HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 1
Algemeen
a. Dit reglement wordt vastgesteld op grond van het bepaalde in Artikel 15 van de
Statuten.
b. Eenmaal per week wordt gedurende het speelseizoen een bridgeavond gehouden.
Deze avond wordt door het bestuur in overleg met de leden vastgesteld op de
algemene jaarlijks te houden ledenvergadering.
c. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bridgebond.
Artikel 2
Bestuur
a. De bestuursleden worden met inachtneming van het gestelde in Artikel 8 van de
Statuten bij meerderheid der uitgebrachte stemmen door de leden op de algemene
ledenvergadering in functie gekozen. Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een
door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.
b. De voordracht voor bestuursleden wordt uiterlijk 21 dagen voor de betreffende
ledenvergadering schriftelijk ter kennis van de leden gebracht.
c. Op voordracht van ten minste 10 leden kunnen tegenkandidaten worden
voorgesteld. Voorstellen dienen voor het begin van de vergadering schriftelijk te
worden ingediend bij de voorzitter, die hiervan mededeling doet aan de aanwezige
leden.
d. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit
schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
Artikel 3
Taakomschrijving bestuursleden
1. Algemeen
Het bestuur kan zich in voorkomende gevallen doen bijstaan door en of meer leden
van de vereniging.
2. Voorzitter
a. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en zorgt voor de
naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
b. Hij is belast met de leiding van de vergaderingen.
c. Hij is belast met de zaken der vereniging zowel ten aanzien van het beheer en de
beschikking van haar vermogen en eigendommen.
d. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt zijn taak waargenomen door een ander
bestuurslid.
3. Secretaris
a. De secretaris is belast met de administratie van de vereniging.
b. Hij houdt de notulen van de ledenvergadering en bestuursvergaderingen bij.
c. Hij voert de interne en externe correspondentie.
4. Penningmeester
a. De penningmeester is belast met de financiële zaken van de vereniging.
b. Hij draagt zorg voor het innen van de contributie en andere bijdragen en beschikt
over de kas.
c. Hij houdt een zodanige boekhouding bij dat hieruit jaarlijks de vermogenstoestand
en een staat van baten en lasten kan worden opgemaakt.
Artikel 4
Taakomschrijving Wedstrijdcommissie
a. De wedstrijdcommissie is belast met leiding, indeling en administratie van de
wedstrijden op de speelavonden.
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b. Terzake van reglementering en arbitrage dient de wedstrijdleider of zijn vervanger
zich te houden aan de betreffende reglementen van de Nederlandse Bridgebond.
c. De wedstrijdcommissie deelt vertegenwoordigende teams in.
d. De wedstrijdcommissie is ter zake van het door haar gevoerde en te voeren beleid
verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
Artikel 5
Contributie
a. De contributie kan slechts op de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering
worden gewijzigd. Door de voorzitter wordt ter zake een voorstel gedaan. In de
convocatie betreffende de ledenvergadering wordt hiervan mededeling gedaan.
b. De contributie dient te worden voldaan op een door de penningmeester te bepalen
wijze.
c. Het bestuur kan de leden verzoeken om extra bijdragen t.b.v. bepaalde
verenigingsactiviteiten.
Artikel 6
Ledenvergadering
a. Convocaties worden ten minste 21 dagen voordat de vergadering wordt gehouden
aan alle leden toegestuurd.
b. De convocatie dient een agenda te bevatten. Ten aanzien van de verkiezing van
bestuursleden dient te worden vermeld welke leden volgens de reglementen
aftreden, welke zich herkiesbaar stellen en welke kandidaten door het bestuur
worden voorgesteld voor de opengevallen plaatsen.
c. Ieder lid heeft het recht een voorstel ter vergadering te doen. Dergelijke voorstellen
dienen tijdens de vergadering in behandeling te worden genomen, indien het voorstel
wordt gesteund door 10 of meer leden.
Artikel 7
Introducties
a. Introducties van een niet-lid op de speelavonden bij ontstentenis van de vaste
partner van een lid is toegestaan.
b. Introducties van niet-leden dienen uiterlijk 2 uur voor de aanvang van een
speelavond te worden gemeld.
c. Geweigerde leden kunnen niet worden geïntroduceerd.
Artikel 8
Wijziging Huishoudelijk Reglement
Wijziging van het Huishoudelijk Reglement geschiedt op dezelfde wijze als
voorgeschreven is voor de Statuten in Artikel 1 van de Statuten.
Artikel 9
Ballotagecommissie
a. Deze commissie beoordeelt een kandidaat naar eer en geweten.
b. Het oordeel over het kandidaat-lid wordt mondeling ter kennis gebracht van het
bestuur.
c. Een kandidaat-lid is toegelaten tot de vereniging, indien de ballotagecommissie
een onverdeeld gunstig advies uitbrengt. In andere gevallen wordt het kandidaat-lid
niet toegelaten tot de vereniging. Mededelingen van de ballotagecommissie aan het
bestuur van de vereniging zijn geheim en bindend.
Artikel 10 Beslissing
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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