
Huishoudelijk reglement Onderlinge Biljartbond Heusden.

Artikel 1

a Onderlinge Biljart Bond Heusden (hierna te noemen "OBB") heeft tot doel het organiseren van 

diverse competities voor de bij de OBB aangesloten verenigingen (hierna te noemen 'leden').

Artikel 2

a Verenigingen die lid willen worden van de OBB  kunnen hiertoe een schriftelijk verzoek indienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   deze aanvraag 

bij het bestuur.              

b Het bestuur neemt deze aanvraag in behandeling en zal deze op de eerstvolgende vergadering aan 

de leden ter kennis brengen.

c Voor toetreding van de vereniging beslist de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

d Toetreding kan worden geweigerd indien naar het oordeel van het bestuur of de vergadering het

lidmaatschap van deze vereniging het belang van de OBB kan schaden.

e De secretaris stelt de betrokken vereniging schriftelijk in kennis van de beslissing van de vergadering.

f Toetreding gaat in op de datum waarop de betrokken vereniging is aangevangen met het voldoen 

van de contributie.

Artikel 3

a De OBB belegd minimaal 2 ledenvergaderingen per jaar.

b Tot de algemene vergadering hebben uitsluitend leden van de OBB toegang.

c In afwijking van het bepaalde kan het bestuur ook andere dan gewone leden toelaten tot

een algemene vergadering.

d Opgemaakte notulen dienen door de eerstvolgende vergadering te worden goedgekeurd en 

na goedkeuring  door de voorzitter en de secretaris te worden ondertekend.

e Het zonder afmelding niet aanwezig zijn op een vergadering wordt beboet met 25 euro.

Artikel 4

a De agenda van de jaarvergadering zal in elk geval als punten van behandelen omvatten:

1 Notulen van de vorige vergadering.

2 Jaarverslag van de secretaris.

3 Financieel jaarverslag van de penningmeester.

4 Verslag van de kascommissie.

5 Aanwijzing van de  kascommissie voor het komende jaar.

6 Verkiezing bestuursleden.

Artikel 5

a Leden hebben het recht schriftelijke voorstellen in te dienen bij het bestuur voorzien van een 

toelichting van het punt waarop het verzoek is gericht.

b Geldige besluiten kunnen alleen worden genomen wanneer tenminste eenderde deel van het 

aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien dit niet het geval is wordter een nieuwe vergadering 

uitgeschreven met dezelfde punten die dan wel goedgekeurd kunnen worden ongeacht 

het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

Artikel 6

a Bestuursleden zij om de vier jaar aftredend volgens een daarvoor opgemaakt rooster. Aftredende 

bestuursleden zijn herkiesbaar.

b Nieuw gekozen bestuursleden moeten de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen hebben

gehaald. Dit geld ook voor herverkiezing van zittende bestuursleden.

c Bij een gelijk aantal stemmen vindt er een herstemming plaats. Is deze ook gelijk, dan beslist 

het bestuur.

Artikel 7

a Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, competitieleider en wedstrijdleider.

b De eerste 3 personen vormen het dagelijks bestuur dat is belast met de dagelijkse leiding van de 

OBB en de handhaving van de reglementen en aangenomen besluiten.



Artikel 8

1 De voorzitter is bij elke officiele vertegenwoordiging woordvoerder van de OBB, doch kan hij 

deze taak overdragen aan een ander bestuurslid. Hij is gerechtigd alle officiele stukken

uitgaande van de OBB mede te ondertekenen, bij afwezigheid neemt een door het bestuur

aangewezen bestuurslid diens funtie waar.

2 De secretaris notuleert en voert de correspondentie en administratie van de OBB. Hij is 

gemachtigd alle stukken van dien aard te ondertekenen.

3 De penningmeester voert overeenkomstig het bestuur te geven aanwijzing het beheer en 

beleid over de financien van de OBB. Hij is gemachtigd alle stukken uitgaande van de 

vereniging betreffende finanacien te ondertekenen.

4 De competitie en wedstrijdleider dragen zorg voor het organiseren en verwerken van de

diverse competities.

Artikel 9

a Leden zijn verplicht tot het betalen van contributie.

b Bij opzegging van een lid na 31 december voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar is deze verplicht 

minimaal voor dat jaar geldende kosten voor deelname aan de competitie te voldoen aan de OBB.

Artikel 10

Elk lid van OBB verplicht zich kennis te nemen,en zich te houden aan dit huishoudelijk reglement.

Artikel 11

Het bestuur zal de door hen nader te bepalen wijze van besluiten van algemene en bestuurlijke 

aard ter kennis geven aan de leden.

Artikel 12

Wijzigingen is deze reglementen kunnen:

1 Slechts genomen worden in de algemene vergadering met een meerderheid van tweederde

 van de uitgebachte.

2 Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet.

Dit reglement treedt in werking op de dag volgend op de aanneming  van deze reglementen door de algemene vergadering.


