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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 of het kandidaat-lid wordt voorgesteld, op grond van 
jaarlijks op de jaarvergadering vast te stellen criteria (zoals bijvoorbeeld speelsterkte of ledenaantal).  
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. 
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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.  
 
Artikel 10 
Het TC lidmaatschap eindigt voorts door overlijden van en bedanken door een TC-lid of het eindigen 
van zijn lidmaatschap van de vereniging.  
 
Artikel 11 
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 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.  
 
Artikel 12  
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 13  
De TC brengt voor de jaarvergadering rapport uit over het afgelopen speelseizoen en doet 
voorstellen voor het komende speelseizoen.  
 
Artikel 14  
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 ter goedkeuring aan het bestuur voor te leggen vóór die ter publicatie worden vrijgegeven. 
Zij is steeds gebonden aan de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en andere 
reglementen of bepalingen, alsmede aan het reglementen van de Nederlandse Bridge Bond.  
 
Artikel 15  
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 (is taak van de 
selectiecommissie);  

f. overige technische werkzaamheden.  
 
Het 'reglement technische commissie' beschrijft de richtlijnen die door de TC zullen worden 
gehanteerd bij de vervulling van deze taken.  
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Artikel 16  
Tegen beslissingen en maatregelen van de TC kan ieder lid in beroep gaan bij het bestuur, dat de TC 
gehoord, uitspraak doet.  

SELECTIECOMMISSIE 
Artikel 17  
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, maar in dat geval wijst het bestuur een zijner leden aan als toehoorder in 
de vergaderingen van de SC. 
 
Artikel 18 
De leden van de SC worden door het bestuur benoemt. 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 19 
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 20 
De SC brengt voor de jaarvergadering rapport uit over het afgelopen speelseizoen en doet 
voorstellen voor het komende speelseizoen.  
 
Artikel 21 
De SC werkt voor het vervullen van haar taak samen met de Technische Commissie (TC). Zij is te allen 
tijde gehouden haar plannen ter goedkeuring aan het bestuur voor te leggen vóór die ter publicatie 
worden vrijgegeven. Zij is steeds gebonden aan de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk 
reglement en andere reglementen of bepalingen, alsmede de reglementen van de Nederlandse 
Bridge Bond. 
 
Artikel 22 
Tot de taken van de SC behoren : 
a. het samenstellen van zo sterk mogelijke externe viertallen in de Meesterklasse (MK), Eerste 

Divisie (ED) en Tweede Divisie (TD); 
b. de opstelling van de teams voor de NBB-beker; 
c. verhogen van spelpeil van de leden die in aanmerking komen voor de MK, ED en TD; 
d. aantrekken van talentvolle jeugdspelers 
 
Het 'reglement selectiecommissie' beschrijft de richtlijnen die door de SC zullen worden gehanteerd 
bij de vervulling van deze taken. 
 
Artikel 23  
Tegen beslissingen van de SC kan ieder lid in beroep gaan bij het bestuur, dat de SC gehoord, 
uitspraak doet.  
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VERGADERINGEN  
Artikel 24  
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;  
h. vaststelling criteria aanmelden voor lidmaatschap; 
i. vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar;  
j. benoeming van de kascommissie;  
k. verkiezing van bestuursleden;  
l. rapport van de TC en bespreking van het programma voor het komende speelseizoen;  
m. verkiezing van de leden van de TC;  
n. rapport van de SC;  
o. behandeling van door het bestuur of de leden ingediende voorstellen;  
p. rondvraag;  
q. sluiting.  

FINANCIELE VERPLICHTINGEN  
Artikel 25  
De gewone leden zijn een contributie verschuldigd, waarvan het bedrag door de jaarvergadering 
wordt vastgesteld. De wijze van betaling wordt geregeld door de penningmeester.  
 
Artikel 26 
Ereleden zijn geen contributie verschuldigd. Dit geldt even eens voor gewone leden die 50 jaar of 
langer lid zijn. 

PUBLICATIES  
Artikel 27  
Het beheer van de website zal worden uitgevoerd door een of meer door het bestuur benoemde 
leden, hierna te noemen webmaster(s) . 
 
Artikel 28  
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. nieuwtjes uit de bridgewereld, personalia en andere informatie, die voor de leden van belang 

kunnen zijn; 
d. door de leden aangeboden berichten, zoals wedstrijdverslagen. 
 
Artikel 29 
Tegen weigering van plaatsing op de website door een webmaster of ongewenste aanpassing is 
beroep bij het bestuur mogelijk, dat de webmaster gehoord, uitspraak doet.  
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SLOTBEPALINGEN  
Artikel 30 
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 31  
Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, onder 
verantwoording aan de algemene vergadering.  

Het huishoudelijk reglement is vastgesteld in de algemene vergadering van 10 juni 2014.  
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REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE 

Algemeen 
Artikel 1  
Dit reglement beschrijft de richtlijnen die door de TC zullen worden gehanteerd bij de vervulling van 
haar taken benoemd in artikel 15 van het huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 2 
Aanpassingen aan het reglement worden, na instemming van het bestuur, ter goedkeuring 
voorgelegd aan de jaarvergadering. 

CLUBCOMPETITIE  
Artikel 3 
Jaarlijks wordt door de TC een competitiereglement opgesteld, in aanvulling op dit 
wedstrijdreglement, met de regels die het nieuwe speelseizoen gelden voor de clubcompetitie.  
 
Artikel 4  
De clubcompetitie bestaat uit enkele series wedstrijden per speelseizoen waarin in groepen wordt 
gespeeld en wordt aangevuld met een aantal andere wedstrijdvormen. Bijvoorbeeld:  

a. het persoonlijk toernooi waarvoor een wisselbeker beschikbaar is; 
b. een topintegraal competitie waarvoor een wisselbeker beschikbaar is;  
c. de zomercompetitie;. 

 
Artikel 5  
De wedstrijden worden gespeeld met gedupliceerde spellen.  
 
Artikel 6 
De agenda voor het speelseizoen wordt jaarlijks door de TC vastgesteld.  

INDELING VAN DE PAREN  
Artikel 7 
De TC verzorgt de indeling van paren in groepen met inachtneming van de artikelen 6 t/m 9 van dit 
reglement en aanvullende afspraken in het competitiereglement. 
 
Artikel 8  
Paren, die in enige serie wedstrijden waren ingedeeld in een bepaalde groep en hebben gespeeld, 
behouden hun recht -mits zij niet zijn gepromoveerd of gedegradeerd - op indeling in dezelfde groep.  
 
Artikel 9  
Een paar kan op eigen verzoek in een lagere groep worden ingedeeld, doch kan dan in die serie niet 
promoveren.  
 
Artikel 10  
Nieuw gevormde paren hebben recht op indeling indien zij zich binnen de door de TC gestelde 
termijn hebben aangemeld. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:  
a. een lid, dat een paar vormt met een speler uit dezelfde groep, heeft recht op plaatsing in die 

groep;  
b. een lid, dat een paar vormt met een speler uit een lagere groep of met een nieuw lid, zal in het 

algemeen de plaats in zijn groep kunnen behouden, indien zijn vorige partner niet meer aan de 
competitie deelneemt. Bij splitsing van paren zullen belangen tegen elkaar moeten worden 
afgewogen. Zijn de omstandigheden gelijk, dan zal geloot worden om de beschikbare plaatsen;  

c. nieuw toegetreden leden beginnen te spelen in de laagste groep van de club, tenzij de TC het 
wenselijk of gerechtvaardigd vindt spelers in een hogere groep te plaatsen.  
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Artikel 11  
Voor wijzigingen tijdens de clubcompetitie gelden de volgende regels: splitsing van paren tijdens de 
lopende serie wedstrijden kan tengevolge hebben dat beide leden van het paar van deelneming 
worden uitgesloten. speelt een van de leden van een gesplitst paar de lopende serie uit met een 
invaller - zulks onder voorbehoud van goedkeuring van de TC - dan kunnen de reeds behaalde 
competitiepunten gehandhaafd blijven.  
 

DISTRICT VIERTALLEN COMPETITIE  
Artikel 12 
Een viertal, dat zich heeft gehandhaafd in een bepaalde klasse, heeft in het eerstvolgende seizoen 
recht op een plaats in die klasse. Heeft promotie plaatsgevonden dan geeft deze promotie het 
betrokken viertal recht op een plaats in de verworven klasse.  
 
Artikel 13  
In het algemeen kunnen paren zich vrij tot viertallen vormen. De TC kan echter indien het clubbelang 
dit vereist, hiervan afwijken. Een paar, dat weigert met een ander paar een viertal te vormen kan 
eventueel van de competitie worden uitgesloten.  
 
Artikel 14  
Mocht zich splitsing van paren of viertallen tijdens de loop van de competitie voordoen, dan kan een 
geheel nieuw viertal worden opgesteld. Indien het in de gegeven omstandigheden wenselijk wordt 
geacht kan ook volstaan worden met de vervanging van het gesplitste paar of van een enkele speler. 
Indien daartoe aanleiding is heeft de TC de bevoegdheid wijziging in de samenstelling van een viertal 
aan te brengen.  

WEDSTRIJDEN IN CLUBVERBAND  
Artikel 15  
De TC zal steeds de paren c.q. de viertallen aanwijzen voor de wedstrijden in clubverband, met dien 
verstande dat de paren c.q. viertallen zoveel mogelijk in volgorde van sterkte worden opgesteld.  
 
Artikel 16 
De leider van deze wedstrijden neemt na de vaststelling van een speelperiode contact op met de 
betrokken spelers en met de aangewezen tegenpartij. Hij stelt in overleg met de tegenpartij een 
datum vast en stelt de best mogelijke vertegenwoordiging samen. Hij regelt zo nodig het invallen en 
het vervoer.  

CLUBBEKERS 

Artikel 17 
Er worden jaarlijks vier clubbekers (wisselbekers) uitgereikt, voor de beste prestaties in het 
speelseizoen.  
Door de TC wordt vastgesteld wie de winnaars zijn van deze bekers: 
1. De Franz zur Lage trofee voor de winnaar van het individuele toernooi. 
2. De Keijserbokaal voor de winnaar(s) van de topintegraal. 
3. De Sirebeker voor de speler of spelers, die in groep A het beste hebben gescoord. 
4. De Jacques Buth-beker voor de speler of spelers die in alle interne en externe wedstrijden, die zijn 
gespeeld voor Star, het beste hebben gepresteerd.  
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Artikel 18  
Ten aanzien van de hierboven genoemde wisselbekers worden jaarlijks nadere reglementen en of 
bepalingen door de TC opgenomen in het competitiereglement.  

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN  
Artikel 19 
Elk lid is verplicht zo tijdig mogelijk de leider van de clubcompetitie, de viertallenleider, de leider van 
de wedstrijden in clubverband bericht van verhindering te geven. Het lid dient zich aan de door de 
betrokken leider gegeven aanwijzingen te houden.  

SLOTBEPALING  
Artikel 20  
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TC. Wanneer de TC om haar moverende 
redenen van het bepaalde in dit reglement wenst af te wijken zal zij hiervoor van geval tot geval 
toestemming van het bestuur moeten verkrijgen.  
 

Het reglement  technische commissie is vastgesteld in de algemene vergadering van 10 juni 2014.  
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REGLEMENT SELECTIECOMMISSIE  

ALGEMEEN 
Artikel 1  
Dit reglement beschrijft de richtlijnen die door de SC zullen worden gehanteerd bij de vervulling van 
haar taken benoemd in artikel 22 van het huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 2 
Aanpassingen aan het reglement worden, na instemming van het bestuur, ter goedkeuring 
voorgelegd aan de jaarvergadering. 

TAKEN 
Artikel 3 
1. De SC stelt de teams samen die Star vertegenwoordigen bij de externe viertallen in de 
Meesterklasse, Eerste Divisie en Tweede Divisie. Voordat de samenstelling definitief is en wordt 
gecommuniceerd naar de leden, informeert de SC het bestuur, voorzien van een toelichting. Tegen 
de samenstelling door de SC is individueel beroep mogelijk bij het bestuur, conform het huishoudelijk 
reglement artikel 23. Doelstelling is om uiterlijk begin april een (voorlopige) opstelling van de teams 
in die klassen gereed te hebben. Zodoende krijgt de TC voldoende ruimte om de teams in 
Hoofdklasse en lager op goede wijze samen te stellen. 
2. De SC draagt zorg voor de opstelling van de teams die Star vertegenwoordigen in de NBB-beker. 
3. De SC zal streven naar het aanstellen van captains voor alle teams die uitkomen in de 
Meesterklasse, Eerste Divisie en Tweede Divisie. 
4. De SC zal streven om trainingen te organiseren door ervaren docenten voor alle teams die 
uitkomen in de Meesterklasse, Eerste Divisie en Tweede Divisie. 
5. De SC onderhoudt goede contacten met bepaalde verenigingen en trainingsgroepen met het doel 
om talentvolle jeugd aan te trekken. Voorbeelden: B.C. Dombo, jeugdtrainingen NBB, NBB zelf, 
jeugdteams enz. 

VIERTALLEN COMPETITIE 
Artikel 4 
Ten aanzien van de externe viertallen in de MK, ED en TD hanteert de SC het volgende: 

 Een pas gepromoveerd team heeft recht op haar verworven plek, mits het in het nieuwe seizoen 
in ongewijzigde samenstelling speelt; dit recht geldt in principe ook als van het gepromoveerde 
team minstens 2 van de 3 paren intact blijven, of bij een viermans-team één paar intact blijft en 
één speler vervangen moet worden. Wel is het zo, dat het aanwijzen van een nieuwe speler c.q. 
een nieuw paar uiteindelijk een beslissing van de SC zal zijn. 

 Teams kunnen geen rechten laten gelden om een behouden plek in die klasse opnieuw te 
bezetten in het daarop volgende seizoen, ook niet als het team volledig ongewijzigd blijft. Dit 
geldt eveneens bij degradatie naar een lagere klasse.  
Toelichting: een team dat goed gepresteerd heeft doch promotie miste maakt meer aanspraken 
dan een team dat niet aan de verwachtingen voldeed. Zulks ter beoordeling aan de SC. 

 Wanneer een team uit eigener beweging na afloop van een seizoen uit elkaar gaat (wanneer dus 
een paar het andere paar opzegt) dan kan geen van beide paren eisen stellen omtrent de 
nummering van de teams waarin die paren terecht komen. Wel behouden beide paren uit het 
betreffende team zekere rechten, ter beoordeling van de selectiecommissie. 

 Van paren met groeipotentie mag de SC dit als een wegingsfactor meenemen bij de 
samenstelling van de teams. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij jeugdparen cq jeugdteams. 
Toelichting: indien jeugdparen het vereiste niveau naar verwachting halen, dan kan de SC zo’n 
paar ‘naar voren schuiven’ en in een team opstellen. Het kan echter niet de bedoeling zijn om 
een paar ‘ervaring op te laten doen’ in een klasse, die in feite voor die spelers te hoog gegrepen 
is, terwijl andere paren daar duidelijk de dupe van worden. 
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 In geval van twijfel bij bepaling van de speelsterkte van paren cq teams zullen paren, die zich in 
recente jaren beschikbaar hebben gesteld voor de externe viertallencompetitie in principe 
voorrang krijgen boven andere paren van de vereniging, én op paren van vergelijkbare sterkte, 
die op dat moment van buiten komen of van buiten worden aangetrokken. 

 Eventueel kan de SC overgaan tot het laten spelen van beslissingswedstrijden. 

 Bij bepaling van speelsterkte zal de SC letten op (voorheen) behaalde resultaten op de club, in 
de externe viertallencompetitie, en op toernooien zowel nationaal als internationaal. Daarnaast 
kan de SC bepaalde paren zelf actief volgen om eigen indrukken op te doen. 

 Reputatie van spelers en gedrag aan tafel kan een weegfactor zijn in het beleid van de SC bij het 
samenstellen van de teams, die de vereniging extern gaan vertegenwoordigen.  
Toelichting: Bestuur en SC zijn er geen voorstander van om spelers met dubieuze reputatie de 
vereniging te laten vertegenwoordigen bij de externe viertallencompetitie. 

 Het kan wenselijk zijn om bijvoorbeeld een Tweede Divisie team zodanig samen te stellen, dat er 
optimale kans op promotie bestaat.  
Toelichting: de SC kan zich actief inzetten om bepaalde teams cq paren zodanig samen te stellen 
dat de 2 of 3 sterkste paren gaan spelen in één team, dat vervolgens in staat wordt geacht om 
een Eerste Divisie plaats te veroveren. 

 De SC vindt deelname aan de clubcompetities belangrijk. Met andere woorden: spelers, die Star 
in de externe viertallen competities vertegenwoordigen worden ook op de clubavond verwacht.  
Toelichting: spelers worden niet van buiten aangetrokken om uitsluitend in de externe competitie 
te spelen. Anderzijds kunnen spelers, die om geldige redenen niet steeds op de clubavond 
aanwezig zijn, gedeeltelijk dispensatie krijgen. Alleen in het uiterste geval, bij ontbreken van elk 
redelijk alternatief,  kunnen verdere concessies in overweging worden genomen.  

NBB BEKER 
Artikel 5 
De SC zet zich in om een zo sterk mogelijke opstelling van de NBB-teams te realiseren. Bij de teams 
voor de NBB-beker genieten de paren die voor Star uitkomen in de Meesterklasse, Eerste Divisie en 
Tweede Divisie viertallen de voorkeur. Van de leden wordt wel optimale loyaliteit verwacht. 
Toelichting: een goede invalbeurt leidt niet automatisch tot een basisplaats in de eerstvolgende 
ronde. Nooit beschikbaar zijn en ‘alleen finale willen spelen’ wordt niet geapprecieerd noch 
gehonoreerd. Een paar dat afzegt voor een bepaalde ronde komt niet automatisch in aanmerking 
voor een volgende ronde.   

BEGELEIDING 
Artikel 6 
Ten aanzien van begeleiding is het de intentie van de SC om voor alle teams in Meesterklasse, Eerste 
en Tweede Divisie een captain aan te stellen. Een captain kan een speler van het betreffende team 
zijn of kan een non-playing captain zijn. Ook kan een captain meerdere teams begeleiden. Deze 
captains kunnen een grote mate van zelfstandigheid krijgen. Zij geven de SC feedback over het 
functioneren van hun team en de spelers van dat team, en adviseren de SC bij de samenstelling van 
de teams. De eindverantwoordelijkheid blijft echter bij de SC.  

COMMUNICATIE 
Artikel 7 
Wat betreft de algemene werkwijze: de SC wil graag openheid naar de leden en zo transparant 
mogelijk opereren. Voorop staat te allen tijde het clubbelang, met in acht neming van bovenstaande 
uitgangspunten.  De SC hecht aan goed contact met de TC, alleen al omdat de samenstelling van de 
teams in MK, ED en TD direct van invloed is op de teamsamenstelling in Hoofdklasse, Eerste klasse 
enz. Communicatie met de leden acht de SC van het grootste belang. Zij nodigt de leden dan ook met 
nadruk uit om zaken onder de aandacht te brengen van de SC, dialoog aan te gaan, van gedachten te 
wisselen over trainingsmogelijkheden, voorstellen te doen inzake partnerships en teamsamenstelling 
enz. Ook voor sponsoring van een bepaald team zal de SC open staan, mits een en ander niet 
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regelrecht in strijd is met belangrijke principes, zoals vermeld; voorts zal een dergelijke situatie niet 
ten koste mogen gaan van het algemeen belang van de vereniging, zulks ter beoordeling van het 
bestuur. 

SLOTBEPALING  
Artikel 8  
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de SC. Wanneer de SC om haar moverende 
redenen van het bepaalde in dit reglement wenst af te wijken zal zij hiervoor van geval tot geval 
toestemming van het bestuur moeten verkrijgen.  

Het reglement selectiecommissie is vastgesteld in de algemene vergadering van 10 juni 2014. 


