
HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP “BEJA”

WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA

A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE
Artikel 1A
a) Biljartvereniging “Beja” is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO 
gebouw 'Vestingzicht' te Geertruidenberg, Burgemeester Allardstraat 2a en is telefonisch bereikbaar 
onder nummer: 0162-521120.
b) Beja is een activiteitengroep van KBO afdeling Geertruidenberg. Beja is derhalve jaarlijks 
verantwoording verschuldigd aan het bestuur van KBO afdeling Geertruidenberg, m.b.t. hun 
activiteiten en financiën.
c) Door middel van de biljartsport beoogt de vereniging de mobiliteit en de sociale contacten van de
leden te bevorderen.

Artikel 1B
De vereniging neemt deel aan de biljartcompetitie van de Kring Dongemond en organiseert voor 
leden een onderlinge competitie, ook wel Rooster genoemd. Daarnaast stimuleert de vereniging 
deelname van een of meerdere teams aan biljarttoernooien, die worden georganiseerd door andere 
ouderen-verenigingen.

Artikel 2
a) Het bestuur van Beja wordt gevormd door minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) personen.
b) Indien het bestuur uit drie (3) personen bestaat dan worden in elk geval de volgende functies 
vervuld:

• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester

c) Indien het bestuur bestaat uit vijf (5) personen dan zullen aanvullend op de in artikel 6 lid b 
genoemde functies worden vervuld:

• Wedstrijdleider, tevens 2e voorzitter
• 2e penningmeester

Artikel 3
a) Bestuursleden stellen hun functie ter beschikking volgens het volgende rooster van aftreden:

• Indien de vergadering wordt gehouden in even kalenderjaren: De voorzitter en de 
penningmeester.

• Indien de vergadering wordt gehouden in oneven kalenderjaren: De secretaris en de 
eventuele 2e voorzitter en eventuele 2e penningmeester.

b) Alle aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen.
c) De voorzitter wordt rechtstreeks gekozen door de aanwezige leden van de algemene 
jaarvergadering, nadat de kandidaat voorzitter(s) overleg c.q. een gesprek hebben gehad met het 
bestuur van de KBO afdeling Geertruidenberg voor wat betreft werkwijze, verantwoording en 
samenwerking.
d) De overige bestuursfuncties worden door het bestuur zelf verdeeld.
e) Aan bestuursfuncties mag geen maximum termijn worden verbonden.
f) Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
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Artikel 4
a) Het kiezen van nieuwe, dan wel het herverkiezen van zittende bestuursleden, geschiedt als volgt:

• Aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen.
• Leden kunnen zich, eventueel nog tijdens de vergadering, als tegenkandidaat aanmelden.
• Indien zich geen geen kandidaten hebben gemeld, worden herkiesbaar gestelde 

bestuursleden automatisch bij acclamatie herkozen.
• Bij meerdere kandidaten zal een bestuurslid bij stemming worden gekozen.

Artikel 5
a) Het bestuur vergadert zo vaak als nodig wordt geacht.
b) Jaarlijks, doch uiterlijk voor 1 maart van elk jaar, worden de leden opgeroepen voor het bijwonen
van een algemene jaarvergadering.
c) Uiterlijk twee weken voor de te houden algemene jaarvergadering ontvangen de leden een 
uitnodiging met de te bespreken agendapunten.
In elk geval zal de agenda de volgende onderwerpen vermelden:

• Het jaarverslag van de secretaris, betreffende de activiteiten van de vereniging over het 
afgelopen jaar.

• Een financieel jaarverslag van de penningmeester van het voorgaande jaar betreffende de 
staat van inkomsten en uitgaven.

• De activiteiten voor het komende jaar.
• Het kiezen van nieuwe bestuursleden, dan wel het herverkiezen van zittende bestuursleden.
• Het kiezen van leden voor de kascommissie, welke bestaat uit minimaal twee leden van 

Beja, niet zijnde bestuursleden genoemde in artikel 2.
d) Het financieel verslag van de penningmeester dient te worden ondersteund door de bevindingen 
van de kascommissie.
e) De kascommissie bestaat uit twee leden, niet zijnde bestuursleden en treden na twee jaren af.

Artikel 6
a) Op verzoek van minimaal vijf leden kan een nieuwe ledenvergadering worden gehouden.
b) Het vertrouwen in het bestuur of in individuele bestuursleden kan door de leden worden 
opgezegd tijdens een daartoe te houden extra ledenvergadering.
c) De voorzitter treed pas af als bij deze bijeenkomst ook het dagelijks bestuur van de KBO afdeling
Geertruidenberg aanwezig is en haar zienswijze heeft kunnen uiten.
d) Het bestuur of het individuele bestuurslid dient af te treden indien tijdens de extra 
ledenvergadering 2/3 van de aanwezige leden de motie van wantrouwen steunt.

B. LIDMAATSCHAP, CONTRIBUTIE EN PRIJZEN

Artikel 7
Men is of wordt lid van Beja onder de volgende voorwaarden:

a) Leden dienen lid te zijn van K.B.O. Afdeling Geertruidenberg.
b) De leeftijd van vijftig jaar te hebben bereikt.
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Artikel 8
a) Nieuwe leden kunnen na het vaststellen van hun gemiddelde (moyenne) meespelen in het rooster,
waarbij, in overleg met de wedstrijdleider, een eventuele achterstand zo snel mogelijk dient te 
worden ingelopen.
b) Indien nieuwe leden dit wensen, worden zij aangemeld voor de Dongemondcompetitie, echter als
algemene reserve. (Zie artikel 12 b inzake deelnamekosten)
c) Zodra in enig team ruimte ontstaat kunnen zij voor de Dongemondcompetitie worden ingedeeld.

Artikel 9
Ter vaststelling van het gemiddelde dienen nieuwe leden, alvorens deel te kunnen nemen aan 
biljartactiviteiten, tenminste vijf partijen met een lengte van 25 beurten te spelen tegen vijf 
verschillende leden van Beja.

Artikel 10
Het lidmaatschap eindigt:

a) Indien het lid niet langer lid is van de K.B.O. Afdeling Geertruidenberg.
b) Indien het lid zelf zijn lidmaatschap opzegt.
c) Indien het lid overlijdt.

Artikel 11
Bij wangedrag, het niet voldoen van zijn of haar financiële verplichtingen, een bewuste achterstand 
oplopen in de competitie zal het Beja bestuur de desbetreffende persoon daarop aanspreken. Mocht 
dit geen resultaat hebben dan meldt Beja bestuur dit aan het afdelingsbestuur, welke in overleg zal 
treden met beide partijen en zo nodig een besluit zal nemen conform de afdelingsstatuten.

Artikel 12
a) De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 10.00 per jaar of gedeelte van het jaar 
(gewijzigd in 2006 in € 20.00)
b) Leden die deelnemen aan de Dongemondcompetitie zijn de daaraan verschuldigde 
inschrijf/deelnamekosten verschuldigd.
c) Leden die met teamgenoten deelnemen aan toernooien zijn de daarvoor verschuldigde 
inschrijf/deelnamekosten verschuldigd.
d) Leden die deelnemen aan individuele toernooien zijn de daarvoor verschuldigde 
inschrijf/deelnamekosten verschuldigd.

Artikel 13
Wisselbekers of andere trofeeën, gewonnen bij wedstrijddeelname genoemd onder artikel 12 b en c 
worden eigendom van Beja.
Geldprijzen, gewonnen bij deelname aan wedstrijden genoemd onder artikel 12 b, dienen gestort te 
worden in de Beja-kas.
Geldprijzen, gewonnen bij deelname aan wedstrijden onder artikel 12 c en d, zijn vrij te besteden 
door de deelgenomen leden.
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WEDSTRIJDEN

Artikel 14
Door het bestuur van Beja wordt uit een der bestuursleden een wedstrijdleider aangesteld. De taken 
van de wedstrijdleider bestaan uit:
a) Verstekken van informatie aan het bestuur en leden aangaande de competitie van Kring 
Dongemond.
b) Organiseert jaarlijks het “Beja toernooi”.
c) Organiseert een onderlinge competitie (Rooster).
d) Berekent de stand en gemiddelden (moyenne) van deelnemers aan het rooster.
e) Het vaststellen van het gemiddelde van nieuwe leden door middel van vijf te spelen partijen.
f) Meldt de teams aan bij de Kring Dongemond.
g) Meldt de teams en bijbehorende gemiddelden aan bij de door andere verenigingen te organiseren 
(team) toernooien.

Artikel 15
Voor het rooster van Beja geldt het volgende:
a) Het rooster van Beja wordt gespeeld van januari tot en met november elk jaar.
b) Deelname aan het rooster staat open voor alle leden van Beja.
c) Het gemiddelde van het rooster is gelijk aan het gemiddelde van de speler behaald in het 
voorafgaande jaar, of het behaalde gemiddelde van het daaraan (2e) – voorafgaande jaar.
d) Indien geen gemiddelde volgens artikel 15 c kan worden vastgesteld, dan geldt voor de speler het
laatst bekende gemiddelde van de Dongemondcompetitie.
e) Voor nieuwe leden geldt het gemiddelde volgens artikel 14 e.

Artikel 16
a) Deelnemers aan het rooster dienen minimaal een wedstrijd per drie weken te spelen. Door ziekte,
vakantie of een andere dringende oorzaak kan hiervan, na overleg met de wedstrijdleider worden 
afgeweken.
b) De wedstrijdleider zorgt voor een overzicht voor elke speler, welke wedstrijden door hem nog 
gespeeld dienen te worden.
c) Een eventuele opgelopen achterstand in gespeelde wedstrijden wegens artikel 16 a genoemde 
oorzaak, dient in overleg met de wedstrijdleider zo spoedig mogelijk te worden ingelopen.
d) Indien een speler, door afwezigheid het rooster zodanig verstoord, heeft de wedstrijdleider het 
recht deze speler van verdere deelname van het lopende rooster uit te sluiten. De reeds door 
betreffende speler gespeelde wedstrijden vervallen.
e) Het ontbreken van een tegenstander kan geen reden zijn voor het ontstaan van een achterstand, 
daar aan de hand van het overzicht, genoemd in artikel 16 b, spelers met elkaar afspraken kunnen 
maken tot het spelen van hun wedstrijd.
f) Voor het rooster geldt een minimaal te maken/behalen caramboles van 20, een moyenne van 0.8.
g) Nieuwe leden spelen het eerste jaar buiten mededinging mee.
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Artikel 17
De vereniging heeft de beschikking over twee biljarts, welke voor gebruik als volgt zijn bestemd:
a) Maandag en dinsdag, voor het spelen van competitiewedstrijden van de Kring Dongemond.
b) Donderdag, worden wedstrijden voor het rooster gespeeld.
c) Op de maandag, dinsdag en donderdag, indien er geen wedstrijden kunnen worden gespeeld als 
genoemd in artikel 17 a en b, staan de biljarts ter beschikking voor het spelen van vrije partijen voor
alle leden van de afdeling.
d) Wanner biljarts vrij ter beschikking staan en voor het spelen van wedstrijden meer gegadigden 
aanwezig zijn, is het niet toegestaan meer dan een partij achtereen te spelen.
e) In vrije partijen spelen beide spelers het voor hen geldende aantal caramboles van de 
Dongemondcompetitie of het rooster, of maximaal 25 beurten.

Artikel 18
Dit reglement kan slechts worden gewijzigd, nadat vooraf met het afdelingsbestuur daarover 
instemming is bereikt en door een besluit van 2/3 van de aanwezige leden tijdens een algemene 
ledenvergadering.

Artikel 19
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur in samenspraak met het 
afdelingsbestuur Ouderenbond Geertruidenberg.

Voorzitter:
Henk ten Vaanholt
Schepenenstraat 31
4944VP Raamsdonk
Telefoon: 0162-692437
Mobiel: 06-10317013

Secretaris: (wedstrijdleider)
Maris Sperber
Graaf Willem I straat 19
4931ES Geertruidenberg
Telefoon: 0162-513983 
Mobiel: 06-20624331

Penningmeester:
Jan Maaskant
Pinksterbloemstraat 15
4931EV Geertruidenberg
Telefoon: 0162-513501
Mobiel: 06-25137763 
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