
HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

AANMELDING VAN LEDEN  
Artikel 1  
Personen, die gewoon lid van Star wensen te worden geven hiervan kennis aan het bestuur op een 
daartoe bestemd formulier. Het bestuur beslist, op grond van criteria of het kandidaat-lid wordt 
voorgesteld. De termijn van voorstellen duurt veertien dagen. In de loop van deze termijn hebben de 
leden de gelegenheid hun bezwaren tegen toelating kenbaar te maken bij het bestuur. Na het 
verstrijken van de termijn beslist het bestuur over de toelating.  
 

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN  
Artikel 2  
De leden zijn gehouden :  
a. de bepalingen van statuten en huishoudelijk reglement na te leven en niet in strijd daarmede te 

handelen; 
b. bij de wedstrijden zich te onderwerpen aan de regels van de hiervoor geldende reglementen en 

bepalingen;  
c. hun financiële verplichtingen jegens de vereniging na te komen tot het eind van het 

verenigingsjaar, waarin zij ophouden lid te zijn behoudens dispensatie, verleend door het 
bestuur. Het bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan de penningmeester.  

 
Artikel 3  
Het lidmaatschap van een andere bridgevereniging is aan de leden niet verboden.  
 

BESTUUR  
Artikel 4  
De voorzitter is bij vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder van het bestuur. Hij leidt 
de vergaderingen van het bestuur c.q. het dagelijks bestuur, alsmede de jaarvergadering en de 
overige algemene vergaderingen.  
 
Artikel 5  
De secretaris voert het secretariaat van de vereniging en beheert het archief. Op de jaarvergadering 
brengt hij verslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging.  
 
Artikel 6  
De penningmeester houdt de kas en de boeken van de B.C. Star. Hij maakt ter behandeling in de 
jaarvergadering, in overleg met het bestuur, een begroting op voor het volgende verenigingsjaar. Van 
een goedgekeurde begroting mag niet worden afgeweken zonder machtiging van het bestuur.  
 
Artikel 7  
Het bestuur kan voor het verrichten van bijzondere taken een commissie benoemen, terwijl ook de 
algemene vergadering een voorstel hiertoe kan doen. Deze commissies zijn verantwoording 
verschuldigd aan het bestuur en de algemene vergadering.  
 

  



TECHNISCHE COMMISSIE  
Artikel 8  
Het bestuur wordt in zijn taak ten aanzien van bridgetechnische aangelegenheden terzijde gestaan 
door een uit tenminste vijf leden bestaande technische commissie, hierna te noemen TC. Als regel 
kunnen bestuursleden niet worden gekozen als lid van de TC. Maakt geen der bestuursleden deel uit 
van de TC dan wijst het bestuur een zijner leden aan als toehoorder in de vergaderingen van de TC. 
 
Artikel 9  
De leden van de TC worden door de jaarvergadering gekozen uit de gewone leden, leden van 
verdienste en ereleden. Elk TC lid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door de 
TC op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature 
wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Het TC lidmaatschap eindigt 
voorts door overlijden van en bedanken door een TC-lid of het eindigen van zijn lidmaatschap van de 
vereniging. Stellen één of meer leden van de TC zich niet herkiesbaar of treden zij op grond van hun 
moverende redenen uit, dan zal getracht worden de opengevallen plaats(en) te laten bezetten door 
kandidaten, die zich bereid hebben verklaard een bepaalde functie in de TC te willen bekleden. De 
voorzitter van de TC wordt in functie gekozen, de overige functies worden in onderling overleg 
verdeeld. De secretaris notuleert de vergaderingen. De leider(s) van de landelijke, regionale en 
districtsviertallencompetitie zorgt (zorgen) voor een goed en regelmatig verloop van deze 
wedstrijden en houdt (houden) de stand bij. De clubcompetitieleider zorgt voor het goed 
functioneren van de clubcompetitie verzorgt het materiaal, controleert en berekent de uitslagen en 
maakt de stand op. De leider van de topintegraal wedstrijden verzorgt de uitslagen en houdt de 
stand bij. Voor het regelen van de wedstrijden in clubverband en overige wedstrijden wijst de TC 
iemand uit haar midden aan. Alle hierboven genoemde functionarissen verstrekken de gegevens ter 
publicatie die op hun werkzaamheden betrekking hebben. De TC kan zich bij de uitoefening van haar 
taak laten bijstaan. 
 
Artikel 10  
De voorzitter roept de leden van de TC in vergadering bijeen zo vaak hem of twee der andere leden 
dit wenselijk voorkomt. Hij geeft hiervan tijdig kennis aan het bestuur. In de algemene vergadering is 
hij de woordvoerder van de TC.  
 
Artikel 11  
De TC brengt voor de jaarvergadering rapport uit over het afgelopen speelseizoen en doet 
voorstellen voor het komende speelseizoen.  
 
Artikel 12  
Voor het vervullen van haar taak dient de TC aandacht te schenken aan de suggesties uit de 
jaarvergadering ten aanzien van het komende speelseizoen. Zij is te allen tijde gehouden haar 
plannen voor die ter publicatie worden vrijgegeven ter goedkeuring aan het bestuur voor te leggen. 
Zij is steeds gebonden aan de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en andere 
reglementen of bepalingen, alsmede aan het wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridge Bond.  
 
Artikel 13  
Tot de taken van de TC behoren :  
a. het uitgeven van reglementen en bepalingen voor de wedstrijden in clubverband, de 

viertallenwedstrijden en eventuele andere wedstrijdvormen binnen de B.C. Star;  
b. het rangschikken van de bekende paren in de diverse groepen;  
c. het opstellen van viertallen in de districtscompetitie; 
d. het opstellen van teams voor een mogelijke interne competitie;  
e. het samenstellen van vertegenwoordigende teams voor het spelen van wedstrijden in 

clubverband, met uitzondering van wedstrijden om de NBB-beker;  
f. overige technische werkzaamheden.  
 



Artikel 14  
Tegen beslissingen en maatregelen van de TC kan ieder lid in beroep gaan bij het bestuur, dat de TC 
gehoord, uitspraak doet.  

 

SELECTIECOMMISSIE 
Artikel 15  
Het bestuur wordt in zijn taak ten aanzien van het samenstellen van de teams in de landelijke 
competitie en het begeleiden van deze teams terzijde gestaan door een uit tenminste drie leden 
bestaande selectiecommissie, hierna te noemen SC. Als regel kunnen bestuursleden niet worden 
gekozen als lid van de SC. Maakt geen der bestuursleden deel uit van de SC dan wijst het bestuur een 
zijner leden aan als toehoorder in de vergaderingen van de SC. 
 
Artikel 16 
De leden van de SC worden door het bestuur benoemt. Indien de TC een geschikte kandidaat kan 
leveren, dan verdient benoeming van die persoon als lid van de SC de voorkeur. Elk SC lid treedt 
uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door de SC op te maken rooster van aftreding. De 
aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster 
de plaats van zijn voorganger in. Na 3 aaneensluitende termijnen is een lid SC niet meer herkiesbaar. 
Bij tussentijds aftreden zoekt de SC in overleg met het bestuur naar een nieuwe kandidaat. Het 
bestuur en de selectiecommissie moeten met de kandidaat instemmen. 
 
Artikel 17 
De SC benoemt uit zijn leden een voorzitter. De voorzitter roept de leden van de SC in vergadering 
bijeen zo vaak hem of een van de andere leden dit wenselijk voorkomt. Hij geeft hiervan tijdig kennis 
aan het bestuur. In de jaarvergadering is hij de woordvoerder van de SC.  
 
Artikel 18  
De SC brengt voor de jaarvergadering rapport uit over het afgelopen speelseizoen en doet 
voorstellen voor het komende speelseizoen.  
 
Artikel 19 
De SC werkt voor het vervullen van haar taak samen met de Technische Commissie (TC). Zij is te allen 
tijde gehouden haar plannen voor die ter publicatie worden vrijgegeven ter goedkeuring aan het 
bestuur voor te leggen. Zij is steeds gebonden aan de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk 
reglement en andere reglementen of bepalingen, alsmede het wedstrijdreglement van de 
Nederlandse Bridge Bond. 
 
Artikel 20 
Tot de taken van de SC behoren : 
a. het zo goed mogelijk samenstellen van de externe viertallen in de Meesterklasse (MK), Eerste 

Divisie (ED) en Tweede Divisie (TD); 
b. de opstelling van de teams voor de NBB-beker; 
c. realiseren van zoveel mogelijk plaatsen voor Starteams in de MK, ED en TD; 
d. verhogen van spelpeil van de leden die in aanmerking komen voor de MK, ED en TD; 
e. aantrekken van talentvolle jeugdspelers 
 
Artikel 21  
Tegen beslissingen van de SC kan ieder lid in beroep gaan bij het bestuur, dat de SC gehoord, 
uitspraak doet.  

  



VERGADERINGEN  
Artikel 22  
Tot de vaste agendapunten van de jaarvergadering behoren: 
a. opening;  
b. ingekomen stukken;  
c. notulen van de vorige algemene vergadering;  
d. verslag van de secretaris;  
e. rekening en verantwoording van de penningmeester;  
f. verslag van de kascommissie;  
g. vaststelling van de contributie en de minimum bijdrage van de begunstigers;  
h. vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar;  
i. benoeming van de kascommissie;  
j. verkiezing van bestuursleden;  
k. rapport van de TC en bespreking van het programma voor het komende speelseizoen;  
l. verkiezing van de leden van de TC;  
m. rapport van de SC en bespreking van de voorstellen voor het komende speelseizoen;  
n. behandeling van door het bestuur of de leden ingediende voorstellen;  
o. rondvraag;  
p. sluiting.  
 

FINANCIELE VERPLICHTINGEN  
Artikel 22  
De gewone leden zijn een contributie verschuldigd, waarvan het bedrag door de jaarvergadering 
wordt vastgesteld. De wijze van betaling wordt geregeld door de penningmeester. Ereleden zijn geen 
contributie verschuldigd. Gewone leden betalen bij de aanvang van hun lidmaatschap een door het 
bestuur vast te stellen entreegeld.  
 

PUBLIKATIES  
Artikel 23  
De website van BC Star houdt belangstellenden op de hoogte van alles wat de vereniging en haar 
leden betreft en biedt ruimte aan :  
a. publicaties van bestuur, TC en overige commissies; 
b. programma's van te spelen en uitslagen van gespeelde wedstrijden, uitslagen en standen van 

clubcompetitie, TI en overige wedstrijden in clubverband;  
c. nieuws uit de bridgewereld, personalia en andere informatie, die voor de leden van belang 

kunnen zijn; 
d. door de leden aangeboden berichten, zoals wedstrijdverslagen. 
 
Tegen weigering van plaatsing op de website door de webmaster of ongewenste aanpassing is 
beroep bij het bestuur mogelijk.  
 
Artikel 24  
Het beheer van de website zal worden uitgevoerd door een of meer leden.  
 

  



SLOTBEPALINGEN  
Artikel 25  
Dit reglement of de wijzigingen treden terstond na aanneming door de algemene vergadering in 
werking, tenzij in het desbetreffend besluit van de algemene vergadering een bepaalde datum, 
termijn of overgangsbepaling is opgenomen.  
 
Artikel 26  
Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, onder 
verantwoording aan de algemene vergadering.  

 


