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Wachtlijst reglement van Bridgeclub Hout-Blerick
1. Vanwege de capaciteit van de zaal is het maximum aantal spelers per zitting
vastgesteld op 96. In uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken.
2. Omdat er in de praktijk redelijk wat afmeldingen zijn, is het maximum aantal leden
per speeldag gesteld op 114.
3. Wanneer het maximum aantal van 114 leden is bereikt, komen nieuwe aanmeldingen
op een wachtlijst in volgorde van aanmeldingsdatum. Indien men dat heeft
aangegeven kan men incidenteel als invaller meespelen. In dat geval wordt de speler
genoteerd op de invallerlijst van de speeldag.
Voor de inschrijving op de wachtlijst is geen inschrijfgeld en contributie verschuldigd.
4. Een speler waarvan de partner het lidmaatschap van de club beëindigt, heeft altijd
voorrang bij het kiezen van een partner. Bij voorkeur wordt een speler van de
wachtlijst gekozen.
5. Als een partnership wordt beëindigd en het aantal leden is op dat moment maximaal
dan kunnen de twee spelers alleen verder spelen als losse spelers.
Deze spelers hebben wel voorrang om met een nieuwe partner te gaan spelen zodra
er een plaats vrij komt op de speeldag. Als er slechts ruimte is voor één nieuw lid
dan wordt de speler die als eerste wordt aangemeld speelgerechtigd. Bij gelijktijdige
aanmelding van de nieuwe spelers beslist het lot.
6. Wanneer een lid gaat spelen met een nieuwe partner die op de wachtlijst stond of van
buiten de club komt en dit partnership wordt binnen een jaar na aanvang weer
beëindigd dan gaat deze partner weer terug naar de oude plaats van de wachtlijst. Als
deze partner van buiten de club is gekomen dan kan die, indien gewenst, op de laatste
plaats van de wachtlijst geplaatst worden. Eventueel betaalde contributie wordt in dit
geval verrekend.
7. Wanneer er slechts één plaats vrijkomt en personen op de wachtlijst willen niet alleen
lid worden, omdat ze als paar op de wachtlijst staan en als paar willen gaan spelen,
dan schuift het recht om lid te worden door naar de volgende persoon op de
wachtlijst. Als er twee plaatsen vrijkomen, gaat het recht om lid te worden naar het
paar dat het langst op de wachtlijst staat.
8. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en in gevallen waarin het clubbelang dit
vereist beslist de Technische Commissie. Tegen deze beslissingen is beroep mogelijk
bij het bestuur van Bridgeclub Hout-Blerick.
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