
Huishoudelijk reglement 

HOOFDSTUK 1 Algemeen 
 
Artikel 1 
De bridgeclub Bosch en Duin is sinds april 2008 een sub-vereniging van de Tennisvereniging Bosch en 
Duin. De bridgevereniging en haar leden verplichten zich om te handelen overeenkomstig de door de 
hoofdvereniging: Tennisvereniging Bosch en Duin vastgestelde regels en afspraken en in het algemeen 
niet te handelen in strijd met de statuten en reglementen van voornoemde tennisvereniging. 
De bridgeclub houdt gedurende het winterseizoen van 1 oktober tot 1 april wekelijks een clubavond. 
Deze avonden zijn alleen toegankelijk voor leden van de bridgeclub. 
Tijdens het zomerseizoen van 1 april tot 1 oktober kunnen door de Technische Commissie 
speelavonden worden georganiseerd. De zomerbridge-avonden zijn alleen toegankelijk voor leden van 
de bridgeclub en voor leden en donateurs van de tennisvereniging. Ieder lid of donateur mag één 
introducé meenemen. Voorts kan de Technische Commissie het Bestuur voorstellen bridgewedstrijden 
tegen andere clubs te organiseren en/of aan uitnodigingen van derden gevolg te geven. 
 
 
HOOFDSTUK 2 Leden 
 
Artikel 2 
Leden van de bridgeclub kunnen zijn leden of donateurs van de tennisvereniging Bosch en Duin. Het 
Bestuur ziet er bij haar toelatingsbeleid op toe, dat tenminste 60% van de leden ook lid is of was van de 
tennisvereniging. 
 
Artikel 3 
Voorwaarde voor het lidmaatschap is enige ervaring hebben in het bridgespel en passen in het 
clubverband, een en ander ter beoordeling van het Bestuur of door het Bestuur aan te wijzen leden: de 
toelatingscommissie. 
Leden van de tennisvereniging Bosch en Duin hebben voorrang. Eventuele niet-leden van de 
tennisvereniging die toegelaten worden als lid van de bridgeclub dienen donateur van de 
tennisvereniging te worden.  
De wens om toe te treden kan men kenbaar maken rechtstreeks aan het Bestuur of via introductie door 
een lid van de bridgeclub. Ieder lid van de bridgeclub kan eventuele bezwaren tegen toetreding 
gedurende de eerste maand na toetreding kenbaar maken bij het Bestuur of bij de toelatingscommissie. 
 
Artikel 4 
Aan leden, die zich jegens de bridgeclub buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt, kan door de 
Algemene Ledenvergadering bij meerderheid van stemmen op voorstel van het Bestuur de eretitel 
"erelid" worden verleend.  
 
Artikel 5 
Het lidmaatschap eindigt door: 
a. opzegging door het lid; 
b. opzegging namens de vereniging;  
c. ontzetting;  
d. het overlijden van het lid. 
 
Indien men het lidmaatschap wil beëindigen, dient dit tenminste 1 maand voor het einde van het 
verenigingsjaar schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de bridgeclub. 
Indien een schriftelijke opzegging achterwege blijft, is de contributie over het volgende verenigingsjaar 
alsnog verschuldigd. 
 
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging is mogelijk: 
- als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap,  
- als een lid - ondanks zorgvuldige aanmaning -zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, 
of  
- wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren.  



Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld. De 
contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd. 
 
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan 
het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting.  
Ontzetting is mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of 
besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. 
De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd. 
 
 
HOOFDSTUK 3 Bestuur 
 
Artikel 6 
De vereniging wordt bestuurd door een Bestuur dat bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en 
ten hoogste vijf personen 
De algemene vergadering benoemt de bestuursleden.  
Deze benoeming geschiedt uit de leden van de vereniging op voordracht van het Bestuur en/of de 
leden.  
De voordracht is niet bindend. 
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. 
Een bestuurslid is onbeperkt herbenoembaar 
Het bestuur stelt, op basis van de zittingsperiode van de bestuursleden, een rooster van aftreden vast en 
houdt dit bij.  
 
Het Bestuur bestaat uit tenminste: 
- Voorzitter 
- Secretaris 
- Penningmeester 
en heeft bij voorkeur een: 
- voorzitter Technische Commissie en een 
- voorzitter Evenementen Commissie. 
 
Artikel 7 
De voorzitter heeft tot taak: 
a. de vergadering te leiden 
b. zorg te dragen voor naleving van Statuten en Huishoudelijk Reglement 
c. de bridgeclub officieel te vertegenwoordigen of te doen vertegenwoordigen 
d. eventueel ingediende beroepen m.b.t. arbitrage uitspraken te behandelen, beslissingen zijn bindend. 
 
Artikel 8 
De secretaris heeft tot taak: 
a. de correspondentie van de bridgeclub te voeren 
b. de ledenlijst bij te houden 
c. de vergaderingen te notuleren 
d. de vergaderingen uit te schrijven en genomen besluiten openbaar te maken 
e. de notulen te maken, die aan de jaarvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. 
 
Artikel 9 
De penningmeester heeft tot taak: 
a. tot inning van de contributie 
b. tot beheer van de financiën; bij uitgaven boven € 100,- behoeven deze de goedkeuring van de 
overige bestuursleden 
c. rekening en verantwoording af te leggen van zijn/haar beheer tijdens de jaarvergadering. 
 
Artikel 10 
In het Bestuur hebben ook zitting de voorzitters van de Technische Commissie en de Evenementen 
Commissie. Zij dragen zorg voor een optimale en adequate bezetting van de commissies. Een en ander 
naar hun persoonlijk inzicht en verder ter beoordeling van het Bestuur. 
 
Artikel 11 



Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt door de Kas Commissie, in de statuten aangeduid 
als controlecommissie,verslag uitgebracht van haar bevindingen. Tevens wordt voor het lopend jaar 
een nieuw Kas Commissie lid benoemd.  
 
 
HOOFDSTUK 4 Commissies 
 
Artikel 12 
Om het Bestuur behulpzaam te zijn worden 3 commissies van bijstand benoemd. Te weten: 
a. Technische Commissie (voorzitter en 3 tot 5 leden) 
b. Evenementen Commissie (voorzitter en 2 tot 4 leden) 
c. Kas Commissie (voorzitter en 1 lid) 
De commissies, met uitzondering van de Kas Commissie, werken onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur. 
 
Artikel 13 
Taken van de commissies 
 
Technische Commissie 
a. Het organiseren en leiden van het technische deel van de wintercompetitie en de 
zomeravondwedstrijden, alsmede de Paas-, Kerst- en Slotdrives. 
b. Het organiseren van bridgedrives met andere clubs. 
c. Het beheren en onderhouden van het spelmateriaal en het bridgesysteem Bridgemate. 
 
Evenementen Commissie 
a. Het organiseren van alle evenementen voor zover deze buiten de activiteiten van de Technische 
Commissie vallen. 
b. Het goed doen functioneren van de bar tijdens de speelavonden in samenwerking met de leden van 
de barcommissie van de tennisvereniging. 
 
Kas Commissie 
a. Het controleren van het financieel gevoerde beleid. 
b. Hierover verslag uitbrengen op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
c. De leden van de Kas Commissie worden voor 2 jaar benoemd. Ieder jaar treedt een lid af en wordt 
een nieuw lid benoemd. Het zittende lid wordt automatisch benoemd tot voorzitter. 
d. De penningmeester is verplicht de Kas Commissie inzage te geven in alle stukken, die de commissie 
nodig acht om haar taak naar behoren te kunnen vervullen. 
 
 
HOOFDSTUK 5 Vergaderingen 
 
Artikel 14  
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of 
de statuten aan het bestuur zijn opgedragen 
De jaarlijkse algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur en vindt plaats in de maand 
september. 
De leden behoren tenminste 14 dagen voor de vastgestelde datum van dit voornemen in kennis gesteld 
te worden. 
 
Een bijzondere algemene vergadering kan worden gehouden: 
a. indien het Bestuur dit verlangt 
b. indien tenminste 10 leden hiertoe schriftelijk de wens te kennen hebben gegeven, onder opgave van 
redenen. 
Een bijzondere vergadering dient binnen 14 dagen na ontvangst tot aanvraag door de secretaris te 
worden uitgeschreven en binnen 4 weken te worden gehouden. 
 
Het Bestuur vergadert zo dikwijls als dit nodig is. Twee of meer bestuursleden hebben het recht een 
bestuursvergadering aan te vragen. Deze moet binnen 14 dagen na aanvraag plaatsvinden. 
 
 



HOOFDSTUK 6 Stemmingen 
 
Artikel 15 
De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van: 
- een publicatie op de website van de vereniging; en/of 
- een schriftelijke bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. 
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van het bestuur en van de 
vereniging. Het Bestuur kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te 
laten. 
 
Artikel 16 
Ieder gewoon lid en ieder erelid van de vereniging heeft één stem.  
Een geschorst lid heeft geen stemrecht. 
Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald wordt een besluit genomen met volstrekte 
meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht 
hun aantal. 
 
Als de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van personen, is het voorstel 
verworpen Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden vóór 
de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen. 
 
Artikel 17 
Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen -mits met algemene 
stemmen - geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is 
het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd. 
 
 
HOOFDSTUK 7 Financiën 
 
Artikel 18 
De hoogte van de contributie wordt door de algemene vergadering vastgesteld. 
De contributie wordt bij de aanvang van het clubjaar in z'n geheel voldaan. 
Er is sprake van wanbetaling indien een lid 3 maanden na vastgestelde datum en na één schriftelijke 
aanmaning zijn/haar contributie niet heeft betaald. 
Het Bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of ten dele ontheffing 
te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar. 
 
 
HOOFDSTUK 8 Slotbepalingen 
 
Artikel 19 
Geen besluit is geldig indien het in strijd is met de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement. 
Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een gewone meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. 
Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is vastgelegd 
 
Artikel 20 
Het Bestuur beslist in alle gevallen waarin de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien. 
 
Artikel 21 
Op alle beslissingen van het Bestuur is beroep mogelijk op de algemene vergadering.  

terug 


