HUISHOUDELIJK REGLEMENT
BILJARTVERENIGING “DE VOSCUYL”
Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2004
Artikel 1
1.

2.

De aanvraag van het lidmaatschap van de vereniging geschiedt schriftelijk bij de secretaris
van de vereniging. De aanvraag is vormvrij, maar in ieder geval worden ten minste de
volgende gegevens verstrekt: roepnaam, initialen, achternaam, geboortedatum, woonadres en
telefoonnummer.
De aanvraag van een minderjarige wordt door zijn wettige vertegenwoordiger (mede)
ondertekend.
Het bestuur van de vereniging beslist ten tijde van de aanvraag of het aspirant-lid toelaatbaar
is voor ballotage en, afhankelijk van de omstandigheden (ledenaantal en beschikbare
accommodatie), of er op dat moment ruimte is voor nieuwe leden.
Indien het bestuur de aangemelde persoon niet toelaatbaar voor ballotage acht, wordt hem dat
medegedeeld. Tevens wordt hem medegedeeld dat hij een verzoek om alsnog toegelaten te
worden tot de ballotage kan indienen bij de algemene vergadering, die daarover de
eindbeslissing heeft.
Indien er ruimte is, wordt de toelaatbare persoon als aspirant-lid aangemerkt en neemt de
ballotageperiode direct een aanvang.
Indien er geen plaats is voor de toelaatbare persoon, wordt deze op zijn verzoek aangemerkt
als aspirant-lid en op een wachtlijst geplaatst. Zodra en naargelang er ruimte is, worden in
volgorde van aanmelding de wachtende personen door het bestuur uitgenodigd de
ballotageperiode in te gaan.
Oud-leden van de vereniging die, vanwege door het bestuur erkende persoonlijke
omstandigheden, hun lidmaatschap hebben moeten opzeggen, hebben bij opnieuw aanmelden
voorrang op aspirant-leden die op de wachtlijst staan.
Aspirant-leden betalen geen contributie en zijn buiten de ballotageperiode niet
speelgerechtigd.

Artikel 2
1.

2.

Ballotage

Het aspirant-lid doorloopt een ballotageperiode van twee maanden.
Op de eerste avond wordt hij door het bestuur bij de leden van de vereniging geïntroduceerd.
In de ballotageperiode bezoekt het aspirant-lid de avonden waarop de onderlinge competities
worden gespeeld en wordt hij in staat gesteld, ter bepaling van zijn algemeen moyenne, een
aantal oefenpartijen tegen leden van de vereniging te spelen. Ook worden hem afschriften van
de statuten van de vereniging, het huishoudelijk reglement, het wedstrijdreglement en
eventuele andere reglementen verstrekt.
Eventuele bezwaren tegen toetreding van het aspirant-lid moeten tegen het einde van de
ballotageperiode schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Bezwaren worden door het
bestuur beoordeeld.
Het bestuur kan besluiten, de algemene vergadering schriftelijk te laten stemmen over de
toetreding van het aspirant-lid. De uitslag van deze stemming is dan bindend.
Zo spoedig mogelijk na afloop van de ballotageperiode deelt het bestuur het aspirant-lid
mede of deze als lid wordt toegelaten.

Artikel 3
1.

Aspirant-lidmaatschap

Leden

De leden worden geacht de statuten, het huishoudelijk reglement, het wedstrijdreglement en

eventuele andere reglementen van de vereniging te kennen en zich daarnaar te gedragen.
2.
De leden volgen de gebruikersvoorschriften op van de beheerder van de locatie (Stichting
Biljartcentrum Oegstgeest).
3.
Adreswijzigingen worden binnen redelijke termijn gemeld aan de secretaris.
4.
De contributie wordt vanaf de door de secretaris vast te stellen lidmaatschapsdatum
maandelijks bij vooruitbetaling voldaan.
5.
Op de verenigingsavonden onthouden de leden zich van gedragingen en uitlatingen, al dan
niet oraal en al dan niet verbaal, die men ook niet zou bezigen in de aanwezigheid van
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden.
6.
Ongeacht of deze al dan niet in regelgeving zijn gevat, komen de leden alle rechtstreeks uit
het lidmaatschap of de redelijkheid en billijkheid voortvloeiende verplichtingen na.
7.
Leden volgen de aanwijzingen van bestuur en wedstrijdleiding op.
8.
Leden kunnen elkaar ook op de bij 1, 2, 5 en 6 genoemde verplichtingen aanspreken.
Artikel 4
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Slotbepalingen

Dit huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en eventueel gewijzigd door de algemene
vergadering bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Zowel het bestuur als vijf stemgerechtigde leden kunnen voorstellen tot wijziging van dit
reglement indienen.
Het (gewijzigde) reglement is van kracht vanaf het moment waarop de algemene
vergadering haar goedkeuring (aan de wijzigingen) heeft gegeven.
In alle gevallen waarin de statuten, dit huishoudelijk reglement, het wedstrijdreglement, of
andere bepalingen niet voorzien, of bij geschillen over de uitleg daarvan, beslist het bestuur.
Deze beslissing wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de eerstvolgende algemene
vergadering, bekend gemaakt.
Waar in dit reglement ‘zijn/hij’ wordt gebruikt, wordt tevens ‘haar/zij’ bedoeld.
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