Clubreglement
Bridgeclub “De Vliegert”
Artikel 1
Naam en Zetel
De club draagt de naam “Bridgeclub de Vliegert” en is een onderafdeling van
seniorenvereniging De Kersenplukkers, gevestigd te Mierlo. De bridgeclub is echter zelf
volledig verantwoordelijk voor de door of namens haar aangegane verplichtingen.
Artikel 2
Doel van de bridgeclub
Leden de mogelijkheid bieden om in een gezellige en ontspannen sfeer samen te
bridgen, zich in het spel te bekwamen en het verstevigen van de sociale contacten.
Artikel 3
Leden
a)
Alleen zij, die ingeschreven zijn als lid van seniorenvereniging
De Kersenplukkers, kunnen lid worden van de bridgeclub.
b)
Een nieuw lid meldt zich aan bij de secretaris of een van de andere leden van het
bestuur. Het bestuur beslist over de acceptatie van een nieuw lid. Bij afwijzing
worden de redenen vermeld.
c)
Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de bridgeclub;
d)
Opzegging door het lid geschiedt doordat een lid dit meldt bij de secretaris of
een ander lid van het bestuur van de bridgeclub.
e)
Opzegging door de bridgeclub op gegronde redenen wordt gedaan door het
bestuur. Dit geschiedt schriftelijk waarbij de redenen van de opzegging en de
datum van ingang worden vermeld.
f)
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overdracht of overgang vatbaar.
Artikel 4
Geldmiddelen
a)
De inkomsten van de bridgeclub bestaan uit:
Contributies, opbrengsten uit cursussen, verhuur van bridgemateriaal en
eventuele donaties.
b)
Het is de bridgeclub niet toegestaan andere geldmiddelen te werven of te
accepteren zonder toestemming van het bestuur van seniorenvereniging De
Kersenplukkers.
Artikel 5
Clubjaar
Het clubjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli en is gelijk aan het financiële
boekjaar van de bridgeclub.
Artikel 6
Contributies
a)
Ieder gewoon lid is jaarlijks een contributiebedrag verschuldigd, welk bedrag op
voorstel van het bestuur wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
b)
Bij toetreding als lid van de bridgeclub nà 1 januari van enig clubjaar is dat lid
over het lopende clubjaar de helft van de vastgestelde jaarcontributie
verschuldigd.
c)
De jaarcontributie dient binnen 1 maand nà vaststelling door de algemene
ledenvergadering per bank te worden voldaan.

d)

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een clubjaar eindigt, blijft
desalniettemin de volledige jaarlijkse contributie door het lid verschuldigd.

Artikel 7
Bestuur
a)
Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. De
bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden
van de bridgeclub. Hierbij geldt de bepaling dat er bij voorkeur geen, maar
maximaal één lid tevens deel uitmaakt van het bestuur van Seniorenvereniging
De Kersenplukkers. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in
functie benoemd. Het bestuur benoemt zelf uit haar midden een secretaris en
penningmeester.
b)
Kandidaatstelling gebeurt op:
1) Voordracht door het bestuur
2) Voordracht door de leden. Deze schriftelijke voordracht moet zijn voorzien
van minimaal tien namen van leden met bijbehorende handtekening en dient
minimaal één week voor de algemene ledenvergadering bij het bestuur te
worden ingediend.
c)
Indien voor de opvulling van vacatures alleen een voordracht door het bestuur is
gedaan en er geen verdere tegenkandidaten zijn voorgedragen, kunnen de
voorgedragen leden bij acclamatie worden benoemd.
d)
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of
ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een meerderheid van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
e)
Bestuursleden worden, met uitzondering van het gestelde hierna onder lid h,
benoemd voor een periode van drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan
de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen.
Vinden er tussentijdse vacatures plaats, dan vult het bestuur die voor het
resterende jaargedeelte zelf in. Tijdens de eerstvolgende algemene
ledenvergadering worden deze vacatures weer opgevuld.
f)
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster;
De voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen nooit gelijktijdig aftreden.
g)
Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar,
met dien verstande dat een bestuurslid zich na afloop van een periode van drie
jaar maar eenmaal herkiesbaar kan stellen.
h)
Een bestuurslid dat wordt benoemd in een vacature welke is ontstaan door een
tussentijds afgetreden bestuurslid wordt in eerste instantie benoemd voor de
resterende periode tot de datum van aftreden van dat bestuurslid volgens het
opgemaakte rooster van aftreden. Dit bestuurslid kan zich na afloop van die
periode nog tweemaal herkiesbaar stellen.
i)
In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig
bestuur houdt haar bestuursbevoegdheid.
j)
De wedstrijdleider wordt aangesteld door het bestuur en neemt deel aan de
bestuursvergaderingen. De taken en bevoegdheden van de wedstrijdleider zijn
vastgelegd in het Wedstrijdreglement. De wedstrijdleider kan het bestuur
gevraagd dan wel ongevraagd advies geven.
Artikel 8
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Artikel 9
a)
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
b)
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen
met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de
penningmeester.

c)

Het bestuur komt minimaal 1 maal per jaar ter voorbereiding van de algemene
ledenvergadering bijeen en verder zo vaak als voor een goede besluitvorming
noodzakelijk.
Artikel 10
Bestuurstaken
a)
De voorzitter geeft leiding aan vergaderingen, is de officiële woordvoerder van de
club en treedt op als contactpersoon tussen het bestuur en het bestuur van
seniorenvereniging De Kersenplukkers. Hij/zij stelt in overleg met de overige
bestuursleden de vergaderdata en agenda vast.
b)
De secretaris voert de administratie van de club, maakt verslagen van
vergaderingen, waarin de belangrijkste punten en afspraken worden vastgelegd.
Verslagen zijn voor leden ter inzage nadat het bestuur de notulen heeft
goedgekeurd. Hij/zij regelt alle in- en uitgaande correspondentie namens de
club. Hij/zij houdt de ledenlijst bij. Hij/zij doet verslag van het verenigingsjaar
tijdens de algemene ledenvergadering.
c)
De penningmeester beheert de geldmiddelen en bankrekeningen. Hij/zij zorgt
voor de inning van de contributies en houdt een eenvoudige boekhouding bij van
alle inkomsten en uitgaven. Voor de jaarvergadering wordt een financieel
overzicht en een begroting voor het komende jaar gemaakt.
Artikel 11
Ledenvergadering
a)
Aan het begin van het clubjaar organiseert het bestuur een algemene
ledenvergadering waarin het bestuur onder meer de volgende onderwerpen aan
de orde stelt;
- notulen van de vorige ledenvergadering
- jaarverslag
- financieel verslag
- bestuursverkiezing
- kascommissie
- beleid voor komend jaar
- begroting en contributie voor komend jaar
- rondvraag
b)
Op voorstel van het bestuur of door een schriftelijk verzoek van tenminste 10
leden kan een extra ledenvergadering worden gehouden.
c)
De bijeenroeping der algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk
mededeling aan de leden op een termijn van tenminste zeven dagen.
d)
Voor het nemen van geldige besluiten tijdens een algemene ledenvergadering is
geen quorum vereist.

Artikel 12
Kascommissie
De kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid, geen bestuursleden.
De commissie controleert jaarlijks voor de algemene ledenvergadering de kas, boeken
en bescheiden van de penningmeester.
De commissie meldt onvolkomenheden aan het bestuur.
Zij brengt tijdens de jaarvergadering verslag uit.
De kascommissieleden worden voor twee jaar benoemd, zijn niet herkiesbaar en
mogen niet gelijktijdig aftreden. Het reservelid wordt na één jaar automatisch lid van
de kascommissie.
Artikel 13
Competitie
De reguliere competitie loopt van eind augustus tot begin juni en wordt gespeeld op de
vrijdagmiddag.

In dezelfde periode wordt er bij voldoende belangstelling op woensdagmiddag een
bridge-instuif met begeleiding gehouden. In de zomermaanden kan men op de
vrijdagmiddag vrij bridgen.
Artikel 14
Wijziging van dit clubreglement
a)
Wijziging van dit clubreglement kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen en waarbij het voorstel tot
wijziging is geagendeerd.
b)
Een besluit tot wijziging van dit clubreglement kan worden genomen met een
gewone meerderheid van stemmen.
b)
Het bestuur van de Bridgeclub de Vliegert is verplicht een afschrift van het
gewijzigde clubreglement aan te bieden aan het bestuur van de
seniorenvereniging “De Kersenplukkers”.
Artikel 15
Ontbinding en vereffening
a)
Het bepaalde in artikel 14 leden a, b en c is van overeenkomstige toepassing op
een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de bridgeclub.
b)
De leden van de bridgeclub zijn hoofdelijk aansprakelijk voor eventueel
resterende schulden na ontbinding.
c)
De algemene ledenvergadering ziet erop toe dat het batig saldo in de juiste
volgorde wordt aangewend en stelt bij haar in lid a bedoelde besluit vast hoe een
eventueel batig saldo zal worden aangewend.
1. Allereerst voor het voldoen van nog niet voldane schulden;
2. Voor het eventueel terugbetalen van vooraf ontvangen bijdragen van
seniorenvereniging De Kersenplukkers;
3. Voor het terugbetalen aan de leden van vooraf en teveel betaalde contributie
over het lopende clubjaar. Het eventueel overgebleven batig saldo dient te
worden gestort in de kas van de seniorenvereniging “De Kersenplukkers”.
d)
De vereffening geschiedt door het bestuur van de bridgeclub.
e)
De bridgeclub houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de
vereffenaar, bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar doet van de
beëindiging opgave aan het bestuur van seniorenvereniging
De Kersenplukkers.
Artikel 16
Slotbepaling
a)
In alle zaken en aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist het
Bestuur.
b)
Dit clubreglement treedt in werking op de dag na goedkeuring door de leden
tijdens de algemene ledenvergadering van 23 augustus 2013.

Datum: 23 augustus 2013
Het Bestuur:
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