Statuten

B.C ADELBERG
LOMMEL

Statuten Biljartclub Adelberg.

Herschreven volgens voorwaarden van de statuten op 21 december 2018.

A. Oprichting
Art 1) De vereniging werd opgericht op 11 juli 1999 onder de naam "Biljartclub
Adelberg" met lokaal en maatschappelijk adres: Adelberg 98 te 3920 Lommel.

Art 2) De vereniging heeft tot doel het beoefenen en bevorderen van de biljartsport door het
deelnemen aan bondscompetities en bekertornooien, het aanwerven van spelers en
het nemen van initiatieven welke de biljartclub ten goede komt, het aanvaarden van
subsidies en giften ter bevordering van het maatschappelijk doel en verder alles wat
de biljartsport kan dienen. De vereniging streeft geen winstbejag na.

Art 3) De duur van de vereniging is onbeperkt. Ze kan niet ontbonden worden zolang er
voldoende spelers zijn die de clubbelangen kunnen verdedigen. De club zal enkel
worden ontbonden met algemeenheid van stemmen. Indien er een resterend kassaldo
bestaat zal dit worden geschonken aan een “vereniging met een goed doel".

B. Leden
Art 4

a) De vereniging bestaat uit spelende, steunende en ereleden, hun aantal is onbeperkt.
Iedereen, voorgedragen door een ander lid zal door het bestuur van de vereniging
worden geëvalueerd met een positief of negatief advies.
Voor kandidaten tussen 10 en 16 jaar is een schriftelijke toelating van de ouders
noodzakelijk.

b) Ieder seizoen zal de algemene vergadering de speelstijl en de periode bepalen
waarbij het clubkampioenschap word gespeeld.
Leden welke zich hiervoor inschrijven verplichten zich te houden aan dezelfde
reglementen als voorzien in Art 5C.
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Art 5

a) De spelende leden betalen een jaarlijkse bijdrage van € 30,00 per aansluiting
aan 1 bond (KVVBL of KNLBB) of € 40,00 voor 2 bonden. Steunende of ereleden
betalen een jaarlijkse bijdrage van € 15,00.
De bijdrage voor het komende seizoen moet steeds worden betaald voor aanvang van
het jaarlijks clubfeest. Zo kunnen bestuurders van de beide bonden de samenstelling
opmaken voor de interclubwedstrijden.

b) De aangesloten leden verbinden zich om bij organisatie van beker of andere
tornooien ingericht door B.C. Adelberg en waarbij hun aanwezigheid wordt
gewenst, hiervoor steeds aanwezig te zijn.

c) Indien een speler geselecteerd word voor deelname aan een wedstrijd of een
andere organisatie (zie Art 5 b), waarbij hij om welke reden dan ook niet kan
aanwezig kan zijn, zal hij dit mededelen aan de sportbestuurder (telefoon of mail) die
een vervanger zal aanduiden en de betrokken medeleden zal verwittigen.

Art 6 Een lid kan op elk ogenblik ontslag nemen uit de vereniging na vereffening van
eventuele schulden, indien hieraan niet word voldaan zullen de instanties van de
bonden hiervan worden ingelicht, waardoor deze speler niet elders kan worden
aangesloten alvorens de bestaande schulden worden voldaan. Het ontslag dient
schriftelijk (per post of mail) worden medegedeeld aan het bestuur. Het ontslagnemend of ontslagen lid kan geen aanspraak maken op bezit of saldo van de
vereniging. Voor erfgenamen van leden gelden dezelfde reglementen.

Art 7

Door aansluiting aan de vereniging B.C. Adelberg, onderwerpt ieder lid zich aan
de reglementen van deze vereniging, aan de reglementen van de aangesloten
bond of bonden en aan de Belgische wetten. De leden verbinden er zich toe, de
belangen van de club te verdedigen en zich te onthouden van uitspraken of
gedragingen over club of clubleden waarbij deze in opspraak worden gebracht.
Spelers of leden met een storend gedrag tegenover de club, zullen door het bestuur
uit de vereniging worden gesloten.

Art 8

Behoudens bepalingen in Art 7, kan een lid slechts uitgesloten worden bij beslissing
van de bestuursvergadering, met een meerderheid zoals bepaald in Art 11.
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C. Algemene Vergadering

Art 9

Vier maal per jaar wordt er een statutaire of algemene vergadering bijeen geroepen,
bij voorkeur de tweede dinsdag van de maanden juni/september/december/maart.
Dit zal gebeuren per post, e-mail of SMS.
Op verzoek van minimum 5 spelende leden, per e-mail of met een geschreven brief
per post aan een der bestuursleden, kan een extra algemene vergadering samen
worden geroepen. De reden en motivatie moeten in dit schrijven worden vermeld.
Het bestuur zal deze vergadering samenroepen binnen de 14 dagen na ontvangst van
dit verzoek.

Art 10 Behoudens gevallen van heirkracht vinden de vergaderingen steeds plaats in het
lokaal Adelberg 98 te Lommel, aanvang om 20h00. Elk lid heeft recht op een stem,
het verlenen van een schriftelijke volmacht is toegelaten. Ieder lid heeft eveneens het
recht zijn punten welke hij wil bespreken te melden aan de secretaris, welke de
punten die betrekking hebben op hetzelfde punt zal bundelen. De secretaris zal
vermelden op de vergadering van wie de vraag afkomstig is zodat deze zijn
persoonlijk punt kan toelichten en motiveren.

Art 11 Indien bij de eerste bijeenroeping van de vergadering de vereiste 50% van de leden
niet aanwezig zijn, zal er een 2 de oproeping tot deze vergadering gebeuren waarbij er
geen rekening zal gehouden worden met het aantal aanwezigen. Deze vergadering
zal gehouden worden binnen de 14 dagen na de eerste oproepingsdatum. Voor een
geldige stemming wordt wel 2/3de van de aanwezige meerderheid geëist. Enkel de
algemene vergadering heeft de volmacht wijzigingen aan te brengen aan het huidige
reglement.

Art 12 De algemene vergadering, bestaande uit 50% der spelende leden, heeft de meest
uitgebreide macht en verbindt de vereniging op geldige wijze. De beslissing van
de algemene vergadering, voorzien zoals in Art 1I, zijn bindend voor ieder lid, ook
deze die niet aanwezig zijn. Alleen de bestuursvergadering kan beslissen over de
uitsluiting van leden, uittredingen of toetredingen uit of bij bestaande of op te richten
biljartbonden.
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D. Het Bestuur

Art 13 De vereniging wordt geleid door het bestuur, jaarlijks verkozen op de algemene
vergadering op het einde van het seizoen (juni). De verkiezing gebeurd bij
handopsteken. Ieder jaar is de helft van het bestuur herkiesbaar (voor 2 jaar). Alleen
de bestuursvergadering kan in de tussenperiode een bestuurslid ontslaan. Ieder
ontslagnemend bestuurslid is onbeperkt terug herkiesbaar. Alle kandidaturen voor
een bestuurdersfunctie dienen schriftelijk aan de voorzitter te worden overhandigd
ten laatste 5 minuten voor aanvang van de algemene statutaire vergadering. De
bestuursvergaderingen zullen om de 2 maanden worden gehouden, telkens de eerste
dinsdag van de maand. De plaats van vergadering is in het lokaal, tenzij er een
andere plaats op de uitnodiging is voorzien.

Art 14 Het bestuur heeft tot zijn taken:






lopende zaken af te handelen.
de administratie in goede banen te leiden.
de bijdragen en boeten te innen, lidgelden door te storten.
de kontakten met sponsors te onderhouden.
de boekhouding op een reglementaire wijze te voeren en voor te leggen aan de
algemene vergadering.
 de uitvoering van de reglementen te controleren.
 de club te vertegenwoordigen daar waar nodig is.
 beslissingen te nemen aangaande de tornooien waaraan wordt deelgenomen.

Art 15 Samenstelling van het bestuur:
De Voorzitter:

Hij leidt de vergadering en zorgt voor de goede orde en werking
van de club. Onderhoud contacten met andere bestuurders en
sponsors.

De Ondervoorzitter: Hij vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid, hij oefent tevens
toezicht uit op het beheer van de club.
De Secretaris:

Roept de vergaderingen op en stelt de agenda samen na ruggespraak
met het bestuur. Maakt de verslagen van vergaderingen en verzendt
deze per post of e-mail aan de leden. Handelt de gewone lopende zaken
af en vergezelt, indien deze erom vraagt, de voorzitter bij afvaardiging
naar externe vergaderingen.
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De Hulpsecretaris:

Indien nodig zal hij de taken van de secretaris waarnemen bij zijn
afwezigheid of ongeschiktheid.

De Schatbewaarder: Beheert de goederen van de vereniging. Hij int de bijdragen, subsidies
en sponseringen. Int de uitgeschreven boetes. Houd de boekhouding bij
in boekvorm samen met de inkomende en uitgaande kosten stukken.
Hij zorgt voor de betalingen van lidgelden aan de betreffende bonden
en brengt op iedere bestuursvergadering hierover verslag uit. Op het
einde van het speeljaar legt hij tevens de betreffende stukken voor aan
de algemene vergadering voor "decharge", hiermede wordt hij
ontslagen van alle verantwoordelijkheid over het betreffende boekjaar.

De Sportbestuurder: Zorgt voor het in- en uitwendige en administratie van de club, stelt de
ploegen samen, geeft de namen van betrokken spelers met de
respectievelijke speelstijlen door aan de betrokken bonden. Hij meldt
de deelnamen aan tornooien en bekers, behalve aan vrije bekers. Hij
verwittigd de spelers op het bord in het lokaal of per e-mail wanneer ze
moeten spelen, alsook de schrijvers en scheidsrechters.

De Hulpsportbestuurder. Staat de sportbestuurder bij als deze daarom verzoekt en indien
nodig zal hij de taken van de sportbestuurder waarnemen bij diens
afwezigheid of ongeschiktheid.

De afgevaardigde:

Deze post wordt waargenomen door een van de andere bestuursleden.
Hij kan de club mede vertegenwoordigen op de sectievergaderingen en
stemt namens de club. Hij is verplicht de beslissingen van de andere
bestuursleden te verdedigen op de sectie vergaderingen. Hij zorgt
tevens voor de organisatie bij feestelijkheden en dergelijke.

Het bestuur heeft het recht tegenover de leden sancties te treffen en boetes toe te passen in
geval men de reglementen overtreedt!

E. Vergoedingen.

-

Er zal geen kilometervergoeding worden betaald aan de leden.
Het inschrijvingsgeld van de ploegenbekers zal door de club worden terugbetaalt, uitgezonderd de vrije bekers, de beker der voorzitters en de
individuele kampioenschappen.
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F. Promoties.

Voor promotie/degradatie van de spelers verwijzen wij naar de officiële
website van de KVBBL, hier kan men het promotiesysteem en de
reglementering ter zake terugvinden.

Het reglement blijft 5 jaar geldig, uitgezonderd als er punten op de statutaire vergadering
worden gestemd en goedgekeurd ter verbetering. De vervangen of aangepaste punten zullen
aan het reglement worden toegevoegd met “Art. a, b, c, … enz”.

Namens het bestuur:

De Voorzitter,

De Secretaris,

Opgemaakt te Lommel op: 21/12/2018
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