Biljartvereniging “De Meerkoet” Lisserbroek

REGLEMENT
Het biljartseizoen
 Het biljartseizoen begint in de maand september en eindigt in de maand mei, nadat ieder spelend lid twee, of indien mogelijk, drie maal tegen
elkaar heeft gespeeld voor de competitie.
 De biljartavonden zijn wekelijks op donderdagavond en op vrijdagavond en beginnen om 19:45 uur.
De competitie
 De leden spelen de partijen in de competitie volgens een speelschema, welke op de website van de vereniging is te raadplegen, dan wel wordt
uitgereikt door de wedstrijdsecretaris aan de leden welke niet over een internetverbinding beschikken.
 Elk lid is verplicht zowel op donderdagavond als op vrijdagavond te spelen.
 Na aanvang van de competitie worden geen nieuwe leden meer toegelaten, deze komen op een wachtlijst.
 Moyennepartijen tellen niet mee voor de competitie.
Het moyenne
 Bij aanvang van de competitie, alsmede na afloop van elke ronde in de competitie, zal het moyenne voor elk spelend lid worden aangepast.
 Voor kandidaatleden wordt het moyenne bepaald na minimaal vijf z.g. moyennepartijen gespeeld te hebben. Het gemiddelde van deze vijf
moyennepartijen is de uitkomst voor het moyenne waarmee het kandidaatlid in de competitie zal gaan spelen.
 Voor kandidaatleden waarbij het moyenne lager ligt dan 0.50, zal per partij een minimum aantal van vijftien caramboles moeten worden
gemaakt.
De partij









Een partij bestaat uit maximaal dertig beurten.
Een partij wordt gespeeld met twee spelende leden, een schrijver en een scheidsrechter.
Een partij wordt niet gespeeld wanneer het spelende team, de schrijver en de scheidsrechter niet compleet is.
Tijdens een partij heeft de scheidsrechter een beslissende stem.
Er wordt tijdens de partij door de overige leden de nodige rust betracht.
De scheidsrechter en of schrijver beperken zich uitsluitend tot het geven van commentaar naar de spelers toe, over de partij die gespeeld wordt.
De overige aanwezige leden onthouden zich van commentaar naar de spelers of de scheidsrechter.
Er geldt een minimum aantal te maken caramboles van vijftien per partij.
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De telling
 De berekening van het aantal punten geschiedt volgens de Belgische telling.
 Het puntenaantal wordt berekend door het aantal caramboles te delen door 1/10 deel van het te maken aantal caramboles die de speler moet
maken per partij.
 Het resultaat van de punten eindigt met één cijfer achter de komma. Het resultaat wordt dan naar beneden afgerond.
 Het moyenne wordt berekend door het aantal caramboles te delen door het aantal beurten.
 Het resultaat van het moyenne eindigt met twee cijfers achter de komma. Het resultaat wordt dan naar boven afgerond.
De vereniging op het internet






De biljartvereniging heeft een homepage die op het internet te vinden is op: http://home.hccnet.nl/th.hoogervorst/BiljartverenigingDeMeerkoet/
Op de site, die wekelijks wordt geactualiseerd, staan de laatst bijgewerkte gegevens over de stand in de competitie.
Op de site is het speelschema te raadplegen, welke wekelijks wordt geactualiseerd.
Op de site is het reglement van de vereniging te raadplegen.
Op de site is een moyennelijst te raadplegen.
Het speelschema

 Door de wedstrijdsecretaris wordt iedere week een speelschema opgesteld met daarop de te spelen partijen verdeeld over drie blokken van elk
vier partijen.
 Het speelschema wordt doorgaans op maandag op de website gezet.
 Voor de leden die niet over een computer beschikken, wordt het formulier uitgeprint en zal het speelschema tijdig aan hen worden uitgereikt
door de wedstrijdsecretaris.
 Wanneer een lid om welke reden dan ook geen speelschema heeft ontvangen, zal deze zelf tijdig moeten informeren wanneer hij is opgesteld
om zijn partijen te spelen.
De opstelling in het speelschema
 Door de wedstrijdsecretaris worden de te spelen partijen ingepland en in het speelschema opgenomen, welke op de website is te raadplegen.
 De leden zijn verplicht volgens het speelschema zowel op donderdag als op vrijdag te spelen.
 De leden dienen op de voor hen op het speelschema aangewezen tijden aanwezig te zijn, uiterlijk een kwartier voor aanvang van de te spelen
partij.
 Indien een lid niet tijdig aanwezig is, waardoor de partij niet gespeeld kan worden, zal dit leiden tot een verloren partij en worden bij zijn
tegenstander tien winstpunten bijgeschreven.
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 De leden die donderdag als vaste avond willen biljarten, zijn verplicht tijdens de competitie minimaal éénmaal per maand op de vrijdagavond te
spelen.
 De leden die vrijdag als vaste avond willen biljarten, zijn verplicht tijdens de competitie minimaal éénmaal per maand op de donderdagavond te
spelen.
Het wedstrijdformulier
 Door de vereniging is een wedstrijdformulier opgemaakt, om de gespeelde partijen door de schrijver in te laten vullen.
 Het wedstrijdformulier dient door de schrijver zo volledig mogelijk ingevuld te worden om het daarna bij de wedstrijdleider in te leveren.
De wachtlijst van kandidaatleden
 De vereniging kent een ledenstop bij vijfentwintig spelende leden.
 Kandidaatleden worden op een wachtlijst gezet om bij de volgende competitie te worden ingedeeld.
 De kandidaatleden zullen tijdens de competitie worden opgeroepen om hun moyennepartijen te spelen.
Het suggestie en of klachtenformulier
 Door de vereniging is een klachtenformulier opgemaakt, met de bedoeling om schriftelijk suggesties of klachten met betrekking tot de biljartvereniging in te dienen.
 Het formulier is bij de wedstrijdleider te verkrijgen en wordt ingeleverd bij de wedstrijdsecretaris.
 De klachtenformulieren worden behandeld in bestuursvergaderingen, tenzij dit een spoedeisend karakter heeft.
 De oplossing van de klacht wordt binnen twee weken na de eerstkomende bestuursvergadering teruggegeven aan het lid, welke de klacht heeft
ingediend.
 Mondelinge klachten worden niet in behandeling genomen.
Afmeldingen
 Wanneer een lid niet in staat is een partij te spelen, zal hij zich minimaal achtenveertig uur voor aanvang van de te spelen partij met een geldige
reden afmelden bij de wedstrijdsecretaris.
 Binnen deze achtenveertig uur worden geen afmeldingen meer worden geaccepteerd en leiden deze tot een verloren partij voor het afmeldende
lid.
 Bij het lid waartegen moest worden gespeeld, wordt dan vanzelfsprekend tien winstpunten bijgeschreven.
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Royement
 Bij het niet tijdig betalen van de contributie zal dit leiden tot royement van het lidmaatschap.
 Wangedrag kan leiden tot royement van het lidmaatschap.
 Het zich stelselmatig onttrekken aan het reglement kan leiden tot royement van het lidmaatschap.
Trainingsavonden
 Tijdens de competitie is het mogelijk training te volgen op vooraf vastgestelde trainingsavonden.
 De data van de trainingsavonden worden op de website weergegeven
De jaarvergadering





Jaarlijks, voorafgaande aan het begin van de competitie, zal een jaarvergadering worden uitgeschreven op de eerste donderdag in september.
In de jaarvergadering legt de penningmeester verantwoording af betreffende de financiën over het afgelopen jaar.
In de jaarvergadering wordt een kascontrolecommissie bestaande uit twee leden gekozen.
In de jaarvergadering worden bestuursleden gekozen die aftredend zijn, of herkozen indien deze herkiesbaar zijn.
De bestuursvergadering

 Minimaal eens per kwartaal zal door het bestuur een bestuursvergadering worden uitgeschreven.
Het bestuur
 Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee leden uit de vereniging.
De bestuursverkiezing
 Het bestuur van de biljartvereniging stelt een kandidaat bestuurslid voor in de jaarvergadering. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot uiterlijk
een uur voor aanvang van de jaarvergadering, voorzien van een lijst met vijf handtekeningen.
De voorzitter
 De voorzitter wordt voor een periode van drie jaar gekozen bij stemming uit de jaarvergadering en is herkiesbaar.
 De voorzitter zit de jaarvergadering en bestuursvergaderingen voor.
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De penningmeester





De penningmeester wordt gekozen bij stemming uit de jaarvergadering voor een termijn van drie jaar en is herkiesbaar.
De penningmeester incasseert de contributie van de leden en regelt de overige financiën zoals zaalhuur en aankoop van prijzen e.d.
De penningmeester legt tijdens de jaarvergadering verantwoording af over de financiën tijdens het afgelopen jaar.
De penningmeester ontvangt eens per jaar in de maand juli de twee leden van de kascontrolecommissie ter controle.
De wedstrijdleider











De wedstrijdsecretaris benoemt de wedstrijdleider en legt de datum vast wanneer een lid wedstrijdleider zal moeten zijn.
De wedstrijdleider is uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de eerst te spelen partij aanwezig.
De wedstrijdleider blijft aanwezig tot de laatste partij gespeeld is, en legt na afloop de zeilen weer op de biljarttafels.
De wedstrijdleider zorgt ervoor dat de teams compleet zijn om de partij te spelen.
De wedstrijdleider heeft het recht een ander lid aan te wijzen om een team compleet te maken.
De wedstrijdleider neemt de ingevulde wedstrijdformulieren in en controleert of deze correct zijn ingevuld.
De wedstrijdleider heeft de zorg dat de avond zonder incidenten verloopt.
Een uitspraak van de wedstrijdleider is bindend voor de avond dat hij wedstrijdleider is.
De wedstrijdleider heeft de mogelijkheid een partij te wijzigen of in te lassen.
De wedstrijdsecretaris

 De wedstrijdsecretaris zorgt ervoor dat het speelschema tijdig wordt opgesteld en aangeleverd aan de leden.
 De wedstrijdsecretaris houdt wekelijks de stand van de competitie bij.
 De wedstrijdsecretaris benoemt de wedstrijdleiders en stelt de data hiervoor vast.
De kascontrolecommissie
 De kascontrolecommissie wordt gekozen bij stemming uit de jaarvergadering en bestaat uit twee leden uit de vereniging.
 Leden van de kascontrolecommissie rouleren jaarlijks, zodat ieder jaar tijdens de jaarvergadering een lid gekozen wordt, en een lid de
kascontrolecommissie verlaat.
 De kascontrolecommissie controleert de penningmeester, vergelijkt kasstukken met uitgaven en controleert de saldi van kas en giro.
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De evenementencommissie
 De evenementencommissie bestaat uit drie leden en worden gekozen bij stemming uit de jaarvergadering.
De toernooien
 De evenementencommissie organiseert jaarlijks een Kersttoernooi, een Paastoernooi en het slotfeest.
Het slotfeest
 Nadat de competitie volledig is gespeeld, zal het slotfeest worden gehouden op een door de evenementencommissie te bepalen datum.
 Het slotfeest wordt georganiseerd door de evenementencommissie of eventueel door het bestuur van de biljartvereniging.
Sponsoring
 De evenementencommissie zorgt voor de sponsoring bij bedrijven en of particulieren ter medefinanciering van het kersttoernooi, het
Paastoernooi en het slotfeest.
De contributie
 De leden ontvangen bij aanvang van de competitie een verzoek van de penningmeester om de jaarlijkse contributie, welke is vastgesteld op
€ 70,00 te voldoen per kas of per giro.
 De contributie dient uiterlijk op 30 november te zijn voldaan aan de penningmeester.
******************************
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