene leiding van de vereniging;
b. de leiding van de vergaderingen;
c. het voeren van het woord namens de vereniging.
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Secretaris
Artikel 7
1.
Tot de
a.
b.
c.
d.

taak van de secretaris behoort onder meer:
het voeren van de correspondentie namens de vereniging;
het bijeenroepen van vergaderingen;
de notulering van vergaderingen;
het uitbrengen van verslag over de belangrijkste gebeurtenissen uit het
verenigingsleven in de jaarlijkse algemene vergadering;
e. het samenstellen en het bijhouden van een lijst van leden;
f. het informeren van belanghebbende bestuursleden over mutaties in de ledenlijst.

Penningmeester
Artikel 8
1.
Tot de taak van de penningmeester behoort onder meer:
a. het beheren van de geldmiddelen van de vereniging;
b. Het bijhouden van de financiële administratie;
c. Het innen van contributies van de gewone leden en de bijdragen van ondersteunende leden en introducees;
d. Het uitbrengen van een verslag over de financiële aangelegenheden van de
vereniging in de jaarlijkse algemene vergadering;
e. het indienen van een begroting betreffende het aangevangen verenigingsjaar in de jaarlijkse algemene vergadering.
2.
De penningmeester behoeft bij uitgaven van meer dan € 250,-, behoudens door
het bestuur vastgestelde vaste lasten, de toestemming van het bestuur.
3.
De penningmeester is voor de onder zijn beheer staande gelden persoonlijk aansprakelijk tenzij overmacht kan worden bewezen.
Technische Commissie. ( Hierna te noemen TC)
Artikel 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Het bestuur benoemt uit haar leden de voorzitter van de TC;
Leden van de TC worden op voordracht van de voorzitter van de TC voor onbepaalde tijd benoemd door het bestuur;
De TC is verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op de organisatie
van alle bridgewedstrijden van Bridgeclub Hout-Blerick;
De TC legt jaarlijks verantwoording af aan het bestuur;
De TC stelt een wedstrijdreglement op en legt dit ter goedkeuring voor aan het
bestuur;
De TC stelt in overleg met het bestuur een jaarprogramma vast;
De TC is verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van alle bridgematerialen;
De TC stelt de teams samen die de vereniging bij externe wedstrijden vertegenwoordigen;
De TC regelt de wedstrijdleiding, de arbitrage en de uitslagberekening van alle
wedstrijden en houdt de standen van de diverse competities bij;
De TC zorgt voor een actuele weergave van uitslagen en standen op de website
van de vereniging.
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Algemene ledenvergadering
Artikel 10
In de jaarlijkse algemene vergadering zullen ondermeer worden behandeld:
1. De notulen van de vorige algemene vergadering;
2. Het jaarverslag van de secretaris;
3. Het jaarverslag van de penningmeester;
4. Het verslag van de kascommissie;
5. De benoeming van de kascommissie;
6. De vaststelling van de contributie;
7. De begroting van inkomsten en uitgaven over het lopende verenigingsjaar;
8. De bestuursvoorstellen;
9. De onderwerpen van leden die ten minste zeven dagen voor de datum van de vergadering schriftelijk zijn ingediend bij het bestuur;
10. De benoeming van bestuursleden;
11. Rondvraag.
Slotbepalingen
Artikel 11
1. Alle leden van de vereniging ontvangen een kopie van de Statuten, het Huishou
delijk Reglement en eventuele andere reglementen en worden geacht hiervan in
houdelijk op de hoogte te zijn.
2. De vereniging wordt geen lid van de Nederlandse Bridgebond maar zal bij het beoefenen van de bridge sport zich gedragen naar de regels van de Bridgebond.
3. In verband met het niet-lidmaatschap van de Nederlandse Bridgebond zijn de na
volgende bepalingen van de statuten van toepassing.
4. Artikel 4, tweede lid, sub a blijft buiten beschouwing.
5. Artikel 4, tweede lid, sub b blijft van toepassing als deelname tot de mogelijkhe
den behoort of anderszins geen belemmering is.
6. Artikel 6, eerste lid, sub b en c, indien het niet-lidmaatschap van de Nederlandse
Bridgebond zich hiertegen niet verzet, zullen de verplichtingen worden nageleefd.
7. De vereniging kent op het moment van het vaststellen van de statuten en het
huishoudelijk reglement de volgende commissies:
a.
Kascommissie
b.
Technische commissie (TC)
Aldus vastgesteld te Hout-Blerick op 17 april 2012 tijdens de Algemene Ledenvergadering.
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