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Huishoudelijk reglement van Bridgeclub Prometheus 

Algemeen 
Artikel 1  

1. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten. 
2. De vereniging speelt in overeenstemming met de regels welke de 

Nederlandse Bridge Bond daarvoor vaststelt. 
3. De vereniging is lid van de Nederlandse Bridge Bond en is lid van het 

district, waartoe de vereniging krachtens de indeling van de Nederlandse 
Bridge Bond behoort. 

Verenigingsactiviteiten 
Artikel 2  

1. De vereniging houdt in principe wekelijks op dinsdag een speelavond 
waarop de leden (gewone leden en ereleden) een onderlinge dan wel een 
wedstrijd van de Nederlandse Bridgebond spelen. Het seizoen loopt van 
1 september tot 1 juni. 

 
Introductie/Toetreden van leden 
Artikel 3  

1. Gewone leden en ereleden hebben het recht andere personen te 
introduceren op een verenigingsavond. Zij behoeven daartoe de 
toestemming van degene die met de leiding van de avond is belast. In 
het algemeen wordt niet toegestaan dat een persoon regelmatig wordt 
geïntroduceerd, dit ter beoordeling van het bestuur. 

2. Personen, die als lid van de club wensen toe te treden, kunnen zich 
hiervoor wenden tot het bestuur van de vereniging. Zij kunnen als 
zodanig ook worden voorgedragen door één van de leden van de club. 

3. Het bestuur bepaalt of er bezwaren tegen de toelating zijn. Mochten er 
bezwaren zijn dan licht zij het aspirant-lid in.  

4. Het bestuur kan een ledenstop instellen wanneer de omstandig- 
heden dit naar zijn mening vereisen. Het besluit zal op de eerstkomende 
Algemene Vergadering worden toegelicht. 

Rechten en Plichten van de leden 
Artikel 4 

1. Na aanmelding kan het lid – op verzoek – kosteloos een exemplaar van 
de statuten, huishoudelijk reglement, het speelschema voor het lopende 
seizoen en het competitie/wedstrijd reglement ontvangen, bij voorkeur 
per e-mail. 

2. De leden zijn verplicht om: 
a. aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging te voldoen; 
b. de bepalingen in de statuten, huishoudelijk reglement en competitie 

reglement na te leven; 
c. De besluiten van de vereniging en de aanwijzingen van het bestuur 

op te volgen. 
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Contributie en bijdrage 
Artikel 5  

1. De contributie van gewone leden wordt jaarlijks in de algemene 
vergadering vastgesteld. 

2. De contributiebetaling gaat in op de eerste dag van de maand waarin het 
lid tot de vereniging is toegelaten. 

3. De minimumbijdrage van begunstigers wordt vastgesteld door het 
bestuur. 

4. De contributiebetaling dient binnen vier weken na verzoek van de 
penningmeester te geschieden door overmaking van het verschuldigde 
bedrag naar de bankrekening van de penningmeester. 

Bestuur 
Artikel 6  

1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en 
maximaal twee algemene leden. Tevens kan het bestuur een 
wedstrijdleider benoemen met een door het bestuur omschreven taak, die 
toegang heeft tot de bestuursvergaderingen. 

2. Het bestuur is bevoegd kandidaten te stellen voor de vacatures in het 
bestuur. De namen van de kandidaten moeten worden vermeld in de 
bijeenroeping van de algemene vergadering waarin in de vacatures wordt 
voorzien. 

3a. Ten minste tien gewone en/of ereleden kunnen kandidaten stellen al dan 
niet ter aanvulling of in de plaats van de door het bestuur gestelde 
kandidaten. 

3b. Een dergelijke kandidaatstelling moet schriftelijk en ondertekend door de 
betrokken leden en de voorgestelde kandidaat bij het bestuur worden 
ingediend, ten minste zeven dagen voor de datum van de vergadering. 

3c. De kandidaat geeft door middel van de ondertekening aan de 
kandidaatstelling alsmede een bestuursfunctie te zullen aanvaarden. 

4. Het rooster van aftreden door bestuursleden is als volgt: 
a. 1e jaar de penningmeester; 
b. 2e jaar de secretaris en een algemeen lid; 
c. 3e jaar de voorzitter en een algemeen lid. 

5. Ieder bestuurslid is herkiesbaar voor één termijn, de voorzitter is echter 
voor twee termijnen herkiesbaar. 

6. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de 
leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen. 

7. Bestuurstaken met betrekking tot bridge-evenementen: 
a. is verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de 

bridgewedstrijden; 
b. stelt een jaarprogramma vast; 
c. draagt zorg voor een wedstrijdreglement; 
d. is verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van het 

materiaal; 
e. zorgt voor de eventuele prijsjes bij bijzondere drives; 
f. stelt de teams samen die de vereniging bij externe wedstrijden 

vertegenwoordigen; 
g. verzorgt de meesterpuntenadministratie; 
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h. deelt nieuwe leden eventueel op speelsterkte in bij de interne 
competities; 

Organiseert: 
• de wekelijkse clubavond; 
• de specifieke interne drives; 
• de externe wedstrijden. 

i. zorgt voor de vereiste wedstrijdleiding en arbitrage tijdens de 
wedstrijden; 

j. berekent de uitslagen van de diverse wedstrijden; 
k. houdt de standen van de diverse competities bij; 
l. legt verantwoording af aan de algemene vergadering door 

middel van zijn jaarverslag. 
 
 

Voorzitter 
Artikel 7  

1. Tot de taak van de voorzitter behoort onder meer:  
a. de algemene leiding van de vereniging; 
b. de leiding van de vergaderingen; 
c. het voeren van het woord namens de vereniging. 

Secretaris 
Artikel 8  

1. Tot de taak van de secretaris behoort onder meer:  
a. het voeren van de correspondentie namens de vereniging; 
b. het bijeenroepen van vergaderingen; 
c. de notulering van vergaderingen; 
d. het uitbrengen van verslag over de belangrijkste gebeurtenissen uit 

het verenigingsleven in de jaarlijkse algemene vergadering; 
e. het samenstellen en het bijhouden van een lijst van leden; 
f. het informeren van belanghebbende bestuursleden over mutaties in de 

ledenlijst. 

Penningmeester 
Artikel 9  

1. Tot de taak van de penningmeester behoort onder meer:  
a. het beheren van de geldmiddelen van de vereniging; 
b. het bijhouden van de financiële administratie; 
c. het innen van contributies van de gewone leden en de bijdragen van 

begunstigers; 
d. het uitbrengen van een verslag over de financiële aangelegenheden 

van de vereniging in de jaarlijkse algemene vergadering; 
e. het indienen van een begroting betreffende het aangevangen 

verenigingsjaar in de jaarlijkse algemene vergadering. 
2. De penningmeester behoeft bij uitgaven van meer dan € 250,-- 

behoudens door het bestuur vastgestelde vaste lasten, de toestemming 
van het bestuur. 

3. De penningmeester is voor de onder zijn beheer staande gelden 
persoonlijk aansprakelijk tenzij overmacht kan worden bewezen. 
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Algemene vergadering 
Artikel 10  

1. In de jaarlijkse algemene vergadering zullen onder meer worden 
behandeld:  
a. de notulen van de vorige algemene vergadering; 
b. het jaarverslag van de secretaris; 
c. het jaarverslag van de door het bestuur benoemde commissies; 
d. het jaarverslag van de penningmeester; 
e. het verslag van de kascommissie; 
f. de benoeming van de kascommissie; 
g. de vaststelling van de contributie; 
h. de begroting van inkomsten en uitgaven over het lopende 

verenigingsjaar; 
i. de bestuursvoorstellen; 
j. de onderwerpen van leden die ten minste zeven dagen voor de datum 

van de vergadering schriftelijk zijn ingediend bij het bestuur; 
k. de benoeming van bestuursleden; 
l. rondvraag. 

Besluitvorming Algemene vergadering 
Artikel 11 

1. Een lid kan slechts één ander lid schriftelijk machtigen namens hem zijn 
stem uit te brengen in de vergaderingen. Van deze machtiging dient op 
een zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze voldoende acht. 

2. Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen. 
3. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat 

door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt 
voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over 
een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. 

4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het derde lid 
bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe 
stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

5. Voor zover de statuten of de wet niets anders bepalen, worden alle 
besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
7. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte 

meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval 
van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de 
voorgedragen kandidaten plaats. 

8. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan 
vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte 
meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en 
de stemmen staken. 

9. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede 
stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de 
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, 
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op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is 
uitgebracht. 

10. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer 
dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie 
van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen 
worden uitgebracht. 

11. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, 
beslist het lot wie van beiden is gekozen. 

12. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van 
personen, dan is het verworpen. 

13. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks 
voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij 
ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, 
tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

Uittreding 
Artikel 12 

1. Het besluit tot uittreding uit de Nederlandse Bridge Bond kan slechts 
worden genomen door een Algemene Ledenvergadering, als bedoeld in 
artikel 14 van de statuten. 

 
Wijzigingen van het huishoudelijk reglement 
Artikel 13 

1. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement behoeven de goedkeuring 
van ten minste de meerderheid van de door de stemgerechtigde leden 
ter Algemene Vergadering uitgebrachte geldige stemmen. 

2. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement moeten zijn 
vermeld op de agenda voor de Algemene Ledenvergadering waarin zij 
worden behandeld. 

 
Slotbepaling 
Artikel 14  

1. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist 
het bestuur van de vereniging. 

2. Waar in de statuten of het huishoudelijk reglement niet is voorzien, 
beslist het Nederlands recht. 


