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1 Naam
De vereniging draagt de naam BC De Biljartacademie en is opgericht op 10 juli 2020 te Sittard,
voor onbepaalde tijd. De vereniging is gevestigd aan de Handelsstraat 34a, te Sittard.

2 Doel
De vereniging heeft als doel het bevorderen en het beoefenen van de biljartsport, de
biljartvaardigheden van de leden, het onderling contact en speelplezier van de leden te
vergroten en te waarborgen, alles in de ruimste zin van het woord. De vereniging is
aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Biljartbond.

3 Lidmaatschap
De vereniging kent leden, al dan niet actief en donateurs.
Iedereen kan zich aanmelden voor het lidmaatschap. Het bestuur beslist over de toelating als
lid van de club. Indien een kandidaat niet door het bestuur is toegelaten, kan hij/zij hier tegen
in beroep gaan. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Het beroep
wordt behandeld op de eerstvolgende ledenvergadering.
Door het aanvaarden van het lidmaatschap van BC De Biljartacademie, wordt akkoord gegaan
met dit Huishoudelijk reglement.

3.1 Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door;
1. Door schriftelijke opzegging bij de secretaris voor het einde van het contributietijdvak,
dat loopt van 1 juli t/m 30 juni.
2. Door een besluit van het bestuur waarbij door de vereniging het lidmaatschap
opgezegd wordt. Een opzegging door het bestuur kan uitsluitend wanneer het
betreffende lid in strijd handelt met het clubreglement en/of besluiten van de club, of
wanneer het betreffende lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Indien het lidmaatschap door het bestuur opgezegd wordt, kan het betreffende lid hier
tegen in beroep gaan. Het beroep zal dan behandeld worden in een bijzondere
ledenvergadering die binnen vier weken na ontvangst van het beroep zal worden
gehouden. Het beroep moet binnen twee weken na kennisgeving van de opzegging
schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
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Gedurende de beroepstermijn en tot aan de ledenvergadering blijft de betrokkene
geschorst. Hij/Zij heeft evenwel het recht de ledenvergadering waarin het beroep
behandeld wordt bij te wonen en hier het woord te voeren. Hij heeft echter geen
stemrecht op deze ledenvergadering.
3. Door overlijden.

4 Rechten en verplichtingen
1. De leden hebben het recht om van de door het beheer van De Biljartacademie aan te
wijzen faciliteiten en eigendommen gebruik te maken.
Dit gebruik moet geschieden in overeenstemming met de bestaande of nog te maken
reglementen, besluiten en gebruiken, en eventueel onder voorwaarden als door het
beheer zijn of zullen worden vastgesteld.
2. De door de biljartende leden en niet biljartende leden verschuldigde contributies
worden jaarlijks door het bestuur van de vereniging bepaalt en wordt medegedeeld op
de Algemene Ledenvergadering. De hoogte van de contributie zal volstaan om een
gezonde financiële huishouding er op na te houden.
a. Het contributiejaar loopt van 01 Juli tot en met 30 Juni van het daaropvolgende
kalenderjaar.
3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële
verplichtingen moeten zijn voldaan.
4. Het bestuur kan, wanneer dit naar hun oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten
dat het door een lid verschuldigde, geheel of gedeeltelijk, niet zal worden ingevorderd.
Een zodanig besluit wordt aan de betrokkene door de penningmeester schriftelijk
meegedeeld, waarna binnen 30 dagen betaling moet plaatsvinden van het bedrag, dat
wel wordt ingevorderd, bij gebreke waarvan het besluit vervalt.
5. Alle op de invordering van gelden vallende kosten, komen voor rekening van de
betrokkene. De invordering van gelden met buitengewone middelen, zoals door
tussenkomst van een incassobureau of deurwaarder, geschiedt krachtens een
bestuursbesluit.
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5 Wedstrijdkleding
1. Leden van BC De Biljartacademie zijn verplicht, tot het dragen van wedstrijdkleding,
zoals deze door de club bepaald is. Deze verplichting geldt voor alle door de KNBB
georganiseerde wedstrijden. De kleding bestaat uit een zwart polo shirt en/of een zwart
wedstrijdoverhemd welk voorzien is van het logo van BC De Biljartacademie. De zwarte
polo is gratis, het wedstrijdoverhemd ontvangt men na betaling van de kostprijs van €
37,50 per stuk.
2. De overige zelf aan te schaffen kleding bestaat uit een zwarte broek (die voldoet aan
de eisen zoals gesteld in het wedstrijdreglement van de KNBB), zwarte sokken en
zwarte schoenen.
3. Ieder team heeft een vrije keuze om zijn/haar wedstrijden te spelen in het polo shirt of
wedstrijdoverhemd, met dien verstande dat ieder team in universele kleding (polo shirt
of wedstrijdoverhemd) haar wedstrijden speelt. Dit geldt ook voor leden die in een
ander team gevraagd wordt in te vallen.
4. Sponsoruitingen op de wedstrijdkleding is toegestaan, met dien verstande dat deze op
de linker bovenarm geplaatst is en voldoet aan de reglementen hieromtrent zoals
voorgeschreven door de KNBB.

6 Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. In één
persoon kunnen meerdere functies worden verenigd.
2. Bij afwezigheid van de voorzitter, voor langere duur, wordt zijn taak waargenomen door
de secretaris.
3. De bestuursleden worden als zodanig benoemd door de Algemene Leden Vergadering
voor een periode van drie jaar. Na deze periode zijn zij automatisch aftredend maar
wel herkiesbaar.
4. Nieuw benoemde bestuursleden aanvaarden hun functie direct na hun benoeming en
nemen, de plaats van hun voorganger in. De Algemene Leden Vergadering kan voor
de aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen.
5. Bestuursleden mogen geen lid zijn van een ander Dagelijks Bestuur van een andere
biljartvereniging.
6. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de schorsing
als bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het
bestuurslidmaatschap.
7. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.
8. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een Algemene Leden
Vergadering gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur met de vervulling wil
wachten tot de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen Algemene Leden
Vergadering.
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6.1 Bevoegdheid Bestuur
Het bestuur is bevoegd in naam van de leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te
gaan. Overeenkomsten aangaande de vereniging kunnen uitsluitend door, of met instemming
van, het bestuur worden aangegaan.

6.2 Verkiezing Bestuursleden
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt
vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. Slechts leden van de vereniging
zijn verkiesbaar als bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd, geschorst en
ontslagen bij besluit van de Algemene Leden Vergadering.
2. Driejaarlijks treedt minimaal één bestuurslid af. Het bestuur kan besluiten dat meer dan
één bestuurslid jaarlijks aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn (direct) herkiesbaar.
Voorzitter, secretaris en penningmeester, treden altijd afzonderlijk van elkaar af om
continuïteit van het zittende bestuur zo optimaal mogelijk te waarborgen.
3. Het bestuur is tevens gerechtigd kandidaten voor een bestuursfunctie zelf voor te
dragen. Na het maken van een profielschets worden uit de leden van de
Biljartacademie enkele geschikte personen geselecteerd en in een onderling gesprek
met 2 andere bestuursleden gevraagd om zitting te nemen in het huidige bestuur bij
gebleken geschiktheid. Bij de eerstkomende Algemene Leden Vergadering zal het
bestuur deze persoon/personen voorstellen als nieuwe bestuursleden. Hierover wordt
schriftelijk gestemd.
4. Uiteraard kunnen andere leden van de club zich kandidaat stellen voor een vacante
bestuursfunctie. Dit dient schriftelijk te gebeuren, uiterlijk 14 dagen voor de
eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.
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7 Kascontrole commissie
1. De kascommissie van de vereniging bestaat uit 2 leden, die door de Algemene Leden
Vergadering voor de duur van 2 jaar worden benoemd en daarna gedurende maximaal
2 jaar niet herkiesbaar zijn.
2. Leden van de kascommissie mogen geen bestuursfunctie uitoefenen.
3. Kandidaten voor de kascommissie kunnen zich tijdens de vergadering beschikbaar
stellen.
4. Indien geen 2 leden zich beschikbaar stellen voor de kascommissie, wijst het Bestuur
tijdens de vergadering het ontbrekende aantal leden aan, met dien verstande, dat
aftredende leden van de kascommissie niet aangewezen kunnen worden.
5. De leden van de kascommissie hebben tot taak de door de penningmeester beheerde
boeken, kas- en bankrekeningen van de vereniging aan het eind van het
wedstrijdseizoen, doch uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de Algemene Leden
Vergadering te controleren en over hun bevindingen tijdens de Algemene Leden
Vergadering schriftelijk verslag te doen.
6. De kascommissie dient haar bevindingen te besluiten met een voorstel tot het verlenen
van decharge aan de penningmeester en de rest van het bestuur of een voorstel van
de door de penningmeester uit te voeren correcties in zijn verslaglegging.

8 Algemene Leden Vergadering
1. Minimaal eenmaal per jaar wordt vóór 20 juli een Algemene Leden Vergadering
gehouden.
2. Een Algemene Leden Vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van
de voorzitter of van het bestuur, óf na schriftelijk verzoek van minimaal 25% van de
stemgerechtigde leden.
3. Ieder lid heeft toegang tot de Algemene Leden Vergadering en heeft de bevoegdheid
aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
4. Ieder biljartend lid heeft één stem. Een stem kan door een gemachtigde worden
uitgebracht, met dien verstande dat de gemachtigde een schriftelijk en door de
machtiging gever ondertekende verklaring kan overleggen.

8.1 Agenda Algemene Leden Vergadering
De agenda van de Algemene Leden Vergadering bevat tenminste de volgende punten:
1.
2.
3.
4.

Eventuele verkiezing van bestuursleden;
Goedkeuring van de notulen van de vorige Algemene Leden Vergadering;
Verslag bestuur over het afgelopen verenigingsjaar;
Rekening en verantwoording door het bestuur over het bestuur zoals dat in het
afgelopen jaar gevoerd;
5. Verslag van de bevindingen van de kascommissie;
6. Benoeming nieuwe kascontrole commissie.
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De agenda van de Algemene Leden Vergadering wordt door het bestuur vastgesteld, met
inachtneming van wat in dit artikel is bepaald.
Op schriftelijk verzoek van minstens vijf leden, is het bestuur verplicht een opgegeven punt op
de agenda te plaatsen, mits zodanig verzoek schriftelijk wordt ontvangen, tenminste 14 dagen
voor de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.
Wordt een verzoek om een punt op de agenda te plaatsen niet ontvangen voor de hiervoor
bepaalde dag, dan kan het bestuur alsnog besluiten het opgegeven punt op de agenda te
plaatsen. De secretaris doet daarvan direct schriftelijk mededeling aan de leden.
Heeft geen zodanige mededeling plaatsgevonden, dan kan de Algemene Leden Vergadering
besluiten het opgegeven punt niet in behandeling te nemen.
Indien een opgegeven punt niet in behandeling wordt genomen, zal het punt op de agenda
van de
eerstvolgende Algemene Leden Vergadering moeten worden geplaatst.

8.2 Besluitvorming Algemene Leden Vergadering
1. Alle besluiten van de Algemene Leden Vergadering worden genomen bij volstrekte
meerderheid van stemmen, tenzij in de wet anders is bepaald. Ongeldige en blanco
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of
de Algemene Leden Vergadering anders besluit.
3. Bij staking van stemming is het voorstel verworpen.
4. Heeft bij stemming over personen niemand volstrekte meerderheid verkregen, dan
vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen
op zich verenigden. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het
lot.
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9 Goedkeuring Huishoudelijk Reglement
Ieder lid van deze vereniging gaat akkoord met het gestelde in dit Huishoudelijk reglement na
goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering van 16 Juli 2021. Leden die zich niet
hiermee kunnen verenigen kunnen helaas niet worden toegelaten als lid van deze vereniging.

10 Onvoorzien
In die gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 16 Juli 2021
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