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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE TILBURGSE BILJART BOND
================================================================
ARTIKEL 1
BEVOEGDHEID BESTUUR
Alleen het bondsbestuur is bevoegd toestemming te verlenen aan verenigingen en diens
leden officieel te spelen tegen niet aangesloten verenigingen en hun leden, mits vooraf
schriftelijk daartoe wordt verzocht.
ARTIKEL 2
VERENIGINGSJAAR
Het verenigingsjaar loop van 1 augustus tot en met 31 juli.
ARTIKEL 3
CONTRIBUTIE
De jaarlijkse contributie voor actieve en rustende leden, het eenmalig entreegeld voor
nieuwe verenigingen, inschrijfgelden, bijdrage ondersteunende leden, boetes en eventuele
verdere al dan niet verplichte geldelijke bijdragen worden door het bondsbestuur in overleg
met de Commissie van Beheer vastgesteld en ter kennis van de leden gebracht middels hun
verenigingsbesturen.
Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie.
Tussentijds toetredende leden zijn verplicht contributie te betalen voor een heel
verenigingsjaar. De aangesloten verenigingen zijn verplicht de verschuldigde bondsgelden
van hun leden tijdig aan de penningmeester van de T.B.B. over te maken c.q. ter hand te
stellen.
ARTIKEL 4
LIDMAATSCHAP
Vervallenverklaring van het lidmaatschap van verenigingen, ereleden, leden van verdienste,
gewone en ondersteunende leden kan worden uitgesproken door het bondsbestuur uit
hoofde van:
a) Het niet nakomen van geldelijke verplichtingen
b) Het schaden van de belangen van de T.B.B. – van zijn vereniging of van de biljartsport
in het algemeen.
c) Bedrieglijke handelingen inzake het (laten) uitkomen van spelers en het opzettelijk
verstrekken van misleidende opgaven en/of inlichtingen.
d) Wangedrag in welke vorm dan ook.
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Geschorste verenigingen en leden (tijdelijk of voor altijd) komen op een verbodslijst, echter
niet vooraleer de betreffende vereniging of lid en/of zijn verenigingsbestuur ten overstaan
van het bondsbestuur in de gelegenheid is gesteld zich tegen de strafmaat van de bond
en/of aangesloten vereniging te verweren.
Schorsingen en/of intrekking van het lidmaatschap van verenigingen en van leden op
verzoek van aangesloten verenigingen hierbij dus inbegrepen.
Plaatsing op de verbodslijst en de reden waarom wordt ter kennis gebracht van de
aangesloten verenigingen.
Tijdens de duur van de schorsing of vervallenverklaring van het lidmaatschap mogen
betrokken verenigingen en leden niet deelnemen aan wedstrijden en is het de verenigingen
verboden hun leden daartoe in de gelegenheid te stellen.
Schorsingen vanwege geldelijke verplichtingen blijven doorlopen totdat de schuld is betaald
of wordt kwijtgescholden; schorsingen als gevolg van het onder b t/m d gestelde kennen een
minimum van 1 jaar en een maximum van 3 jaar.
ARTIKEL 5
VERGADERINGEN
a) Eenmaal per jaar is een Jaarvergadering en een Technische vergadering verplicht. Aan
het eind van het wedstrijdseizoen wordt indien nodig een Algemene Einde Seizoens
Vergadering uitgeschreven.
Verenigingen welke niet zijn vertegenwoordigd en niet tijdig en correct bericht van
verhindering hebben afgegeven worden beboet.
De data van de vergaderingen stelt het bondsbestuur vast en de verenigingen ontvangen
de aankondiging met agenda tijdig voor aanvang de vergadering.
Ter algemene ledenvergaderingen kunnen bondsbestuurders niet optreden als
verenigingsafgevaardigde.
Op verzoek van tenminste 5 aangesloten verenigingen moet het bondsbestuur na een
schriftelijk verzoek daartoe, een algemene ledenvergadering beleggen.
b) Het vergaderlokaal wordt volgens roulerend rooster bepaald.
Bij dit roulerend rooster zijn uitgesloten:



Aangesloten verenigingen die bij aanvang van de vergadering afwezig zijn.
Nieuw aangesloten verenigingen in het eerste verenigingsjaar.
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Aangesloten verenigingen die op de aangewezen datum niet over een afgesloten
ruimte beschikken dan wel te kennen geven niet in aanmerking te willen komen.

c) Het bestuur van de T.B.B. vergadert regelmatig als gevolg van een onderlinge afspraak.
d) Toegang tot de ledenvergaderingen hebben alle
ondersteunende leden, ereleden en leden van verdienste.

gewone

leden,

alsmede

e) Alle besluiten van algemene leden- en bestuursvergaderingen worden genotuleerd.
In de algemene jaarvergadering worden jaaroverzichten aangeboden, samengesteld
door de secretaris, wedstrijdleiders en penningmeester. Het verslag van de
penningmeester wordt vergezeld door een rapport van de Kascommissie, Deze verslagen
en rapport worden naast de notulen van de vorige vergadering door de afgevaardigden
bekrachtigd en gesanctioneerd. Eveneens ter algemene jaarvergadering wordt het
seizoenprogramma gepresenteerd, voorstellen van verenigingen en/of bondsbestuur ter
zake van Statuten en Reglementen aan een stemming onderworpen; de verkiezing van
bestuur en commissies aan de orde gesteld en ingekomen stukken behandeld.
f) Op de Technische Vergadering, die wordt gehouden 2 weken na de algemene
jaarvergadering, worden de aangesloten verenigingen in bezit gesteld van alle
noodzakelijke circulaires met betrekking tot de dan actuele samenstelling van de T.B.B.
en de eerste helft van het seizoen programma. De tweede helft van het
seizoenprogramma ontvangen de verenigingen tijdig voor aanvang per post. Voors
kunnen hier nog hangende punten van de jaarvergadering worden behandeld.
g) Op de algemene Einde Seizoens Vergadering die wordt gehouden aan het einde van alle
competities en kampioenschappen worden voorstellen van verenigingen en/of
bondsbestuur ter stemming gebracht ter zake van competities en kampioenschappen
voor het volgende seizoen.
h) Voorstellen van verenigingen, verzoeken of punten van bespreking moeten 8 dagen
vooraf aan een algemene ledenvergadering schriftelijk worden ingediend, tenzij door het
bondsbestuur anders aangegeven in de uitnodiging.
i) De voorzitter is gerechtigd –en dat geldt voor elke algemene vergadering- spreekbeurten
waar nodig te beperken, ingediende voorstellen en punten van bespreking aan te
houden en in de volgorde van de op de uitnodiging genoemde agendapunten wijziging
aan te brengen.
ARTIKEL 6
STEMMEN
Stemgerechtigd zijn de gewone leden door middel van de besturen van hun vereniging.
Het aantal stemmen per vereniging is als volgt verdeeld:
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.
Verenigingen met
Verenigingen met
Verenigingen met

1 t/m 8 leden:
9 t/m 13 leden:
14 leden of meer:

1 stem
2 stemmen
3 stemmen

Over personen wordt met volstrekte meerderheid schriftelijk gestemd. Volstrekte
meerderheid is 3/4 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende 2/3
van de totale stemmen van de aangesloten verenigingen.
Over zaken wordt mondeling gestemd met een gewone meerderheid van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende 2/3 van de totale stemmen van de
aangesloten verenigingen. Gewone meerderheid is de helft plus 1.
Indien bij zaken drie of meerdere verenigingen verzoeken om schriftelijke stemming moet
aan dit verzoek worden voldaan.
Indien bij een stemming niet wordt voldaan aan de criteria volstrekte meerderheid of
gewone meerderheid, wordt de stemming als niet geldig beschouwd. Een nieuwe stemming
kan dan worden gehouden of verplaatst naar een volgende daartoe geldige vergadering.
Een blanco stem wordt als ongeldig beschouwd.
(Her)verkiezing van bondsbestuurders bij acclamatie is alleen mogelijk met goedvinding van
bondsbestuur en stemgerechtigden.
Geen enkele verenigingslid kan ter bondsvergadering meer dan een vereniging
vertegenwoordigen.
ARTIKEL 7
BONDSBESTUUR
1. Het bondsbestuur kan bestaan uit een voorzitter, secretaris, penningmeester,
wedstrijdleider competitie, wedstrijdleider persoonlijke kampioenschappen,
juniorenleider en commissaris.
2. De voorzitter wordt door en vanuit de algemene jaarvergadering schriftelijk gekozen.
Zie hiervoor ook Artikel 6 Stemrecht.
De overige functies worden door de gekozen bondsbestuurders onderling in overleg
verdeeld. Bij verschil van mening beslist de voorzitter.
3. Maximaal 2 leden van eenzelfde vereniging kunnen deel uitmaken van het
bondsbestuur.
4. De leden van het bondsbestuur worden gekozen voor een periode van ten hoogste 3
jaar. Het bondsbestuur stelt een rooster van aftreden vast met dien verstande dat elk
jaar 2 leden aftreden.
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Bij het laagst oneven aantal bestuursleden (5) is de volgorde 2 – 2 – 1 en bij het
hoogst oneven aantal (7) is de volgorde 2 – 2 – 3.
Voorzitter en secretaris kunnen volgens dit rooster niet gelijktijdig aftreden.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar indien zij daartoe de wens te
kennen geven.
5. Bij tussentijds aftreden wordt de ontstane vacature op de eerstvolgende algemene
vergadering opgevuld. Een afgetreden bestuurslid is verplicht alle bescheiden en
eigendommen van de bond in onberispelijke staat binnen 3 weken aan het
bondsbestuur of opvolger over te dragen.
6. De voorzitter draagt zorg voor het naleven van de Statuten en Huishoudelijk
Reglement en verder alle overige Reglementen en alle op bonds- en
bestuursvergaderingen genomen besluiten; hij is woordvoerder van de T.B.B. bij elke
officiële vertegenwoordiging, tenzij hij deze taak aan een medebestuurslid
overdraagt; hij is gerechtigd uitgaande stukken mede te ondertekenen en declaraties
en kasbewijzen e.d. te verifiëren; hij houdt toezicht op de werkzaamheden van zijn
medebestuurders.
Een van de overige bestuursleden treedt op als 2e voorzitter en vervangt de
voorzitter bij afwezigheid en treedt alsdan in alle rechten en plichten van de
voorzitter.
7. De secretaris is belast met de correspondentie en de ledenadministratie van de T.B.B.
en houdt volledig archief van alle inkomende en uitgaande stukken; hij notuleert de
besluiten van bonds- en bestuursvergaderingen en brengt jaarverslag uit.
8. De penningmeester voert het financieel beheer van de T.B.B. en is daarvoor
persoonlijk aansprakelijk. Hij is verplicht ter algemene jaarvergadering
verantwoording af te leggen middels een nauwkeurig verslag. Voor deze presentatie
van zijn verslag stelt hij eerst de Kascommissie in de gelegenheid de administratie
aan een nauwkeurige controle te onderwerpen en deze commissie daarvan rapport
op te laten maken. Tevens wordt tenminste eenmaal per jaar door hem een
vergadering gehouden met de Commissie van Beheer in samenspraak met de overige
bestuursleden.
9. De wedstrijdleider competitie is verantwoordelijk voor de indeling en ordentelijk
verloop van de competities en registreert verder de prestaties van teams en
personen in bondswedstrijden. Na afloop van een competitie worden hiervan
eindstanden en moyennelijsten opgemaakt. Eveneens is hij verantwoordelijk voor
het tijdig en correct beheer van de website Biljartpoint.nl.
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10. De wedstrijdleider Persoonlijke Kampioenschappen is verantwoordelijk voor de
indeling, organisatie en registratie van deze kampioenschappen. Ook hiervan
worden jaarlijks lijsten met eindstanden opgemaakt.
11. De juniorenleider is verantwoordelijk voor de junioren, zowel voor het
wedstrijdwezen alsook dat hij het bondsbestuur vertegenwoordigt naar de
juniorenverenigingen.
12. De commissaris is de overige bondsbestuurders behulpzaam bij het uitvoeren van
hun taak.
ARTIKEL 8
VERKIEZINGEN
Alle bestuursverkiezingen vinden plaats bij kandidaatstelling van de zijde van het
bondsbestuur of door een of meer aangesloten verenigingen, gevolgd door stemming op de
algemene jaarvergadering.
De termijn voor schriftelijke indiening van kandidaten is vastgesteld op uiterlijk 8 dagen voor
de algemene jaarvergadering. Deze dient vergezeld te zijn van een schriftelijke
akkoordverklaring van zijn vereniging.
Kandidaten moeten de leeftijd hebben van minstens 18 jaar en worden steeds voor de
stemming met hun eventuele functie geconfronteerd in een bespreking met het
bondsbestuur, dat daarna de verenigingen ter algemene jaarvergadering al dan niet gunstig
adviseert.
Het stemrecht in vastgelegd in Artikel 6.
ARTIKEL 9
COMMISSIE VAN BEHEER
Het bondsbestuur is in het algemeen bevoegd tot het instellen van commissies die het
bestuurscollege kunnen bijstaan in de uitoefening van een onderdeel van de bestuurstaak.
De in het leven geroepen Commissie van Beheer is permanent en bestaat uit 3 of 5 gewone
leden die gekozen worden op voordracht van het bondsbestuur op de algemene
jaarvergadering. Alleen bij overlijden of het zich niet meer ter beschikking stellen, treden
deze leden af en ontstaat een vacature.
De taak van de Commissie van Beheer is tweeërlei. Zij geeft namelijk fiat aan de vaststelling
van de tarieven van contributies, inschrijfgelden, donaties, entreegelden, boetes en aan het
al dan niet aanschaffen van kantoormachines en andere benodigdheden met aanzienlijke
uitgaven daaraan verbonden. Verder stelt zij vast en dat alles op voordracht van en in
overleg met het bondsbestuur, de vergoedingen van bondsbestuurders en alle overige
voorkomende kosten.
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De commissie vergadert zo nodig bij oproep door en in aanwezigheid van het bondsbestuur.
De beslissingen van de commissie behoeven doorgaans het fiat van de algemene
jaarvergadering welke omtrent een en ander tijdig op de hoogte wordt gesteld.
ARTIKEL 10
KASCOMMISSIE
De kascommissie bestaat uit 3 of 4 gewone leden (niet bondsbestuursleden) die telkens
vanuit de algemene jaarvergadering worden gekozen.
Elk jaar worden 2 leden vervangen. De commissie controleert boeken en bescheiden van de
penningmeester en doet dit zo vaak als het volgens de commissie of het bondsbestuur
wenselijk is, doch minstens eenmaal per jaar.
De commissie beperkt zich bij deze controle tot het seizoen waarvoor de commissie is
gekozen.
De commissie brengt de algemene jaarvergadering rapport uit van haar bevindingen. Indien
gunstig verleent de vergadering op dit advies van de commissie aan de penningmeester
algehele decharge. Hiermede wordt het financiële jaar afgesloten en eindigt de
verantwoordelijkheid van de penningmeester voor het voorbije seizoen.
ARTIKEL 11
WEDSTRIJDEN
De regeling van het wedstrijdwezen berust uitsluitend in handen van het bondsbestuur en
wordt vastgelegd in de op die wedstrijden betrekking hebbende uitgebreide informatie.
Daarnaast zijn diverse wedstrijdreglementen vastgesteld.
Op de technische vergadering komt het bondsbestuur met een wedstrijdrooster voor het
komende seizoen. Dit bevat minstens de librecompetitie, persoonlijke kampioenschappen in
diverse speldisciplines en eventueel stedenwedstrijden en toernooien. De circulaires van het
driebanden seizoen worden voor aanvang van het seizoen tijdig naar de verenigingen
verstuurd.Ook aangesloten verenigingen kunnen met toestemming en onder auspiciën van
de T.B.B. wedstrijden organiseren onder bondsleden.
Het bondsbestuur stelt elk jaar de boetes vast op overtredingen in het wedstrijdwezen of
andere. Bij gebrek aan een Straf- en Protestcommissie beslist uitsluitend het bondsbestuur
omtrent strafzaken, schorsingen of royementen, vooraf gehoord hebbende de
belanghebbende verenigingen en/of leden en correspondeert hieromtrent louter en alleen
met de secretarissen van aangesloten verenigingen.
Bij het niet tijdig voldoen van rekeningen van de T.B.B. zullen wedstrijdpunten in mindering
worden gebracht bij alle teams van de betreffende vereniging. Bij herhaling kan dit leiden tot
uitsluiting van deelname aan competities en persoonlijke kampioenschappen.
De maandag en dinsdag van de week worden zoveel mogelijk niet benut voor
competitiewedstrijden om zodoende zoveel mogelijk de clubavonden te respecteren. Zie
hiervoor het Wedstrijdreglement.
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Tijdens het wedstrijdseizoen wordt wekelijks c.q. maandelijks van bondswege verslag
gedaan aan de aangesloten verenigingen omtrent standen en persoonlijke prestaties door
middel van de website Biljartpoint.nl en het officiële bondsorgaan het Juiste Effect.
Het bondsbestuur stelt redelijke eisen inzake deugdelijk biljartmateriaal rond
competitiewedstrijden en meer speciaal rond persoonlijke kampioenschappen en doet dit
via de organiserende verenigingen.
ARTIKEL 12
JUNIOREN
De junioren vergaderen afzonderlijk en tijdens deze vergadering treedt de juniorenleider op
als voorzitter. Op deze vergaderingen is het bondsbestuur door minimaal 2
bondsbestuurders vertegenwoordigd.
Toegang tot de junioren vergadering hebben alle junioren en verdere afgevaardigden van de
verenigingen en de bondsbestuurders.
Tijdens officiële junioren wedstrijden wordt verplicht in biljarttenue gespeeld. Ook de
juniorenleiders treden aan in biljarttenue.
Met goedvinding van het bondsbestuur mag de juniorenleider hier en daar afwijken van het
gestelde in de artikelen van het Huishoudelijk Reglement. Dit geldt in het bijzonder voor de
artikelen 5, 6 en 11.
ARTIKEL 13
JUBILEA
Het bondsbestuur registreert de oprichtingsdata van de aangesloten verenigingen; huldigt
op de algemene jaarvergadering jubilerende bondsleden (25, 40 en 50 jaar lid) en geeft ter
jaarvergadering tevens kennis van jubilea van verenigingen in het komende seizoen.
Op uitnodiging is het bondsbestuur vertegenwoordigd tijdens recepties of anderszins.
ARTIKEL 14
SLOTBEPALING
Het Huishoudelijk Reglement treedt in werking onmiddellijk na goedkeuring door de
algemene jaarvergadering. Volstrekte meerderheid van stemmen is daarvoor nodig. Zie
hiervoor Artikel 6 Stemmen.

Tilburg, 1 augustus 2016

