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ALGEMEEN REGLEMENT
Voorwaarden en spelregels, behorende bij de statuten van de Nieuwe Biljartbond.

Artikel A1: Algemene bepalingen
1. Alle in dit reglement opgenomen bepalingen, richtlijnen, voorwaarden en spelregels vormen een
aanvulling op de statuten.
2. Indien enige tekst in dit reglement anders uitgelegd kan worden dan hetgeen in de statuten is
beschreven, dan moet aan de statuten een hogere waarde worden toegekend, en is derhalve het daarin
geschrevene bindend.
3. Indien gesproken wordt over “deelnemer”, “speler”, “arbiter” etc., worden personen bedoeld, zonder
acht te slaan op hun geslacht.

Artikel A2: Bondsleden
1. Onder “bondsleden” wordt in dit reglement verstaan de verenigingen, die, overeenkomstig artikel 5
van de statuten, zijn aangesloten bij de bond.

Artikel A3: Deelnemers
1. Onder “deelnemers” wordt in dit reglement verstaan de leden van de aangesloten verenigingen, die
zijn toegelaten tot deelname aan de competitie en/of de persoonlijke kampioenschappen.
2. Toegelaten tot deelname aan de competitie zijn diegenen, die uiterlijk 31 mei, voorafgaande aan het
begin van de competitie, door hun vereniging als deelnemer zijn aangemeld bij de nieuwe bond, of
tussentijds door bondsbestuur of bondsvergadering als zodanig zijn toegelaten tot deelname.
3. Deelnemers op wie een royement of schorsing rust, verliezen het recht op deelname aan competities
en toernooien, totdat royement c.q. schorsing zijn opgeheven.
4. Deelnemers moeten voldoen aan het gestelde in artikel 6 van de statuten en de in dit reglement
opgenomen bepalingen.
5. Deelnemers kunnen zich één maal aanmelden voor Libre en/of Driebanden per seizoen.
Artikel A4: Verplichtingen van de bondsleden
1. De bondsleden zijn, ingevolge het gestelde in artikel / van de statuten, verplicht om;
a. De leden- en deelnemersopgave schriftelijk te doen op het daarvoor toegezonden formulier, voor
de daarop gestelde datum en te zenden aan het op het formulier aangegeven adres;
b. de vereiste contributie, inschrijfgelden, borgsommen, boetes en dergelijke binnen veertien dagen
na het eerste betalingsverzoek te voldoen door storting op het op de nota’s vermelde
rekeningnummer;
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c. op verzoek van het bondsbestuur, de nodige wedstrijden te organiseren;
d. de te organiseren wedstrijden te doen verlopen overeenkomstig de daarvoor door de
bondsvergadering vastgestelde regels en besluiten. Hiervoor dienen de Statuten en
Bondsreglement aanwezig te zijn in het clublokaal.
2. Nalatigheden t.a.v. het in lid la t/m d gestelde, kan beboet worden, zoals in artikel A9 is vastgelegd.

Artikel A5: Verplichtingen van de deelnemers
1. Door zich aan te melden voor deelname aan enig door de nieuwe bond te organiseren toernooi of
competitie, verplichten de deelnemers zich te houden aan de statuten en aan dit reglement. Daarnaast
dienen zij zich te houden aan bijkomende afspraken tussen de nieuwe bond en hun vereniging.
2. De deelnemers zijn verplicht zich ordelijk te gedragen tijdens de competitie en toernooien en zich te
voegen naar degenen, die deze toernooien organiseren, overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel A6: Overschrijving en deelname
1. Overschrijving naar een andere vereniging is alleen mogelijk na het beëindigen van de competitie,
persoonlijke kampioenschappen en andere door de nieuwe bond georganiseerde toernooien, echter
uiterlijk 31 mei, voorafgaand aan het begin van de nieuwe competitie.
2. a. Personen, die nog geen lid waren van een bij de nieuwe bond aangesloten vereniging, kunnen te
allen tijde ingeschreven worden als deelnemer aan de competitie.
b. Bedoelde personen kunnen op schriftelijk verzoek van hun vereniging en op gunstige beslissing
van het bondsbestuur na de vastgestelde termijn deelnemen aan de competitie, mits men aan de
gestelde voorwaarden kan voldoen.
3. Een bij lid 2a en b bedoeld persoon kan alleen deelnemen als aan de daarvoor vereiste financiële
verplichtingen tijdig is voldaan.
Artikel A7: Contributie, inschrijfgeld en borgsommen
1. De hoogte van de contributie, inschrijfgeld en dergelijke zal jaarlijks, op voorstel van het
bondsbestuur, door de bondsvergadering worden vastgesteld.
De vaststelling dient te geschieden naar redelijkheid van de te maken kosten.
2. Mogelijke borgsommen worden terugbetaald, mits de deelnemer aan zijn verplichtingen heeft
voldaan en de toernooien zijn afgewerkt.

Artikel A8: Financiële commissie
1. De financiële commissie (lees: kascommissie) wordt benoemd tijdens de algemene jaarvergadering
van de nieuwe bond, zodanig dat telkenmale twee afgevaardigden van elkaar in het alfabet
opvolgende bondsleden daarin zitting hebben.
2. De taken en bevoegdheden van de financiële commissie zijn verwoord in artikel 16 van de statuten.
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Artikel A9: Tuchtrechtspraak
1. Aan het bondbestuur moeten ter behandeling worden voorgelegd;
a. Handelingen zoals in artikel 7 lid 1b van de statuten is beschreven;
b. protesten tegen de gang van zaken tijdens een wedstrijd;
c. protesten tegen de uitslag van een wedstrijd;
d. protesten tegen de gang van zaken m.b.t. het organiseren van toernooien door de verenigingen;
e. het te laat inleveren van opgave formulieren.
2. Het bondsbestuur kan de volgende straffen opleggen;
a. Een berisping overeenkomstig artikel 7 lid 2a-1 van de statuten, waarbij de betrokkene te verstaan
wordt gegeven, dat het onderhavige handelen niet op prijs wordt gesteld en bij herhaling bestraft
zal worden;
b. een boete, zoals bedoeld in artikel 7 lid 2a-2 van de statuten, zijnde een geldboete en/of het in
mindering brengen van wedstrijdpunten;
c. een schorsing voor de duur van maximaal een jaar, overeenkomstig artikel 7 lid 2a-3 van de
statuten;
d. een uitsluiting, zoals in artikel 7 lid 2a-4 van de statuten is beschreven;
e. een royement, zoals in artikel 7 lid 2a-5 van de statuten is vastgelegd, voor de duur van minimaal
één jaar.
3. Bij een royement vervallen niet de geldelijke verplichtingen van het bestrafte lid. Zie artikel 8 lid 5
van de statuten.
4. Een boete wordt opgelegd aan verenigingen, die zonder noodzaak de bond verlaten en daarin later
wensen terug te keren.
5. Ten aanzien van het te laat inleveren van opgave formulieren kan het bondsbestuur de volgende
straffen opleggen;
a. Een boete ter grootte van de te maken kosten met een minimum van € 25,--;
b. Uitsluiting van deelname aan het op betreffende formulier vermelde onderdeel.
6. De volgende straffen en extra boetes kunnen worden opgelegd door het daarvoor verantwoordelijke
bestuurslid of de penningmeester van de bond;
a. Een boete voor het foutief en/of onvolledig invullen van de opgave formulieren en het onvolledig
controleren van de verstrekte gegevens van de competitieleider;
b. Een boete, indien na de opgave termijn of tijdens de loop van de competitie deelnemers moeten
worden toegevoegd;
c. Een boete, indien van een vereniging geen afgevaardigde aanwezig is op een bondsvergadering, en
de afmelding van deze afgevaardigde(n) niet tenminste een uur voor aanvang van de vergadering
heeft plaatsgevonden;
d. Een boete voor het niet of onvoldoende frankeren van aan het bestuur gerichte correspondentie;
e. Een boete voor het niet volledig invullen van wedstrijdformulieren en/of het gebruik van
wedstrijdformulieren, die niet door de nieuwe bond zijn ontworpen, of die vervallen zijn verklaard;
f. Een boete voor te laat en of foutief invullen van de uitslagen in het desbetreffende
biljartprogramma.
g. Een boete voor het niet opkomen van een team, waarbij het niet ter zake doet of de tegenstander
daarvan vooraf al of niet in kennis is gesteld;
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h. Een boete van 25% van de betaalde waarborgsom bij een afmelding tot veertien dagen voor de
aanvang van de PK - wedstrijden.
Een boete van 50% van de betaalde waarborgsom bij een afmelding binnen veertien dagen voor de
aanvang van de PK - wedstrijden.
Een boete van 100% van de betaalde waarborgsom bij een niet afmelding c.q. niet schriftelijke
afmelding voor de PK - wedstrijden (indien men niet deelneemt).
i. Een boete voor het terugtrekken van een team uit de competitie, nadat het eerst officieel is
aangemeld;
j. Een boete, voor het niet voldoen aan de financiële verplichtingen, neergelegd in artikel A4 lid 1b.
k. Een boete, voor het niet kunnen overleggen van een wedstrijdformulier, van het lopende seizoen.
Artikel A10: Commissie van beroep
1. De commissie van beroep wordt door de bondsvergadering gekozen en benoemd voor een periode
van vier jaar.
Deze commissie moet uit drie personen bestaan. Tevens worden er twee reserve commissieleden
benoemd.
2. De commissie van beroep wordt gekozen uit de afgevaardigden van de bondsvergadering, met dien
verstande, dat slechts één afgevaardigde per vereniging lid kan zijn van deze commissie.
3. Hebben drie of meer leden van de commissie van beroep belang bij de uitslag van een geschil, aan
deze commissie voorgelegd, dan moet tijdens de eerstvolgende bondsvergadering of extra
vergadering een nieuwe, tijdelijke commissie van beroep worden samengesteld.
4. De commissie van beroep heeft tot taak, t.a.v. het geschil dat haar is voorgelegd, te onderzoeken of;
a. De gestelde regels zijn overtreden;
b. De strafbaarheid juist is;
c. De strafmaat juist is.
5. Na het onderzoek, zoals in lid 4 is vastgelegd, bepaalt de commissie van beroep de eventuele
strafmaat, die voor alle partijen bindend is.
6. De commissie van beroep maakt middels een schrijven haar besluit aan alle belanghebbenden
kenbaar.

Artikel A11: Protesten
1. Protesten tegen de uitleg van de statuten of reglementen kan men alleen indienen bij de commissie
van Beroep.
2. Protesten, zoals bedoeld in artikel A9 lid 1b t/m d, worden door het bondsbestuur in behandeling
genomen, indien deze binnen drie dagen nadat de betreffende wedstrijd is gespeeld, schriftelijk bij de
secretaris van de bond zijn ingediend.
3. Indien zulks wenselijk of noodzakelijk is, worden, voordat in een protest wordt beslist, beide partijen,
die aan de betrokken wedstrijd hebben deelgenomen, gehoord. Zonodig worden tevens één of
meerdere arbiters gehoord.
4. Het bondsbestuur zal, inzake een protest, een met redenen omkleed oordeel schriftelijk doen
toekomen aan beide betrokken partijen.
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5. Van elk oordeel wordt tijdens de eerstvolgende bondsvergadering voorlezing gedaan.
6. Tegen een door het bondsbestuur geveld oordeel kan, binnen een termijn van veertien dagen, middels
een borgsom van € 50,-- beroep aangetekend worden bij de commissie van beroep. Bij het in het
gelijk stellen van de aanvrager ontvangt men de borgsom terug.

Artikel A12: Schorsing en royering door de vereniging
1. Wordt een lid van één der aangesloten verenigingen door zijn vereniging geschorst of geroyeerd, dan
wordt deze schorsing of royering door het bondsbestuur in zijn geheel overgenomen.
2. Een schorsing geldt voor de tijd door de vereniging daaraan gesteld tot maximaal één jaar.
3. Een royering geldt voor de tijd door de vereniging daaraan gesteld.
4. Een vereniging, die één haar leden heeft geroyeerd, kan het royement te allen tijde opheffen.
Een schorsing van een lid wordt opgeheven na verloop van de termijn, waarvoor de schorsing geldt.
5. Bij schorsing of royering door de vereniging van één haar leden, is de vereniging verplicht dit
schriftelijk aan de nieuwe bond te melden, met opgave van de verplichtingen, die het lid t.o.v. die
vereniging heeft.
Dit geldt ook voor leden, die de vereniging vrijwillig verlaten en niet aan alle verplichtingen t.o.v. die
vereniging hebben voldaan.
Bij het melden van een schorsing of royering dient tevens de daaraan verbonden termijn te worden
opgegeven.
6. Een vereniging, die een in lid 5 bedoeld lid aanneemt, is verplicht hierover schriftelijk informatie te
verschaffen aan het secretariaat van de nieuwe bond.
7. Worden door één der aangesloten verenigingen maatregelen getroffen tegen één haar leden, dan kan
dat lid hiertegen niet in beroep gaan bij enig bondsorgaan, doch moet dit binnen de eigen vereniging
doen.
8. Na verloop van de termijn van schorsing of royering, kan het lid tegen wie de schorsing of royering
werd uitgesproken, weer bij elke bij de bond aangesloten vereniging lid worden, mits het lid aan zijn
verplichtingen t.o.v. zijn oude vereniging heeft voldaan.
Artikel A13: Correspondentie
1. Alle correspondentie, bestemd voor de nieuwe bond, moet uitsluitend gericht worden aan het
secretariaat.
2. Het bestuur van de nieuwe bond verplicht zich de formulieren voor leden- en deelnemersopgave,
tenminste veertien dagen voor de datum van opgave, aan de verenigingen toe te zenden.
3. De notulen zullen worden toegezonden overeenkomstig artikel 21 lid 2 van de statuten.
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Artikel A14: Kosten van statuten en reglementen
1. Nieuwe statuten en/of reglementen zullen verplicht aan elk bondslid verstrekt worden tegen door de
bondsvergadering vast te stellen kosten, e.e.a. op voorstel van het dagelijks bestuur.
2. Extra exemplaren zijn verkrijgbaar tegen betaling van de vastgestelde kosten.
3. Voor nieuw aangemelde of aan te nemen bondsleden zijn de kosten zoals vermeld bij lid 1.

Artikel A15: Onvoorziene omstandigheden
1. In gevallen, waarin de statuten en/of reglementen niet voorzien, beslist het dagelijks bestuur, zonodig
in overleg met de betreffende commissie, of legt deze voor aan de bondsvergadering.

Artikel A16: Vaststelling
1. De artikelen van dit reglement zijn vastgesteld tijdens de bondsvergadering van 7 juli 2005.
2. Verschillende artikelen van dit Reglementen en Appendix A zijn aangepast op de jaarvergadering
9 juli 2012.

De Voorzitter: Simon Kreutz

De Secretaris: Wilbert Gommans

De Penningmeester: Everhard Martens

De Competitieleider: Rob Berden

De Pk-leider: Huub van Rhee
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RUIMTE VOOR SUPPLEMENTEN EN NOTITIES
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Competitie Reglement
Libre, Kader en
Driebanden
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COMPETITIEREGLEMENT LIBRE, KADER EN DRIEBANDEN
Voorwaarden en spelregels, behorende bij de statuten van de Nieuwe bond.

Artikel Cl: Vaststelling gemiddelden en caramboles
1. a. Aan het eind van de competitie van elk jaar wordt door de betreffende competitieleider van de
nieuwe bond van elke deelnemer het algemeen gemiddelde (op een duizendste afgerond) bepaald.
Dit is nooit lager dan 90% van het aanvangsgemiddelde van het vorig seizoen. Aan de hand
hiervan wordt het aantal te maken caramboles voor de nieuwe competitie berekend.
b. Bij minder dan zes gespeelde wedstrijden wordt men in de daaropvolgende competitie als een
nieuwe speler aangemerkt.
c. Een speler, die het vorige seizoen bij een andere bond zes of meer wedstrijden heeft gespeeld in de
betreffende spelsoort, wordt geacht niet voor de eerste maal aan de competitie deel te nemen en
wordt niet als nieuwe speler aangemerkt.
Zulk een speler moet dan wel een schriftelijke bevestiging van zijn resultaten, opgemaakt door de
competitieleider van zijn vorige bond, overleggen aan de competitieleider van de nieuwe Bond.
2. a. Het aantal te maken caramboles wordt gebaseerd op het volgens art. C1 tot stand gekomen
gemiddelde.
Daarbij speelt men in de driebanden - klasse minimaal met een moyenne van : 0,260.
De Caramboles worden als volgt berekend:
In de: driebanden: gemiddelde x 50
met een minimum van 13; en een maximum van 60;
A - klasse:
gemiddelde x 20 + 10 met een minimum van 65-70 (alle spelsoorten);
B - klasse:
gemiddelde x 20 + 5 met een minimum van 45;
C - klasse:
gemiddelde x 25
met een minimum van 40;
D - klasse:
gemiddelde x 25
met een minimum van 30;
E - klasse:
gemiddelde x 25
met een minimum van 25;
F - klasse:
gemiddelde x 25
met een minimum van 20;
G - klasse:
gemiddelde x 25
met een minimum van 15.
b. In de A-klasse mag er per team, door 2 verschillende spelers ieder één partij kader of bandstoten
gespeeld worden op een wedstrijddag.
c. In het kader wordt de te spelen spelsoort bepaald volgens de tabel. (appendix B)
3. Aan elke vereniging wordt na de competitie een lijst toegezonden met daarop vermeld:
a. De namen van de deelnemers van die vereniging, naar rangorde van het behaalde gemiddelde;
b. Het door de deelnemers behaalde gemiddelde;
Artikel C2: Aanmelden voor deelname
1. Aanmelding voor deelname aan de competitie dient te geschieden op de daarvoor toegezonden
formulieren en uiterlijk op 31 mei voorafgaande aan het begin van de competitie.
2. Elke voor de competitie aangemelde deelnemer moet voldoen aan het gestelde in artikel 6 van de
statuten en aan artikel A3 en A5 van het Algemeen Reglement.
3. De deelnemers moeten, behoudens het in lid 6 gestelde, worden opgegeven naar rangorde van het
behaalde gemiddelde. Zie ook artikel Cl lid 3a.
4. Van personen, die voor de eerste maal aan de competitie deelnemen, wordt het algemeen gemiddelde
bepaald door de vereniging, waarvan de persoon lid is.
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5. a. Voor de diverse klassen gelden de volgende en minimaal aantallen deelnemers per klasse:
Driebanden: 3 deelnemers per team;
A klasse:
3 deelnemers per team;
B klasse:
4 deelnemers per team;
C klasse:
4 deelnemers per team;
D klasse:
4 deelnemers per team;
E klasse:
4 deelnemers per team;
F klasse:
4 deelnemers per team;
G klasse:
4 deelnemers per team.
b. In alle klassen is het een deelnemer toegestaan dubbel te spelen met een maximum van drie
wedstrijden per competitie seizoen.
c. Treedt een team uit de Driebanden en A-klasse met minder dan drie en in de overige klassen met
minder dan vier speelgerechtigde spelers aan, dan mag die speler, die qua aantal te maken
caramboles het aantal te maken caramboles van de uitvaller(s) het dichtst benadert, twee partijen
spelen. Wordt dit aantal caramboles door twee of meer spelers met een zelfde verschil benaderd,
dan komt alleen de speler met het hoogste aantal te maken caramboles in aanmerking voor het
spelen van twee partijen. Indien blijkt dat een dubbel spelende speler niet speelgerechtigd is,
worden er twee machtpunten in mindering gebracht. Tevens vindt er een herberekening van het
extra matchpunt plaats, volgens art. C13 lid 3.
d. In alle klassen mag men één of twee reserve deelnemer(s) per klasse, team en spelsoort opgeven
welke maximaal 6 wedstrijden per competitie mag spelen. Reserve deelnemers tellen niet mee
voor de klasse indeling.
Een deelnemer mag altijd, voor een andere deelnemer met een hoger gemiddelde, invallen met in
acht neming van artikel C2 lid 4 en 6, uitgezonderd reserve spelers.
e. Het bestuur is bevoegd om enigermate af te wijken van de bovengenoemde klasse indeling welke
is aangegeven bij opgave, mits één en ander geschiedt in goed overleg met de verenigingen die
daarbij betrokken zijn.
6. Een vereniging mag, in plaats van de opgave naar rangorde, een eigen teamindeling opgeven en/of
aangeven of een team in een hogere klasse wenst uit te komen. Indien twee of meer teams van
dezelfde vereniging in een gelijke klasse spelen, mag onderling niet gewisseld worden, met
uitzondering van de laagste klasse waarin een vereniging uitkomt met meer dan één team.
7. Elk bondslid geeft op een door de competitieleider te bepalen tijdstip door op welke van de
vastgestelde data in hun lokaliteit geen wedstrijden georganiseerd kunnen worden.
8. Bij de opgave moet aangegeven zijn welk team op welke dag speelt. Bovendien moet bij de opgave
van meer dan één team een reserve avond worden opgegeven voor elk team.
9. Als de in lid 8 bedoelde reserve avond niet wordt opgegeven, dan kan de competitieleider de geplande
wedstrijd in een bepaalde week vastleggen.
Artikel C3: Indeling en samenstelling van de competitie
1. Door de competitieleider wordt, in overleg met het dagelijks bestuur en met in acht name van de
gegevens als bedoeld in artikel C2, een team- en klasse indeling gemaakt.
De competitie indeling, opgemaakt door het bestuur, staat in de bondsvergadering, voorafgaande aan
de competitie, niet ter discussie voor wat betreft klasse indeling en aantal teams per klasse.
Wijzigingen in speeldata zijn mogelijk, doch die dienen schriftelijk bij het bestuur te worden
ingediend vóór de aanvang van de bondsvergadering, waarin het betreffende competitieprogramma
officieel wordt vastgesteld.
Pagina 18

Juli 2017

2. De competitie dient, zo mogelijk, voor alle klassen gelijktijdig te zijn afgelopen. Daartoe wordt, voor
elke klasse afzonderlijk, het aanvangstijdstip van de competitie bepaald.
3. Bij teamindeling door verenigingen, worden de gemiddelden van de nieuw opgegeven deelnemers
meegerekend bij de bepaling van het teamgemiddelde voor de klasse indeling.
4. a. Het dagelijkse bestuur c.q. de competitieleider is verplicht om het competitieprogramma met
bijbehoren uiterlijk veertien dagen voor de jaarvergadering in het bezit te doen zijn van de
bondsleden.
b. De bondsleden zijn verplicht het programma met bijbehoren te controleren en uiterlijk voor de
jaarvergadering de competitieleider op de hoogte te stellen, of het programma met bijbehoren juist
is, of welke wijzigingen er aangebracht moeten worden.
Artikel C4: Wijziging van het aantal te maken caramboles
1. a. De gespeelde partijen van nieuwe spelers, die voor de eerste keer aan de competitie deelnemen,
worden na vijf gespeelde partijen bekeken en zonodig worden door het dagelijks bestuur
maatregelen getroffen voor het verdere verloop van de competitie.
b. De gespeelde partijen van bekende spelers, die in de afgelopen competitie minimaal 6 wedstrijden
hebben gespeeld in hun spelsoort, gezien het behaalde algemeen moyenne volgens tabel appendix
B van spelsoort moeten wijzigen worden na de helft van de competitie bekeken en zonodig worden
door het dagelijks bestuur maatregelen getroffen voor het verdere verloop van de competitie.
2. Het dagelijkse bestuur is bevoegd het opgegeven gemiddelde van een nieuwe speler, die voor de
eerste keer aan de competitie deelneemt, in de loop van het seizoen te herzien, zonder dat hiertegen
beroep mogelijk is.
3. Speelt een deelnemer, zoals bedoeld in lid 1 en 2, 20% of meer boven het opgegeven gemiddelde, dan
komen de matchpunten, die de betrokken deelnemer voor zijn team heeft behaald, te vervallen.
Deze matchpunten worden dan aan de tegenpartij toegekend. Tevens wordt een herberekening
gemaakt ten behoeve van de toekenning van de extra matchpunten, volgens art. C13 lid 3.
De matchpunten welke behaald zijn door middel van het persoonlijke gemiddelde komen te vervallen.
4. Indien een nieuwe spelers op het einde van de competitie minder dan zes wedstrijden heeft gespeeld,
dan geldt hiervoor lid 3.
5. Indien het aantal te maken caramboles van een speler gewijzigd wordt, wordt zonodig de plaats in de
rangorde binnen de vereniging c.q. team aangepast.
6. De competitieleider draagt zorg voor het informeren via het secretariaat van de belanghebbende
vereniging, indien er wijzigingen zich voordoen betreffende het gemiddelde en de te maken
caramboles van spelers. De secretariaten informeren hun eigen spelers.

Artikel C5: Speelvolgorde
1. Bij een competitiewedstrijd spelen de teams, zoals die in het toegezonden programma voorkomen,
tegen elkaar. Dit gebeurt op de in het programma vermelde data.
2. De speelvolgorde wordt bepaald door het thuisspelende team.
3. Aan redelijke verzoeken van het bezoekende team t.a.v. de speelvolgorde wordt geacht te worden
tegemoet gekomen.
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Artikel C6: Wijziging speeldata
1. a. Alle wedstrijden moeten in de aangegeven week worden gespeeld. Niet gespeelde wedstrijden
moeten binnen éénentwintig dagen vanaf de vastgestelde datum worden ingehaald. Bij uitstel van
wedstrijden dienen de thuisspelende vereniging alsook de uitspelende vereniging, de
competitieleider hiervan middels een wedstrijd uitstelformulier in kennis te stellen onder opgave
van de nieuwe speeldatum. De teamleiders van beider verenigingen en lokaalhouders dienen
hiervan op de hoogte te zijn. De laatste veertien dagen van de competitie is geen uitstel mogelijk.
b. Blijkt een uit te stellen wedstrijd niet binnen de daarvoor gestelde termijn van éénentwintig dagen
gespeeld te kunnen worden, dan dient in overleg met de competitieleider onverwijld een
definitieve datum te worden vastgesteld, waarvan niet kan worden afgeweken. Het team, dat dan
alsnog verstek laat gaan, wordt als verliezer beschouwd en wordt bovendien een geldboete van €
50,-- opgelegd. Het dan als winnaar aan te merken team krijgt 3x2 (driebanden en A-klasse) of 4x2
(overige klassen) punten toegekend. Hierop kan geen beroep aangetekend worden.
Artikel C7: Wedstrijdformulieren
1. Na afloop van de te spelen partijen worden de wedstrijdformulieren door beide teamleiders
gecontroleerd en door beide teamleiders ondertekend. Deze wedstrijdformulieren moeten worden
bewaard door de beide verenigingen, tot de algemene jaarvergadering van het betreffende seizoen.
2. De gemachtigde van de thuisspelende vereniging dient de gespeelde partijen binnen 72 uur ( na
aanvang wedstrijd ) op het biljartprogramma te hebben verwerkt. De uitspelende vereniging blijft ten
allen tijden verantwoordelijk voor de controle van de juiste uitslagen, die in het biljartprogramma is
ingevuld door de thuisspelende vereniging. Wanneer de uitslagen niet overeenkomen, met de samen
overeengekomen wedstrijdformulier, dient de uitspelende vereniging dit binnen 7 dagen na speeldata
te melden bij de competitieleider.
3. Wedstrijdformulieren, anders dan door de bond ontworpen, zijn niet toegestaan.
4. Indien men niet akkoord gaat met de uitslag van een partij, dan kunnen de bezwaren op het
wedstrijdformulier of in een aparte brief binnen drie dagen aan de competitieleider worden gemeld.
Artikel C8: Aanvang der wedstrijden
1. a. De aanvang van de te spelen wedstrijden is vastgesteld op 20.00 uur, met uitzondering van
driebanden en de A-klasse, die om 19.30 uur beginnen. Na onderlinge overeenstemming tussen
beide teams mag hiervan worden afgeweken.
b. Voor aanvang van de wedstrijd, dient de uitspelende vereniging een lijst van de deelnemers en of
aanpassingen door te geven aan de thuisspelende vereniging.
2. Een deelnemer moet vijftien minuten voor aanvang van de door hem te spelen partij aanwezig zijn.
3. Bij de aanvang van de eerste partij moeten tenminste de deelnemers, die de eerste twee partijen
spelen, aanwezig zijn.
4. Een vervangende deelnemer moet eveneens op de gestelde tijd (zie lid 2 en 3) aanwezig zijn.
5. De laatste deelnemer wordt geacht voor 22.00 uur aanwezig te zijn.
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6. Indien een deelnemer te laat is, als beschreven in lid 5, dan wordt het wedstrijdformulier ingevuld met
de vermelding: “Niet opgekomen” en door beide teamleiders ondertekend.
7. Bij het niet opkomen van een speler wordt de partij gewonnen door de tegenstander. Bovendien
worden het team van de afwezige deelnemer twee wedstrijdpunten in mindering gebracht.
8. Bij het niet opkomen van een heel team, zonder de tegenstander daarvan in kennis gesteld te
hebben, wordt gehandeld als in lid 6 is aangegeven, met dien verstande, dat ondertekening geschiedt
door de aanwezige teamleider. Tevens wordt gehandeld als bepaald in lid 7.
9. In gevallen, als bedoeld in lid 8, wordt het niet opkomende team bestraft met een geldboete van
€ 50,--. Hierop kan geen beroep aangetekend worden.
Artikel C9: Notering der partijen
1. De thuisspelende vereniging draagt er zorg voor dat:
a. De partijen genoteerd worden door de leden van het eigen team;
b. Degene, die een partij noteert, plaats neemt aan een aparte tafel en zich niet tussen de
toeschouwers bevindt;
c. Een scorebord aanwezig is en dat de stand der partijen daarop wordt bijgehouden.
2. De persoon, die een partij noteert, is verplicht om, indien de arbiter of een speler daarom verzoekt,
hun inzage te geven in het wedstrijdformulier.
3. Degene, die een partij in het libre, kader of bandstoot noteert, is verplicht, de laatste vijf door een
deelnemer te maken caramboles aan te kondigen. Dit wordt ook gedaan bij het driebanden, maar dan
wordt uitgegaan van nog drie te maken caramboles.
4. De door de arbiter gemelde caramboles worden op de tellijst en op het scorebord genoteerd.
5. Op het scorebord wordt een beurt aangetekend, zodra de deelnemer, die de partij begonnen is, de
beurt heeft moeten beëindigen.
Artikel C10: Arbitrage
1. De uitspelende vereniging zorgt voor een arbiter, die voor die taak geschikt is, tenzij onderling anders
overeengekomen.
2. De arbiter telt de gemaakte caramboles hardop, zodat de deelnemer en schrijver het scoreverloop
kunnen volgen, echter ook weer niet zo luid, dat dit de deelnemer stoort in zijn spel.
3. Wanneer de arbiter, aan het eind van de beurt, de gemaakte caramboles doorgeeft aan degene, die de
partij noteert, dan zegt hij eerst het woord “noteren”, gevolgd door het aantal gemaakte caramboles.
4. Indien de arbiter afwijkt van het in lid 2 en 3 bepaalde, dan zijn de spelers en de schrijver gerechtigd
toepassing van lid 2 en 3 te eisen.
5. Van de arbiter wordt verwacht, dat hij het spel nauwlettend volgt en dat de deelnemers niet gehinderd
worden in hun spel.
Hij stelt zich daarbij zodanig op, dat hij goed kan zien of er wellicht fouten worden gemaakt en of een
gespeelde bal in een carambole resulteert.
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6. De aangewezen arbiter wordt geacht altijd naar eer en geweten te handelen en sportiviteit boven
clubbelang te stellen.
7. Alleen de arbiter kan beslissingen nemen in een partij.
8. Indien een deelnemer het niet eens is met een beslissing van de arbiter, mag hij éénmaal per
gebeurtenis (uiteraard netjes) vragen, deze beslissing te herzien. De arbiter is dan verplicht, nog eens
na te gaan, of hij wel de juiste beslissing heeft genomen, en deze zonodig te wijzigen.
Indien een speler met de verkeerde bal punten scoort zonder dat de arbiter dit opmerkt, dan mag
alleen de directe tegenstander de arbiter hierop attenderen. Deze mag zich herstellen en de speler
alsnog aftellen. Het laatst gescoorde punt mag niet geteld worden.
De uiteindelijke beslissing van de arbiter is voor beide partijen bindend.
Artikel C11: Inrichting en aanvang
1. Indien het librespel wordt gespeeld, moeten op het biljart afgeschermde hoeken worden aangebracht,
als aangegeven in figuur 1. (Appendix C)
2. Indien het kaderspel wordt gespeeld, moeten op het biljart kaders worden aangebracht, als
aangegeven in figuur 2 c.q. figuur 3. (Appendix C)
3. Bij aanvang van een partij is de plaatsing van de ballen als volgt:
a. De gemerkte speelbal (punt of geel) wordt geplaatst op de middelste van de drie acquits, die
parallel aan de korte zijde van het biljart zijn aangegeven;
b. De ongemerkte witte speelbal wordt, naar keuze van de aan stoot zijnde speler, geplaatst op één
der acquits naast de gemerkte speelbal;
c. De rode bal wordt geplaatst op de acquit, die het dichtst bij de tegenoverliggende korte zijde ligt.
d. De opstoot dient te geschieden door de speelbal via rood te spelen.
4. Indien de tweede speler, om welke reden dan ook, de opstoot moet maken, dient de procedure, als
vermeld in lid 3, aangehouden te worden, met dien verstande, dat de gemerkte en de ongemerkte bal
van plaats verwisseld worden.
5. De afstoot is bepalend voor wie er begint met de opstoot.
a. Voor de aanvang van elke partij moet er eerst afgestoten worden, om te bepalen welke speler met
de ongemerkte witte speelbal mag beginnen.
b. Voor de afstoot worden de speelballen elk ongeveer in het midden tussen de acquit en de
naastliggende lange band geplaatst en wel zodanig, dat beide spelers tegelijk kunnen afstoten
zonder elkaar daarbij te hinderen. De rode bal wordt aan de andere zijde van het biljart op de daar
in het midden gelegen acquit geplaatst.
c. De afstoot moet geschieden volgens een lijn, nagenoeg parallel aan de lange band, naar de
tegenoverliggende korte band, waarbij deze laatste slechts één keer mag en moet worden geraakt.
Hierbij mag de bal de denkbeeldige lijn over de middenaquits niet passeren.
d. De speler, wiens bal het dichtst bij de korte band vanwaar werd afgestoten blijft liggen, heeft de
keuze wie van beiden begint.
e. De arbiter geeft dan de naam van de speler, die met de ongemerkte witte bal begint, aan de
schrijver door en plaatst de ballen, zoals omschreven in lid 3.
6. Indien de speelbal vastligt tegen één of beide andere ballen, dan heeft de speler in het libre of kader
de keuze uit:
a. Het plaatsen en spelen van de ballen in de posities als beschreven bij lid 3 resp. lid 4;
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b. Het spelen via een niet vastliggende bal of via één of meer banden tegen welke de speelbal niet
vastligt;
c. Het losspelen van zijn speelbal door een kopstoot. (pikeren, masseren)
7. Indien de speelbal vastligt tegen één of beide andere ballen, dan heeft de speler in het driebanden de
keuze uit:
a. Het spelen via een niet vastliggende bal of via één of meer banden tegen welke de speelbal niet
vastligt;
b. Het losspelen van zijn speelbal door een kopstoot;
c. Het op de acquits laten plaatsen van zijn speelbal en uitsluitend de daaraan vastliggende bal,
eventueel alle ballen, als de speelbal tegen beide ballen vastligt. Dit gebeurt als volgt:
- De rode bal op het bovenacquit;
- De speelbal op het (middelste) benedenacquit;
- De andere bal op het middenacquit.
Is het voor een vastliggende bal aangewezen acquit versperd, dan wordt die bal geplaatst op het
acquit dat is aangewezen voor de bal, die het eerstbedoelde acquit verspert.
8. Gevallen waarin een speler, die aan stoot is, af is:
a. Indien één of meer ballen uit het biljart springen, dienen de ballen geplaatst te worden, zoals
aangegeven in lid 3 resp. lid 4 voor wat betreft het libre en kader, terwijl voor het driebanden
geldt, dat wanneer één of meer ballen uit het biljart springen, enkel de uitgesprongen bal(len) op de
acquit(s) worden geplaatst, zoals is aangegeven in lid 7c;
b. Indien een speler met de verkeerde bal stoot;
c. Op het moment van stoten een speler geen direct contact met de grond heeft;
d. Een stoot uitvoert terwijl één of meerdere ballen nog niet stil ligt/liggen;
e. Indien er sprake is van touché of biljardé, zoals bedoeld in artikel C12;
f. Indien hij zichtbare tekens maakt op de band of houten omlijsting;
g. Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel C11, lid 9.
9. In de afgeschermde hoeken en kaders mogen twee caramboles gemaakt worden, doch bij de tweede
carambole moet minstens één der aan te spelen ballen uit afgeschermde hoek of kader geraken, maar
mag er daarna wel weer in terugkeren.
Gebeurt dit niet, dan is de beurt van de betreffende speler voorbij.
10. Indien een aan te spelen bal, als bedoeld in lid 9, op de lijn van een afgeschermde hoek of kader ligt,
wordt bal geacht binnen het betreffende gebied te liggen. Bij twijfel moet in het nadeel van de aan
stoot zijnde speler geteld worden.
11. a. Komen beide aan te spelen ballen te liggen in een vak, zoals bedoeld in lid 1 en 2, dan zegt de
arbiter “entree”.
Is de eerste van de twee in lid 9 bedoelde caramboles gemaakt, en liggen beide aan te spelen ballen
nog in het bewuste vak, zonder dat te hebben verlaten, dan zegt de arbiter “dedans”.
b. Indien voor een speler onduidelijk kan zijn of de beide aan te spelen ballen wel aan weerszijden
van een lijn liggen, dan zegt de arbiter “à cheval” als dit inderdaad het geval is.
12. a. Een bal wordt geacht te zijn uitgesprongen, zodra hij op de houten omlijsting van het biljart is
gekomen of daarbuiten zou zijn gekomen, als hij niet was tegengehouden door wie of wat dan ook.
b. Heeft de speler, voordat de bal uitsprong, een carambole gemaakt, dan is deze carambole niet
geldig.
c. Indien een of meer ballen uit het biljart springen, dienen de ballen geplaatst te worden, zoals
aangegeven in lid 3, respectievelijk lid 4 voor wat betreft het libre en kader, terwijl voor het
driebanden geldt, dat wanneer een of meer ballen uit het biljart springen, enkel de uitgesprongen
bal(len) op de acquit(s) worden geplaatst, zoals is aangegeven in lid 7c.
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Artikel C12: Touché en Biljardé
1. Onder touché wordt verstaan:
a. Het meermalen aanraken van de speelbal met de pomerans, met dien verstande, dat dit in dezelfde
stoot geschiedt;
b. Het aanraken van de speelbal met een lichaamsdeel of voorwerp, anders dan de pomerans;
c. Het aanraken van één der aan te spelen ballen met enig lichaamsdeel of voorwerp.
2. Van touché kan slechts sprake zijn, indien de in lid 1 bedoelde aanraking veroorzaakt wordt door de
aan stoot zijnde speler.
3. Onder biljardé wordt verstaan:
Indien de pomerans nog met de speelbal in aanraking is op het ogenblik, dat deze bal de tweede bal of
de band raakt.

Artikel C13: Verdeling der punten
1. De verdeling der wedstrijdpunten is als volgt:
a. Een gewonnen partij levert twee matchpunten op;
b. Een verloren partij levert geen matchpunten op;
c. Een gelijk geëindigde partij levert voor beide spelers één matchpunt op;
d. Een extra matchpunt wordt toegekend per speler die zijn gemiddelde of hoger behaald heeft.
2. Een extra matchpunt wordt toegekend aan het team, dat verhoudingsgewijs de hoogste score heeft
behaald. Voor toekenning van het extra matchpunt dient de volgende handelwijze te worden gevolgd:
a. Tel, voor beide teams afzonderlijk, de gemaakte caramboles bij elkaar op en doe hetzelfde met de
te maken caramboles (per deelnemer minimaal het klasse minimum).
b. Deel, wederom voor beide teams afzonderlijk, het aantal gemaakte caramboles door het aantal te
maken caramboles. Men krijgt aldus twee relatieve gemiddelden.
c. Het team met het hoogste relatieve gemiddelde krijgt het extra matchpunt. Zijn beide relatieve
gemiddelden gelijk, dan krijgen beide teams een extra matchpunt.
3. Het herberekenen van een extra team machtpunt geschiedt als volgt:
a. Voor een nieuwe speler die 20% of meer boven zijn gemiddelde gespeelt heeft, wordt het
gespeelde gemiddelde omgerekend naar aantal te maken caramboles en ingevuld in de
verzamelstaten en een herberekening gemaakt.
b. Voor een speler die niet komt opdagen en/of niet speelgerechtigd is, wordt het aantal gemaakte
caramboles op nul gesteld.
4. Indien op een wedstrijdavond een verkeerde speelvolgorde wordt gehanteerd wordt
gehandeld volgens onderstaande stappen.
a. Allereerst is er de mogelijkheid (indien beide teams hiermee akkoord gaan) om de betreffende
partijen (die in de verkeerde speelvolgorde zijn gespeeld), in overleg met de competitieleider,
binnen 21 dagen (na officieel geplande wedstrijddatum) over te spelen. De partijen dienen in de
juiste volgorde, overgespeeld te worden met dezelfde spelers als die vermeld stonden op het
wedstrijdformulier.
b. Indien beide teams volgens lid 4a niet akkoord (kunnen) gaan zullen voor alle spelers, van de
betreffende partijen (die in de verkeerde speelvolgorde zijn gespeeld), het aantal gemaakte
caramboles en beurten op 0 worden gesteld. Het extra teammatchpunt zal worden her berekend
volgens Artikel C13 Lid 3.
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Artikel C14: Plaatsing na afloop van de competitie
1. Na afloop van de competitie wordt door de competitieleider vastgesteld, wie er op welke plaats in een
bepaalde klasse is geëindigd.
2. Het team, dat de meeste matchpunten heeft behaald, wordt als eerste geplaatst en zo verder.
3. Indien twee teams met een gelijk aantal matchpunten voor de eerste plaats in aanmerking komen, dan
wordt de eerste plaats bepaald, door het spelen van een barragewedstrijd tussen de beide teams.
4. De in lid 3 bedoelde wedstrijd moet op een neutraal biljart gespeeld worden.
5. Door de competitieleider wordt, in overleg met de betrokken teams, vastgesteld waar en wanneer de
barragewedstrijd gespeeld zal worden en welke vereniging deze wedstrijd organiseert.
6. De organiserende vereniging draagt zorg voor voldoende schrijvers en tellers.
7. Indien drie of meer teams voor de eerste plaats in aanmerking komen, dan wordt de eerste plaats
bepaald door berekening van het hoogste relatieve gemiddelde. Als er voor een andere dan de eerste
plaats meerdere teams in aanmerking komen, dan zal eveneens het hoogste relatieve gemiddelde
berekend worden.
8. Berekening van het relatieve gemiddelde geschiedt, zoals beschreven in artikel C13 lid 2a en b.
Artikel C15: Vaststelling
1. De artikelen van dit reglement zijn vastgesteld tijdens de bondsvergadering van 7 juli 2005.
2. Verschillende artikelen van dit Reglementen en Appendix A zijn aangepast. De laatste wijzigingen
zijn doorgevoerd zoals deze zijn vastgelegd op de Jaarvergadering van 02 Juli 2014 &
voorjaarvergadering 24 Februari 2015.
De Voorzitter: Simon Kreutz

De Secretaris: Wilbert Gommans

De Penningmeester: Everhard Martens

De Competitieleider: Rob Berden

De Pk-leider: Huub van Rhee
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COMPETITIEREGLEMENT BANDSTOTEN
Voorwaarden en spelregels, behorende bij de statuten van de Nieuwe bond.
Artikel B1: Vaststelling gemiddelden en caramboles
1. a. Deelname is alléén voor spelers die een vast libré en/of driebanden
gemiddelde hebben bij de B.B.H.V. Als een speler een libré en een driebanden gemiddelde heeft
telt het libré gemiddelde.
b. Ook mogen spelers meedoen die in één seizoen van de afgelopen 3 jaar minimaal 3 wedstrijden
bandstoten hebben gespeeld in de B.B.H.V., en dit jaar géén competitie Libré en/of driebanden in
de B.B.H.V. hebben gespeeld
2. a. De te maken caramboles voor nieuwe spelers: zie omrekentabel volgens
K.N.B.B. (zie Appendix D)
b. De te maken caramboles voor bekende spelers in deze competitie, is het gemiddelde wat ze
algemeen gespeeld hebben in de competitie Bandstoten van de B.B.H.V. (wanneer deze gespeeld
is in de afgelopen 3 jaar). De caramboles worden aan de hand van het gemiddelde bepaald door de
intervallen zie omrekentabel K.N.B.B. (zie Appendix D)
3. Minimaal aantal te maken caramboles is 17.
Artikel B2: Aanmelden voor Deelname
1. Aanmelding voor deelname aan de competitie bandstoten dient te geschieden, op de daarvoor
toegezonden formulieren en, uiterlijk op de aangeven datum voorafgaande aan het begin van de
competitie bandstoten.
2. Een speler mag maar bij 1 team ingeschreven worden.
3. Een team dient te bestaan uit minimaal drie spelers per team (een vereniging mag meer spelers per
team opgeven)
4. Spelers mogen niet dubbel spelen op de wedstrijdavond. Er moeten 3 unieke spelers de partijen
spelen.
5. Spelers mogen niet in een ander team spelen dan waarin zij zijn opgegeven.
6. Spelers uit een andere vereniging, (volgens reguliere competitie) mogen worden opgegeven, mits ze
aan bovenstaande punten voldoen.
Artikel B3: Indeling en samenstelling van de competitie
1. 5 á 6 teams per Poule (bij meerdere Poules spelen de teams, na de voorronde, op basis van
rangschikking tegen elkaar in een finale Poules)
Artikel B4: Indeling en Wijziging van het aantal te maken caramboles
1. Bij nieuwe spelers word na 3 gespeelde wedstrijden het moyenne aangepast met daarbij het aantal te
maken caramboles.
2. Spelers die vorig seizoen minimaal 3 wedstrijden hebben gespeeld zijn, bekende spelers, en géén
nieuwe speler.
Pagina 31

Juli 2017

Artikel B5: Aanvang der wedstrijden
1. a. De aanvang van de te spelen wedstrijden is vastgesteld op 20.00 uur. Na onderlinge
overeenstemming tussen beide teams mag hiervan worden afgeweken.
b. Voor aanvang van de wedstrijd, dient de uitspelende vereniging een lijst van de deelnemers en of
aanpassingen door te geven aan de thuisspelende vereniging.
2. De deelnemers moeten vijftien minuten voor aanvang van de door hem te spelen partij aanwezig zijn.
Artikel B6: Notering der partijen
1. Uitspelende team telt, thuisspelende team noteert de wedstrijden
Artikel B7: Wijziging speeldata
1.

Wijziging wedstrijddatum kan alleen als deze in dezelfde week valt met goedkeuring van de
tegenpartij en schriftelijk / per e-mail wordt doorgegeven middels het wedstrijd uitstelformulier aan
de competitieleider.
Artikel B8: Overige Reglementen

1. Verder worden de reglementen en statuten van B.B.H.V. aangehouden.
Artikel B9: Vaststelling
1. De artikelen van dit reglement zijn vastgesteld tijdens de bondsvergadering van 24 Februari 2015.
2. De artikelen van dit vastgestelde reglement zijn omgezet volgens de standaard opmaak van het
algemene reglement en hieraan toegevoegd.
3. Door toevoeging van dit reglement is Lid 4 toegevoegd in Appendix A.
4. De omrekentabel is toegevoegd als Appendix D.
De Voorzitter: Simon Kreutz

De Secretaris: Wilbert Gommans

De Penningmeester: Everhard Martens

De Competitieleider: Rob Berden

De Pk-leider: Huub van Rhee
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Reglement Persoonlijke
Kampioenschappen
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REGLEMENT PERSOONLIIKE KAMPIOENSCHAPPEN
Voorwaarden en spelregels, behorende bij de statuten van de Nieuwe biljartbond.

Artikel P1: Algemene bepalingen
1. Bij voldoende belangstelling organiseert de bond elk jaar persoonlijke kampioenschappen.
2. De persoonlijke kampioenschappen zullen zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de competitie
beginnen.
3. De persoonlijke kampioenschappen worden in verschillende klassen gespeeld.
4. Elke klasse wordt verdeeld in één of meer poules.
5. Het bestuur wijst voor elke poule een deelnemende vereniging aan, die met de organisatie wordt
belast.
6. Verenigingen met één tot tien leden dienen minimaal één poule te organiseren, verenigingen met tien
of meer leden minimaal twee poules. Verenigingen met twintig of meer leden kan verzocht worden
drie of meer poules te organiseren.
7. a. Voorronden 1e, 2e en 3e klasse libre/kader en de klassen driebanden worden altijd gespeeld in
lokaliteiten met minimaal twee biljarttafels.
b. Voor de voorronde 4e klasse libre is dat ter beoordeling van de PK wedstrijdleider en is mede
afhankelijk van het aantal deelnemers.
c. De voorronden 5e, 6e en 7e klasse libre worden in principe toegewezen aan verenigingen die de
beschikking hebben over slechts één biljarttafel in het speellokaal.
d. Finalewedstrijden in de 1e klasse libre/kader worden bij meer dan zes deelnemers gespeeld in
lokaliteiten die beschikken over minimaal drie biljarttafels.
e. Alle overige finalewedstrijden in het libre en het driebanden worden gespeeld in lokaliteiten met
minimaal twee biljarttafels.
f. Indien een vereniging niet in de gelegenheid zou zijn om een poule te organiseren vanwege het
niet kunnen beschikken over het eigen speellokaal (nadat in een eerder stadium met die vereniging
overeenstemming was bereikt over de organisatie), ontlast haar dat niet van de organisatie daarvan,
maar dient zij zelf zorg te dragen voor een vervangende lokaliteit.
Artikel P2: Bepalingen voor deelname en organisatie
1. Voor leden van bij de nieuwe bond aangesloten verenigingen, die aan de persoonlijke
kampioenschappen willen deelnemen, gelden de volgende bepalingen:
a. De deelnemers moeten zijn opgegeven voor de datum, die op het opgave formulier is aangegeven.
b. Elke deelnemer, met uitzondering van die vermeld in lid 1c, die voor de competitie direct
voorafgaand aan de PK is aangemeld en waarvan een duidelijk herkenbaar moyenne is vastgesteld,
is gerechtigd deel te nemen aan de PK.
c. Nieuwe deelnemers aan de competitie, waarvan geen moyenne bekend is, worden op een ingeschat
moyenne ingedeeld. Zij dienen tenminste vijf wedstrijden, voor de in lid a. aangegeven datum, in
die competitie te hebben gespeeld, om aan de PK te mogen deelnemen.
d. Voor de in lid 1c bedoelde spelers is het na deze vijf wedstrijden bekende moyenne bepalend voor
de PK (niet voor de competitie). Uitzondering hierop zijn de spelers, wier moyenne tijdens het
seizoen is aangepast; voor hen is dit aangepaste moyenne bepalend voor zowel PK als competitie.
e. Voor elke deelnemer dient het inschrijfgeld en de waarborgsom op een door het bestuur
vastgesteld tijdstip te zijn voldaan.
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2. Bij de aanvang van de organisatie van de finalewedstrijden PK dienen de bondsleden door middel van
de opgave formulieren kenbaar te maken welke spelsystemen gehanteerd worden. (Keuze uit het
“systeem De Bruijn” en het “systeem AVE”).
Artikel P3: Wedstrijdindeling
1. Voorronden 5e, 6e en 7e klasse libre worden op maandag-, dinsdag- en woensdagavond gespeeld; alle
overige voorronden en alle finalewedstrijden worden gespeeld op donderdag- en vrijdagavond en op
zaterdag. Zonodig kan hier, op verzoek van de organiserende vereniging, door de bondsvergadering
van worden afgeweken
2. Op de eerste speeldag wordt gespeeld in een door de PK wedstrijdleider te bepalen volgorde. Deze
wedstrijden beginnen om 19.00 uur, met uitzondering van de finalewedstrijden van de 5e, 6e en 7e
klasse libre, die om 20.00 uur beginnen.
Het verdere verloop van het programma ligt in handen van de organiserende vereniging.
3. Na 24.00 uur mogen, zonder toestemming van de betreffende spelers, geen wedstrijden worden
begonnen.
4. Elk opgegeven deelnemer moet op de in lid 1 t/m 3 bedoelde dagen en tijden beschikbaar zijn.
Artikel P4: Klasse- en Poule-indeling
1. Jaarlijks wordt door het bestuur vastgesteld in hoeveel klassen er wordt gespeeld en hoeveel
deelnemers er in een poule worden ingedeeld.
2. Door de PK wedstrijdleider wordt, in overleg met het bondsbestuur en aan de hand van de verkregen
gegevens, een klasse- en poule-indeling gemaakt, en bepaald wie aan de wedstrijden mogen
deelnemen. Één en ander volgens artikel Cl, P1 en P2.
3. Voor de plaatsbepaling geldt het gemiddelde van de vorige PK. Voor nieuwe spelers zie art. P2 lid
1.c.
4. De door de PK wedstrijdleider opgestelde klasse- en poule-indeling zal ter goedkeuring aan de
bondsvergadering worden voorgelegd.
5. Indien een klasse in meer dan één poule is verdeeld, worden, voorafgaande aan de finales, eerst
voorronden gespeeld.
6. Elk bondslid geeft op een door de PK wedstrijdleider te bepalen tijdstip door op welke van de
vastgestelde data in haar lokaliteit geen wedstrijden georganiseerd kunnen worden.
7. Indien een vereniging de toegewezen poule niet in haar clublokaal kan organiseren, dan moet zij deze
in een ander lokaal organiseren en dit tijdig doorgeven aan de betreffende PK wedstrijdleider.
8. De PK wedstrijdleider draagt er zorg voor, dat:
a. Elke vereniging tijdig schriftelijk wordt medegedeeld welke deelnemers waar moeten spelen en
wanneer;
b. De organiserende vereniging tijdig schriftelijk een opgave krijgt van de deelnemers, die in de door
haar te organiseren poule en finale zijn ingedeeld, met vermelding van het aantal te maken
caramboles en het bijbehorende vastgestelde gemiddelde.
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Artikel P5: Verplichtingen van de bondsleden
1. Elke vereniging is verplicht om:
a. Het opgave formulier, voor de daarop vermelde datum, in te zenden aan de PK wedstrijdleider,
ook al doet men niet mee;
b. De gegevens, zoals bedoeld in artikel P4 lid 8a, tijdig aan de betreffende deelnemers te
verstrekken;
c. Op het opgave formulier het lidnummer alsmede het bondsnummer te vermelden. Lid- en
bondsnummer zijn gelijk aan die waarmee men in de competitie heeft gespeeld.
Artikel P6: Verplichtingen van de deelnemers
1. Elke deelnemer is verplicht om:
a. Zich te houden aan het gestelde in de statuten en de reglementen;
b. Zich, bij verhindering, uiterlijk maandagavond, voorafgaande aan de betreffende speeldagen,
schriftelijk af te melden bij de PK wedstrijdleider. Mondelinge of telefonische afmeldingen
worden niet geaccepteerd.
Artikel P7: Afstoot en spelregels
Zie hiervoor de competitie reglementen, met uitzondering van extra matchpunten.
Artikel P8: Voorronden
1. De bondsvergadering stelt het aantal te spelen caramboles vast, waarbij zich de volgende
keuzemogelijkheden voordoen:
a. Elke deelnemer speelt een, voor elke klasse afzonderlijk te bepalen, vast aantal caramboles.
b. Elke deelnemer speelt zijn eigen aantal caramboles, echter minimaal het voor die klasse bepaalde
klasse minimum.
2. Bij afmelding zal in de betreffende klasse met de resterende spelers gespeeld worden. Op verzoek van
de PK leider kan hiervan afgeweken worden.
3. In elke poule moeten de deelnemers elk zes partijen spelen.
4. Indien er minder dan zeven spelers in een poule overblijven, dan moet als volgt worden gehandeld:
a. Bij zes deelnemers speelt eerst iedere deelnemer een partij tegen elk van de andere deelnemers.
Vervolgens speelt de als 1e geplaatste deelnemer tegen de 2e, de 3e tegen de 4e en de 5e tegen de
6e;
b. Bij vijf deelnemers speelt eerst iedere deelnemer een partij tegen elk van de andere deelnemers.
Vervolgens speelt de als 1e geplaatste deelnemer tegen de 2e, de 2e tegen de 3e, de 3e tegen de 4e,
de 4e tegen de 5e en de 5e tegen de 1e;
c. Bij vier, drie of twee deelnemers, speelt iedere deelnemer twee, drie resp. zes partijen tegen elk
van de andere deelnemers.
Artikel P9: Finales
1. Indien een klasse in twee of meer poules is verdeeld, komen voor de finale in aanmerking de zeven of
acht deelnemers, die in de poules het laagste plaatscijfer behaald hebben. (Voor bepaling van het
plaatscijfer zie artikel P10.) Mede worden hier de reserve spelers bepaald.
2. In de finales gelden dezelfde aantallen te spelen caramboles als bedoeld in artikel P8 lid 1.
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3. In de finales wordt, ongeacht het aantal deelnemers, steeds een halve competitie gespeeld, met dien
verstande, dat er tenminste zes partijen door elke deelnemer gespeeld dienen te worden. Elke
deelnemer speelt éénmaal tegen elke andere deelnemer.
Bij zes deelnemers vindt een extra partij plaats en wel als volgt: De na vijf rondes als 1e geplaatste
speler speelt tegen de nummer 2, nummer 3 tegen nummer 4 en nummer 5 tegen nummer 6.
Bij vijf deelnemers bepaalt de toernooileiding de te spelen partijen.
4. Na beëindiging van de partijen maakt de organiserende vereniging een verzamelstaat van de
gespeelde partijen, op volgorde van matchpunten en relatieve gemiddelden.
5. De in lid 4 bedoelde verzamelstaat, met eventueel bijgevoegd verslag, moet binnen twee dagen in het
bezit zijn van de PK wedstrijdleider.
6. Op de eerste speeldag van een finale dient, naast de geplaatste spelers, ook de als eerste geplaatste
reserve aanwezig te zijn.
Artikel P10: Berekening plaatscijfer
1. Per klasse krijgt elke deelnemer een plaatscijfer naar behaald aantal matchpunten.
2. Per klasse krijgt elke deelnemer een plaatscijfer naar behaald relatief gemiddelde.
3. Indien twee of meer deelnemers in een klasse een gelijk aantal matchpunten of een gelijk relatief
gemiddelde hebben behaald, dan krijgt elk van deze deelnemers een plaatscijfer, dat het gemiddelde
is van de betreffende plaatscijfers.
Moeten bijvoorbeeld de plaatscijfers 3 en 4 verdeeld worden onder twee spelers met eenzelfde aantal
matchpunten, dan krijgen beide het plaatscijfer 3½.
4. Het algemene plaatscijfer wordt bepaald door optelling van de in lid 1 en 2 bedoelde plaatscijfers.
5. Het relatieve gemiddelde wordt bepaald, door het behaalde gemiddelde te delen door het persoonlijke
gemiddelde, zoals dat voor of tijdens de competitie is vastgesteld.
Artikel P11: Plaatsbepaling einde finales
1. Aan het einde van de finale in een bepaalde klasse, is diegene kampioen, die in de finale het hoogste
aantal matchpunten heeft behaald.
2. Indien er, na de finale in een bepaalde klasse, voor de eerste plaats twee of meerdere deelnemers in
aanmerking komen, dan is diegene kampioen, die in de finale het hoogste relatieve gemiddelde heeft
behaald.
3. Indien er, na de finale in een bepaalde klasse, voor een andere dan de eerste plaats meerdere
deelnemers in aanmerking komen, dan wordt deze plaats toegewezen aan diegene, die in de finale het
hoogste relatieve gemiddelde heeft behaald.
4. Indien de bondsvergadering voor één of meer seizoenen anders beslist omtrent de plaatsbepaling, dan
gelden de besluiten van de bondsvergadering voor dat seizoen.
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Artikel P12: Vaststelling
1. De artikelen van dit reglement zijn vastgesteld tijdens de bondsvergadering van 7 juli 2005.
2. Verschillende artikelen van dit Reglementen en Appendix A zijn aangepast op de jaarvergadering
21 juli 2010.

De Voorzitter: Simon Kreutz

De Secretaris: Wilbert Gommans

De Penningmeester: Everhard Martens

De Competitieleider: Rob Berden

De Pk-leider: Huub van Rhee
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APPENDIX A
Contributie, inschrijfgeld en borgsommen
1. De contributie voor niet spelende verenigingen bedraagt € 15,00 per jaar.
2. De contributie voor spelers van verenigingen bedraagt € 3,50 per speler plus € 3,50 per spelsoort
waaraan men meedoet. (Libre/Kader en/of Driebanden)
3. Het inschrijfgeld voor de PK bedraagt € 3,50 plus een borgsom van € 16,50.
4. Het inschrijfgeld voor de Competitie Bandstoten bedraagt € 3,50 per speler.

Boeten.
A9 lid 4:
A9 lid 6a:
A9 lid 6b:
A9 lid 6c:
A9 lid 6d:
A9 lid 6e:
A9 lid 6f:
A9 lid 6g:
A9 lid 6i:
A9 lid 6j:
A9 lid 6k:

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

25,00
15,00
4,00
10,00
5,00
10,00
15,00
15,00
25,00
15,00
25,00

Kosten.
A14 lid 2:

€ 10,00
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APPENDIX B
Tabel 1: Spelsoorten, gemiddeldes en caramboles vanaf 3,00 gemiddeld
Kader 38/2
Van-Tot Car

Kader 57/2
Van- Tot Car.

Kader 38/1
Van-Tot Car

Bandstoten
Kader 57/1
Van-Tot Car Van-Tot Car

8,009,00-

15,0018,0021,00-

10,0011,0013,00-

Gem. x20+10

11,0013,00-

Gem. x20+10

15,0018,0021,00-

6,007,008,009,0010,00-

Verplicht ↓

8,009,0010,0011,0013,00-

Gem. x20+10

15,0018,0021,00-

Verplicht ↓

8,009,0010,0011,0013,00-

Gem. x20+10

15,0018,0021,00-

Verplicht ↓

9,0010,0011,0013,00-

Gem. x20+10

5,506,007,008,00-

Verplicht ↓

15,0018,0021,00-

Gem. x20+10

9,0010,0011,0013,00-

Verplicht ↓

10,0011,0013,0015,0018,0021,00-

Verplicht ↓

Gem. x20+10

Libre kleine hoek Libre grote hoek
Van-Tot Car
Van-Tot Car
3,00-10,00

Bij alle berekeningen geldt een maximum van 270 caramboles.
Vet: In deze intervallen mag een seizoen aangevangen worden.
Dun: Alleen te gebruiken om moyennes om te rekenen van spelsoort naar spelsoort.
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APPENDIX D
Tabel 2: Omrekentabel volgens K.N.B.B.

LIBRÉ:
Vanaf:
Tot:
0.000
0.500
0.500
0.800
0.800
1.000
1.000
1.250
1.250
1.500
1.500
1.750
1.750
2.000
2.000
2.250
2.250
2.500
2.500
2.750
2.750
3.000
3.000
3.500
3.500
4.000
4.000
4.500
4.500
5.000
5.000
5.500
5.500
6.000
6.000
7.000
7.000
8.000
8.000
9.000
9.000
10.000
10.000
12.000
12.000
14.000

BANDSTOTEN:
Moy.
Car.
0.300
17
0.600
20
0.700
22
0.800
25
0.900
27
1.000
30
1.150
32
1.300
35
1.500
40
1.750
45
2.000
50
2.250
55
2.500
60
2.750
65
3.000
70
3.250
75
3.500
80
4.000
90
4.500
100
5.000
110
5.500
120
6.000
130
7.000
140

DRIEBANDEN:
Vanaf:
Tot:
0.000

0.250

0.250

0.300

0.300

0.350

0.350

0.400

0.400

0.450

0.450

0.500

0.500

0.600

0.600

0.700

0.700

0.800

0.800

0.900

0.900

1.000
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OPRICHTING VERENIGING
2005 dL Dossier 20510427/SW
Vandaag, vijf juli tweeduizend vijf, verschenen voor mij, mr. Cornelis Martinus Maria de Laat, notaris te
Horst aan de Maas:
a. de heer PETER HENRI MARIA TIMMERMANS, geboren te Venray op tien juni negentienhonderd
achtenzestig (rijbewijs nummer: 3112251030), wonende Brugpas 11 te 5814 AN Veulen gemeente
Venray, gehuwd, en
b. de heer CHRISTIANUS JOHANNES GERTRUDA TAX, geboren te Venray op vijfentwintig oktober
negentienhonderd vierenzestig (paspoort nummer: M12949042), wonende Tiendstraat 34 te 5861 BT
Wanssum, gemeente Meerlo-Wanssum, ongehuwd.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten de vereniging Biljartbond Horst-Venray en
daarvoor vast te stellen de navolgende
STATUTEN
NAAM EN ZETEL.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam BILJARTBOND HORST-VENRAY, hierna te noemen: “de
vereniging”.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Meerlo-Wanssum.
INRICHTING.
Artikel 2.
1. a. De vereniging kent leden, zijnde de aangesloten verenigingen.
b. De leden-verenigingen ressorteren rechtstreeks onder de bond.
2. Organen van de vereniging zijn:
a. de bondsvergadering;
b. het bondsbestuur;
c. de benoemde of nog te benoemen commissies met een rechtsprekende taak, alsmede de personen en
commissies die krachtens de statuten door de bondsvergadering belast zijn met een nader
omschreven taak en aan wie daarbij door de bondsvergadering beslissingsbevoegdheid is
toegekend.
3. De organen van de vereniging, als bedoeld in lid 2, bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
DUUR EN BOEKJAAR.
Artikel 3.
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. De vereniging is voortgekomen uit de Biljartkring
Horst en omstreken opgericht in negentienhonderd vijfenvijftig en de Venrayse Biljartbond opgericht
in negentienhonderd negenenvijftig.
2. Het boekjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van het daar opvolgende jaar.
DOEL.
Artikel 4.
1. De vereniging stelt zich ten doel: het doen beoefenen en het bevorderen van de biljartsport in al zijn
verschijningsvormen.
Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van een jaarlijkse biljartcompetitie en andere
bijkomende activiteiten, zulks in de ruimste zin van het woord.
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LEDEN.
Artikel 5.
1. Als lid van de vereniging kunnen slechts worden toegelaten, verenigingen, die voldoen aan het
bepaalde in artikel 6.
2. De beslissing voor het al dan niet aannemen van een vereniging tot lid wordt genomen door de
bondsvergadering.
De bondsvergadering kan de beslissing over de toelating tot het lidmaatschap delegeren.
3. In geval van niet toelating kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende
plaatsvindende bondsvergadering tot toelating worden besloten.
4. Op voorstel van het bondsbestuur kan de bondsvergadering een persoon wegens zijn bijzondere
verdiensten voor de Vereniging het predikaat erelid verlenen.
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN.
Artikel 6.
1. De leden zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, de besluiten van de organen, als bedoeld in artikel 2
lid 2, alsmede door het bondsbestuur en/of vergadering van toepassing verklaarde
wedstrijdbepalingen, na te leven.
b. de belangen van de vereniging of van zijn organen en van de biljartsport in het algemeen niet te
schaden.
c. alle overige verplichtingen na te komen, welke de vereniging in naam van zijn leden aangaat.
d. om tot hun vereniging geen personen als lid toe te laten, die door de vereniging levenslang zijn
uitgesloten van deelname aan wedstrijden dan wel van het bekleden van een functie in de
vereniging of die hun verplichtingen tegenover een der andere verenigingen niet hebben voldaan.
2. Bovendien zijnde leden verplicht, in hun statuten, en/of reglementen, een bepaling op te nemen,
krachtens welke:
a. de betreffende vereniging bevoegd is namens zijn eigen leden verplichtingen aan te gaan, welke
door de bondsvergadering zijn opgelegd of vastgesteld.
b. de betreffende vereniging door zijn toetreding tot de vereniging, namens zijn eigen leden, de
verplichting aanvaardt de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven.
In het bijzonder met betrekking tot de thans en te eniger tijd geldende bepalingen in zake tuchtrecht,
arbitrage en wedstrijdreglementen welke diens eigen leden betreffen.
c. de eigen leden door hun toetreding tot de vereniging aanvaarden zich te zullen gedragen naar het
bepaalde onder b.
3. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard
zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 4, door opzegging van het
lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.
4. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat
het bestuur daartoe door de bondsvergadering bevoegd is verklaard.
TUCHTRECHTSPRAAK.
Artikel 7.
1. a. Aan de tuchtrechtspraak van de vereniging zijn alle leden onderworpen, alsmede alle in artikel 6 lid
2 bedoelde personen.
b. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen,
wedstrijdbepalingen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de
vereniging of van de biljartsport worden geschaad.
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2. a. Het bondsbestuur en de commissie van beroep van de vereniging zijn bevoegd om, ingeval van
overtreding als bedoeld in lid 1 onder b, na alle partijen te hebben gehoord, aan de in dit lid
bedoelde leden en personen de volgende straffen op te leggen:
1. berisping;
2. tuchtrechtelijke boetes;
3. schorsing;
4. het tijdelijk of definitief ontzeggen van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies in de
vereniging en/of van het recht tot het deelnemen aan wedstrijden;
5. ontzegging (royement).
b. De competentie, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de onder a genoemde organen,
alsmede de strafbaarstelling van overtredingen, de procesgang, de maximering van straffen en de
tenuitvoerlegging daarvan, worden nader geregeld in het reglement onder tuchtrechtspraak.
3. Het reglement wordt vastgesteld door de bondsvergadering.
4. Gedurende de periode dat een lid geschorst is heeft het lid geen toegang tot de bondsvergaderingen of
bestuursvergaderingen en heeft derhalve geen stemrecht. Gedurende deze periode kunnen aan het lid
ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.
5. a. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met
de statuten, reglement en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
b. Ontzetting (royement) kan slechts worden uitgesproken door de in lid 2 onder a genoemde organen.
c. Nadat tot ontzetting (royement) is besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van
een aangetekend schrijven, van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
d. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te
gaan bij de commissie van beroep van de vereniging. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
6. a. Alle overtredingen en/of geschillen die aan de beroepscommissie of aan het bondsbestuur moeten
worden voorgelegd, worden zonder tussenkomst van een advocaat of de burgerlijke rechter
beslecht.
b. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van beide partijen verklaart dat dit het geval
is.
c. Geschillen die zijn ontstaan uit een door de vereniging of door een lid met een sponsor gesloten
overeenkomst, kunnen worden voorgelegd aan de Arbitrage-commissie sportsponsoring van de
Nederlandse Sport Federatie en de Vereniging Sportsponsoring Nederland.
De geschillen zullen worden beslecht overeenkomstig het reglement van de Arbitragecommissie
Sportsponsoring van deze organisaties.
7. In alle gevallen waarin toepassing van de statuten en reglementen aanleiding geeft tot een geschil
omtrent de uitlegging en/of onderlinge volgorde daarvan, kan de belanghebbende partij het geschil
schriftelijk voorleggen aan het bestuur van de vereniging.
Het bestuur zal hier vervolgens uitspraak doen.
EINDE LIDMAATSCHAP.
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. wanneer een lid ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door het bondsbestuur namens de vereniging;
d. door ontzetting (royement) als bedoeld in artikel 7 lid 5.
2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze
statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer het zijn verplichtingen
jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts geschieden tegen het
einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
b. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.
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4. Een opzegging als bedoeld in artikel 6 lid 3, dient te geschieden binnen een maand
nadat het bedoelde besluit aan het lid bekend is geworden of is medegedeeld.
5. Behalve in het geval dat een lid heeft opgehouden te bestaan, wordt een lid dat heeft opgezegd geacht
nog lid te zijn tot ten hoogste het einde van het boekjaar, volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang
het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging of zijn
organen, of zolang enige aangelegenheid waarbij het lid betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan het betrokken lid
geen aanspraak maken op enig recht in deze statuten of afzonderlijk reglement beschreven, met
uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.
DONATEURS.
Artikel 9.
1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bondsbestuur zijn toegelaten en die zich
jegens de vereniging verplichten om jaarlijks de overeengekomen bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun door of krachtens de
statuten zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten en verplichtingen van de donateurs kunnen te allen tijde door de vereniging of de donateur
door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse
bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bondsbestuur.
GELDMIDDELEN.
Artikel 10.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. inschrijfgelden voor de competitie;
c. inschrijfgelden voor de persoonlijke kampioenschappen;
d. inschrijfgelden voor eventueel andere te organiseren toernooien;
e. giften van donateurs;
f. reclamegelden van de adverteerders;
g. andere inkomsten;
2. a. De leden zijn jaarlijks gehouden de contributie te betalen, welke door de bondsvergadering wordt
vastgesteld.
b. Wanneer het lidmaatschap in de loop van boekjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar
verschuldigd.
c. De leden verplichten zich de inschrijfgelden en de borgsommen te betalen voor de opgegeven
deelnemers aan de te organiseren toernooien.
d. Alle op de opgave voorkomende leden en/of deelnemers zijn contributie en/of inschrijfgeld
verschuldigd, ook als zij zich voor de betalingstermijn weer afmelden.
BESTUUR.
Artikel 11.
1. a. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen, die door de bondsvergadering worden
gekozen uit de leden van de verenigingen die lid zijn van de vereniging.
b. Het aantal bestuurders wordt door de bondsvergadering vastgesteld, met inachtneming van het
bepaalde onder 1.a.
c. De voorzitter wordt in functie gekozen door de bondsvergadering.
d. In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling
overleg de overige functies en stelt voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan door middel
van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan de leden.
2. a. Tot uiterlijk voor de aanvang van de bondsvergadering, waarin in de bestuursvacatures dient te
worden voorzien, kunnen door het bestuur of door tenminste drie leden afgevaardigden kandidaten
voor de functie van bestuurder worden gesteld.
b. Vindt geen kandidaatstelling plaats dan is de bondsvergadering vrij in haar keuze.
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3. a. Iedere bestuurder treedt twee jaar na het jaar van verkiezing af volgens een door het bestuur op te
maken rooster. De voorzitter en secretaris kunnen niet gelijktijdig aan de beurt van aftreden zijn.
Aftredende bestuurders zijn terstond herkiesbaar.
b. In een tussentijdse vacature wordt op de eerst komende bondsvergadering voorzien. Degene die in
een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
4. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem
opgedragen taak.
Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is
ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming
niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de
gevolgen daarvan af te wenden.
5. De bondsvergadering kan een bestuurder als lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe
termen aanwezig acht.
Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de
uitgebrachte geldige stemmen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het
verloop van de termijn die aan de schorsing is gesteld.
BESTUURSTAAK.
Artikel 12.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2. Indien het aantal bestuurders beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht
zo spoedig mogelijk een bondsvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of
plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
BESTUURSVERGADERING.
Artikel 13.
1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere
bestuurders dit verlangen.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurder zich tegen deze wijze
van besluitvorming verzet en alle bestuurders aan deze besluitvorming deelnemen.
3. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen
besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig is.
b. Blanco stemmen zijn ongeldig.
4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd tenzij de voorzitter of een bestuurder
anders wensen.
5. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgesteld voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan
betwist dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe
stemming plaats, indien een bestuurder dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Van het behandelde in een bestuursvergadering wordt door de secretaris een besluitenlijst bijgehouden.
Van het behandelde in elke bondsvergadering worden door de secretaris of een door het bestuur
aangewezen notulist notulen gemaakt. Deze worden op de eerstvolgende vergadering door de
bondsvergadering vastgesteld.
Na goedkeuring worden deze door de voorzitter en de notulist ondertekend.
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VERENIGINGEN EN AFVAARDIGING.
Artikel 14.
1. De bondsvergadering laat middels stemmen, verenigingen toe tot de vereniging of royeert deze.
2. a. Iedere vereniging wordt geleid door een bestuur (verenigingsbestuur), dat verantwoording
verschuldigd is aan de eigen leden van die vereniging.
b. Het aantal bestuurders van een vereniging wordt vastgesteld en gekozen door de algemene
vergadering van die vereniging.
3. Door het bestuur van elke vereniging wordt bepaald wie van hun vereniging de afgevaardigden zullen
zijn naar de bondsvergadering, overeenkomstig artikel 18.
4. De afgevaardigden kunnen zijn:
a. de bestuurders van die vereniging;
b. de door het bestuur afgevaardigden leden van hun vereniging.
5. Op elke bondsvergadering moet tenminste een afvaardiging van elke vereniging aanwezig zijn.
6. a. De verenigingen regelen in hoofdzaak die zaken die hun eigen vereniging aangaan.
b. Op verzoek van de vereniging of het bondsbestuur kunnen door verenigingen ook zaken geregeld
worden die de vereniging aangaan.
c. De onder b bedoelde zaken zijn ondermeer het organiseren van toernooien.
VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 15.
1. a. De vereniging wordt met inachtneming van het onder b van dit lid bepaalde en behoudens
procuratie in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door de voorzitter
tezamen met de secretaris of de voorzitter tezamen met de penningmeester of de secretaris tezamen
met de penningmeester.
b. Aan bestuurders van de aangesloten verenigingen komt geen vertegenwoordigingsbevoegdheid toe.
Deze kan wel krachtens schriftelijke volmacht worden verleend aan de voorzitter, handelende
tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester van elk der aangesloten verenigingen.
2. Uitsluitend het bondsbestuur is mits met voorafgaande goedkeuring van de bondsvergadering, bevoegd
tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bewaren van registergoederen, het
sluiten van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde
verbindt.
3. Personen,
aan
wie
hetzij
krachtens
deze
statuten,
hetzij
krachtens
volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren
een
bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of
handelingen is besloten.
Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen.
REKENING EN VERANTWOORDING.
Artikel 16.
1. Het bondsbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bondsbestuur brengt behoudens verlenging van deze termijn door de bondsvergadering, binnen
drie maanden na afloop van het boekjaar op een bondsvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar
gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn iedere afgevaardigde deze
rekening en verantwoording in rechte van het bondsbestuur vorderen.
3. a. Tenzij de bondsvergadering op een andere wijze in het toezicht op het bondsbestuur heeft voorzien,
kiest de bondsvergadering een financiële commissie, bestaande uit twee of drie leden die geen deel
uit mogen maken van het bondsbestuur.
b. De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar. Elk jaar
treedt een lid af en wordt een vervangend lid gekozen.
c. De financiële commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bondsbestuur en brengt
aan de bondsvergadering verslag van haar bevindingen uit.
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4. Degene die de rekening en verantwoording van het bondsbestuur onderzoeken, kunnen zonodig zich
voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
Het bondsbestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de bond te geven.
5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de bondsvergadering worden herroepen, doch
slechts door de verkiezing van een andere commissie.
6. Goedkeuring door de bondsvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt
het bondsbestuur tot decharge voor alle handelingen, voorzover die uit de rekening en verantwoording
blijken.
7. Het bondsbestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17.
1. Jaarlijks zal uiterlijk drie maanden na afloop van het boekjaar een bondsvergadering worden gehouden.
2. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
a. bespreking van de notulen van de vorige vergadering;
b. jaarverslag van de secretaris;
c. behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording;
d. vaststelling van de contributie - inschrijfgelden en begroting;
e. behandeling van ingekomen stukken en jaarplanning;
f. voorziening in vacatures;
g. rondvraag.
3. Een bij de vereniging aangesloten vereniging is tot uiterlijk zeven dagen voor de in lid 1 bedoelde
vergadering bevoegd om schriftelijk voorstellen aan de agenda toe te voegen. Deze worden indien
noodzakelijk, in de volgende vergadering in stemming genomen.
4. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bondsbestuur of vijf aangesloten
verenigingen dit wenselijk oordelen.
5. a. Het bondsbestuur is op schriftelijk verzoek van de vijf verenigingen verplicht tot het bijeenroepen
van een bondsvergadering, welke dan binnen veertien dagen moet plaats vinden.
b. Het in lid 5a bedoelde verzoek moet ondertekend zijn door drie bestuursleden van elk der
verzoekende verenigingen.
c. Indien aan het in lid 5a bedoelde verzoek binnen twee weken geen gevolg is gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in lid 6a en b.
6. a. De bondsvergaderingen worden bijeengeroepen door het bondsbestuur met inachtneming van een
termijn van veertien dagen.
b. De bijeenroeping geschiedt middels een schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige
vermelding van de agenda.
SAMENSTELLING BONDSVERGADERING.
Artikel 18.
1. De bondsvergadering bestaat uit een of twee afgevaardigden van elke aangesloten vereniging.
2. a. Per vereniging zal één afgevaardigde de presentielijst aftekenen, stemkaart ontvangen en tevens als
woordvoerder fungeren.
b. De afgevaardigden hebben tot plicht zich op de bondsvergadering naar de daar te stellen regels en
ordelijk te gedragen.
3. a. Adviseurs van de bondsvergadering zijn:
1. bondsbestuurders;
2. verenigingsbestuurders;
3. eventuele leden van de commissie van beroep van de bond;
4. de leden van de financiële commissie van de bond;
5. zij, die als zodanig door de voorzitter van het bondsbestuur zijn toegelaten;
b. Adviseurs kunnen in de bondsvergadering het woord voeren, doch hebben geen stemrecht.
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TOEGANG EN BESLUITVORMING BONDSVERGADERING.
Artikel 19.
1. a. Alle leden hebben toegang tot de bondsvergadering, voorzover een lid niet ten tijde van de
vergadering is geschorst.
b. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan anderen dan de leden.
2. a. Namens de in artikel 18 lid 2 bedoelde afgevaardigden heeft één persoon stemrecht.
b. Verenigingen met één tot en met achttien leden hebben één stem.
c. Verenigingen met negentien en meer leden hebben twee stemmen.
d. Er wordt gestemd doormiddel van stemkaarten, rood staat voor één stem, blauw staat voor twee
stemmen.
3. a. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen.
b. Voor het al dan niet aannemen van een nieuw lid is een twee/derde meerderheid vereist.
c. Onder gewone meerderheid wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
d. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die naar het
oordeel van de voorzitter:
1.
blanco zijn;
2.
zijn ondertekend;
3.
onleesbaar zijn;
4.
een persoon niet duidelijk aanwijzen;
5.
de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
6.
voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;
7.
meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
4. a. Alle stemmen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter
zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
b. Ingeval van meerdere vacatures wordt voor iedere vacature afzonderlijk gestemd.
5. a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden.
Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen,
dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogst aantal stemmen verkregen.
b. Heeft slechts één persoon het hoogst aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over
hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen.
Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen dan vindt onder
hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie kandidaat wordt voor de herstemming.
c. Zowel bij de tussenstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.
6. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan
betwist dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe
stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een afgevaardigde dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
BEVOEGDHEDEN BONDSVERGADERING.
Artikel 20.
Aan de bondsvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan het bondsbestuur of andere organen zijn opgedragen.
LEIDING EN NOTULERING BONDSVERGADERING.
Artikel 21.
1. De bondsvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bondsbestuur. Bij afwezigheid
van de voorzitter, treedt een ander door het bondsbestuur aan te wijzen bestuurder als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de bondsvergadering
daarin zelf.
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2. Van het verhandelde in elke bondsvergadering worden door de secretaris of een door het bestuur
aangewezen notulist notulen gemaakt en door de voorzitter gecontroleerd. De notulen dienen binnen
veertien dagen na de gehouden vergadering aan elk lid te worden toegezonden, echter met dien
verstande dat deze tenminste zeven dagen voor de volgende vergadering in het bezit van elk lid moet
zijn.
REGLEMENT.
Artikel 22.
1. De organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden zowel van de vereniging als van haar leden en
andere organen zoals bedoeld in artikel 2, lid 2 en 3, kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke
reglementen.
2. De in lid 1 bedoelde reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door de bondsvergadering.
3. a. Nieuwe reglementen, alsmede wijzigingen in reglementen treden in werking op de eenentwintigste
dag na de dag waarop de bondsvergadering het besluit tot vaststelling of wijziging van het
reglement heeft genomen, tenzij anders zal worden bepaald.
b. Indien de wijzigingen het opnemen van de genomen besluiten, eerder in de notulen vastgelegd
betreft, dan gaan de wijzigingen in zoals in de notulen vastgelegd.
4. Van iedere vaststelling of wijziging van de statuten, alsmede van een reglement wordt schriftelijk
mededeling gedaan naar de leden onder vermelding van de datum van inwerkingtreding, met letterlijke
weergave van de tekst van de aangenomen bepalingen.
5. De in lid 1 bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend
recht bevat, noch met de statuten.
STATUTENWIJZIGING.
Artikel 23.
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de bondsvergadering, waartoe werd
opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de bondsvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de vergadering aan alle leden
een afschrift hiervan toegezonden, alsmede aan het bondsbestuur.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen,
in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de afgevaardigde aanwezig zijn, zoals vastgelegd
in artikel 18 lid 1 en artikel 19 lid 2. Indien geen twee/derde van de afgevaardigden aanwezig is, wordt
binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het
voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige
afgevaardigden een besluit kan worden genomen, mits met een twee/derde meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
4. a. Een statuten wijziging treedt in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dat
tijdstip wordt schriftelijk mededeling aan de leden gedaan.
b. Iedere bondsbestuurder is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 24.
1. De vereniging wordt ontboden door een daartoe strekkend besluit van de bondsvergadering, genomen
met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin
tenminste drie/vierde van de afgevaardigde aanwezig is.
2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 23 is van overeenkomstige toepassing.
3. a. Liquidatie van de bond moet plaats vinden wanneer het aantal aangesloten verenigingen minder dan
vier bedraagt.
b. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening
door het bondsbestuur.
Pagina 59

Juli 2017

4. a. Een eventueel batig saldo zal vervallen aan een door de bondsvergadering aan te wijzen doel.
b. Leden die voortijdig en vrijwillig de vereniging verlaten of zij die geschorst of geroyeerd zijn zullen
nimmer aanspraak kunnen maken op de bezittingen in goederen of geldmiddelen.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen
nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover
mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan zijn
naam worden toegevoegd "in liquidatie".
SLOT
Na aldus de statuten der vereniging e hebben vastgesteld verklaarden de comparanten dat voor de eerste
maal zullen optreden als leden van het bestuur:
- de comparant sub 1 als voorzitter;
- de comparant sub 2 als secretaris;
- mevrouw CHRISTINA GERTRUDA MARIA VERBAKEL, geboren te Venray op zestien maart
negentienhonderd tweeënzeventig, wonende Gerbrandystraat 4 te 5801 XJ Venray, als
penningmeester;
- de heer PETRUS JOHANNES VAN ELSWIJK, geboren te Venray op drieëntwintig april
negentienhonderd drieënvijftig, wonende Heuvelstraat 10a te 5801 CS Venray, als vice-voorzitter;
- de heer HENDRIKUS PETER JOHANNES BLOEMEN, geboren te Vierlingsbeek op vier maart
negentienhonderd drieënzestig, wonende Snejerspad 13 te 5825 CN Overloon, als gewoon bestuurslid;
- de heer MARINUS CORNELIUS MARIA VAN ZUIJLEN, geboren te Bergen op tien augustus
negentienhonderd vijfenvijftig, wonende Papenbeek 8 te 5856 BD Well, als gewoon bestuurslid;
- de heer GERARDUS MATHIJS VAN DEN BEUKEN, geboren te Horst op vier juli negentienhonderd
drieënzestig, wonende Prinses Irenestraat 50 te 5961 CS Horst, als gewoon bestuurslid;
- de heer GERARDUS JOHANNES HELENA MARTENS, geboren te Venray op veertien april
negentienhonderd negenenvijftig, wonende Kastanjestraat 14 te 5801 CZ Venray, als gewoon
bestuurslid;
- de heer PETER JOHANNES HOFMANS, geboren te Meerlo op twee juli negentienhonderd
zevenendertig, wonende Mgr. Martensstraat 3 te 5863 AJ Blitterswijck, als gewoon bestuurslid.
SLOT
Daar waar in deze akte melding wordt gemaakt van of (rechts)gevolgen verbonden worden aan of
voortvloeien uit het aangaan, het al dan niet bestaan, de beëindiging of het beëindigd zijn van een
huwelijk, zijn deze (rechts)gevolgen van overeenkomstige toepassing op het aangaan, het al dan niet
bestaan, de beëindiging dan wel het beëindigd zijn van een geregistreerd partnerschap.
De verschenen personen, wier identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van de in de aanhef
van deze akte genoemde documenten, zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE,
is verleden te Horst aan de Maas op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen
personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, dat partijen tijdig
voor het verlijden een conceptakte hebben ontvangen, van de inhoud van de akte hebben kennisgenomen
en zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de verschenen personen en
vervolgens door mij, notaris, ondertekend.
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