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ALGEMEEN REGELEMENT BILJARTCOMBINATIE KRING DONGEMOND
Artikel 1:
De combinatie bestaat uit 6 verschillende plaatsen; Raamsdonksveer, Geertruidenberg, Made,
Terheijden, Lage Zwaluwe en Wagenberg. Uitbreiden van het aantal plaatsen is alleen mogelijk
binnen de regio van voornoemde plaatsen, met inachtneming van artikel 4 van dit reglement.
Zij is opgericht in Geertruidenberg, voor de duur van onbepaalde tijd. Zij is opgericht in het jaar
1980.
Artikel 2:
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 3:
Het doel van de combinatie is het bevorderen en in stand houden van de biljartsport voor ouderen.
Artikel 4:
Ieder jaar zal er een competitie gespeeld worden, met een maximum van 18 viertallen, met een
maximum van 4 viertallen per plaats.
Artikel 5:
Deelnemers moeten 50 jaar of ouder zijn en tevens lid van een der aangesloten verenigingen. Indien
een speler in een competitie van een bepaald jaar minstens een wedstrijd voor een vereniging heeft
gespeeld, kan deze speler niet meer in diezelfde competitie uitkomen voor een andere vereniging.
De hiervoor genoemde bepaling geldt niet indien de overgang naar een andere vereniging het
gevolg is van een verhuizing van deze speler naar een andere woonplaats.
Artikel 6:
Kort voor aanvang van de start van de competitie, wordt door alle verenigingen opgave gedaan van
alle deelnemende spelers aan de competitie en hiervoor contributie betaald.
Stopt tijdens de competitieperiode, 'n opgegeven speler, om welke reden dan ook, dan is voor de
vervangende speler geen contributie verschuldigd.
Komt door aanmelding van 'n nieuwe speler, het totaal deelnemers boven het aanvankelijk
opgegeven aantal, (start-aantal), dan moet wel contributie betaald worden.
Het contributiebedrag wordt ieder jaar op de jaarvergadering vastgesteld.
Artikel 7:
Het bestuur zal bestaan uit tenminste 1 persoon uit iedere deelnemende plaats, met en minimum van
7 personen, plus een wedstrijdleider. De voorzitter wordt gekozen door de vergadering. De andere
functies worden binnen het bestuur verdeeld.
Artikel 8:
Eenmaal per jaar zal er een algemene ledenvergadering gehouden worden, waar alle leden aanwezig
mogen zijn. Verder zullen indien nodig nog 1 of 2 maal per jaar de besturen van de aangesloten
plaatsen gezamenlijk vergaderen.
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Artikel 9:
Ieder deelnemer zal ieder jaar tijdig opgave moeten doen van:
ten eerste:
het aantal viertallen, waarmee men wil deelnemen,
ten tweede: het totaal aantal spelers, dus ook de reserves,
ten derde:
er voor zorg dragen dat voor alle spelers het juiste moyenne gegeven wordt,
ten vierde:
voor aanvang van de competitie voor alle ingeschreven spelers plus reserves
contributie is betaald.
Artikel 10:
De te behalen caramboles worden berekend aan de hand van het moyenne, in een verhouding een
op vijfentwintig. Bij een nieuwe speler zal na 5-10-15 wedstrijden het moyenne worden herzien.
Een nieuwe speler is iemand die twee of meer competities niet heeft deelgenomen. Na afloop van
iedere competitie zal voor iedere speler het moyenne herzien worden, mits men minimaal vijf
wedstrijden heeft gespeeld. De te behalen caramboles in de nieuwe competitie word berekend van
het hoogste moyenne, gespeeld in de eerst of tweede helft van de laatste competitie.
Artikel 11:
Het bestuur zal de zorg dragen voor een goed wedstrijdreglement, waaraan iedere deelnemer zich
moet houden. Bij het overtreden van het algemeen, als zowel het wedstrijdreglement, is het bestuur
bevoegd handelend op te treden, in de vorm van een nader te bepalen sanctie.
Artikel 12:
Het aantal te behalen wedstrijdpunten geschiedt volgens de Belgische telling.
Een gewonnen partij is 10 punten. Bij een verloren partij worden de behaalde caramboles gedeeld
door het aantal te maken caramboles, bijvoorbeeld als een speler 50 caramboles moet maken en hij
er bijvoorbeeld 40 heeft gemaakt, krijgt hij 40:50=8 punten, 2 cijfers achter de komma tot aan
honderdtallen worden meegeteld.
Artikel 13:
In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Dit algemeen reglement vervangt alle vorige uitgegeven reglementen.
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