
Aanpassing van reglementen van BC Star 

Er worden (in rood) enkele aanpassingen voorgesteld aan de reglementen van BC Star. Redenen 

hiervoor zijn: 

- het voorstel om in het huishoudelijk reglement op te nemen dat BC Star zich richt op spelers van 

1e klasseniveau of hoger. Dit hoeft dan niet meer jaarlijks in de ledenvergadering te worden 

vastgesteld 

- het aanpassen van de agendapunten van de jaarvergadering op de huidige praktijk 

- het opnemen dat er sprake is van 3 soorten leden. Zij betalen een verschillende contributie. Half-

leden hebben andere rechten dan gewone leden en jeugdleden. 

- het verwerken van de rechten van half-leden bij het optreden als invaller, zoals eerder 

vastgesteld in de ALV van 2017. 

- de instelling van de Jan Meijer-trofee 

Voorgestelde aanpassing van het Huishoudelijk reglement  

Artikel 1 BC STAR richt zich op spelers met een speelniveau van 1e klasse of hoger. Personen, die 

gewoon lid van Star wensen te worden geven hiervan kennis aan het bestuur op een daartoe 

bestemd webformulier. 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. BC Star kent 3 soorten leden: gewone leden, half-

leden en jeugdleden. Half-leden nemen niet deel aan de clubcompetities. Jeugdleden zijn bij aanvang 

van het lopende verenigingsjaar 25 jaar of jonger. 

Artikel 17 Tot de vaste agendapunten van de jaarvergadering behoren: opening; mededelingen en 

ingekomen stukken; notulen van de vorige algemene vergadering; verslag van de secretaris; verslag 

Star Grand Cafe Tour; verslag Franz zur Lage trofee; verslag van de technische commissie en 

samenstelling technische commissie; verslag van de protestcommissie; verslag van de 

feestcommissie; verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie; verslag van de 

penningmeester incl. jaarrekening en begroting; vaststelling van de contributie; samenstelling 

bestuur; vaststelling criteria aanmelden voor lidmaatschap; speelschema voor het komende 

speelseizoen; wijziging reglementen; jubilarissen en leden aan wie Star dank is verschuldigd; 

behandeling van door het bestuur of de leden ingediende voorstellen; rondvraag; sluiting. 

Voorgestelde aanpassing aan het Reglement Technische Commissie 

Artikel 18 Er worden jaarlijks viervijf 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 Lagetrofee voor de winnaar van het individuele toernooi.  

2. De Keijserbokaalvoor 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. 

5. De Jan Meijer-trofee voor de winnaars van de Kerstdrive. 

Voorgestelde toevoeging aan het Competitiereglement, als extra punt bij het onderdeel invallers 

Half-leden kunnen onbeperkt invallen bij de clubcompetities, maar ze kunnen niet spelen voor eigen 

promotie of degradatie. 


