Verenigde biljartverenigingen "WOERDEN & OMSTREKEN"
uitgave: 2008
STATUTEN

BEGRIPSBEPALING
ARTIKEL 1.
In deze statuten wordt verstaan onder:
BOND: Verenigde Biljartverenigingen Woerden en Omstreken;
BONDSVERGADERING: algemene vergadering van de bond;
BONDSBESTUUR: bondsbestuur van de bond, hierna te noemen bondsbestuur;
AANGESLOTEN VERENIGING: biljartvereniging tot de bond toegelaten;
LEDEN: de in competitieverband spelende leden bij een aangesloten vereniging en ereleden en leden die niet in
competitieverband spelen, de zgn. reserve spelers;
VERENIGINGSJAAR: tijdvak van een jaar, begint 1 juni van ieder jaar.

NAAM
ARTIKEL 2.
De vereniging draagt de naam: VERENIGDE BILJARTVERENIGINGEN WOERDEN EN OMSTREKEN aangeduid
met W.B.B.

OPRICHTING
ARTIKEL 3.
Opgericht in september l947 na afscheiding van het gewest Gouda van de Nederlandse Biljartbond in augustus
l947. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL EN MIDDELEN
ARTIKEL 4.
1.
2.

De bond stelt ten doel het bevorderen van de beoefening van het biljartspel door amateurs en het daarmede
verschaffen van een passende actieve en passieve recreatie.
Er wordt getracht uitsluitend langs wettige middelen dit doel te bereiken door:
A. het uitschrijven van team- en bekercompetitie en andere wedstrijden en toernooien;
B. het bevorderen van de oprichting en aansluiting bij de bond van nieuwe verenigingen
C. alle verdere haar ten dienste staande wettige en geoorloofde middelen.

LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 5.
1.
2.
3.
4.

De bond bestaat uit gewone leden en ereleden;
Gewone leden moeten de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt;
Jeugdleden;
Alleen gewone leden hebben stemrecht;

5.

Ereleden zijn natuurlijke personen, die als zodanig door de bondsvergadering zijn benoemd.

RECHTEN EN PLICHTEN
ARTIKEL 6.
1.

De verenigingen zijn verplicht:
A. de statuten en reglementen van de WBB na te leven,
zij zijn met name verplicht de gegevens van hun eigen leden op te geven,
alsmede de mutaties, op een wijze als door het bondsbestuur is bepaald;
B. de belangen van de WBB en van de biljartsport in het algemeen niet te schaden;
C. alle overige verplichtingen na te komen welke het bondsbestuur in naam van de leden aangaat.

2.

De verenigingen zijn bovendien verplicht in hun statuten bepalingen op te nemen welke:
A. bevoegd is namens haar eigen leden verplichtingen aan te gaan;
B. door haar toetreding tot de WBB en namens haar leden de verplichting aanvaardt de statuten,
reglementen van de WBB na te leven;
C. de eigen leden door hun toetreding tot de WBB aanvaarden zich te zullen houden naar het bepaalde in
sub. B;
D. zij en haar leden alle overige rechtstreeks uit het lidmaatschap of uit de redelijkheid en billijkheid
voortvloeiende verplichtingen zullen nakomen.

3.

Door de WBB kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het
bondsbestuur daartoe door de ledenvergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.

ARTIKEL 7.
Het lidmaatschap gaat verloren door:
1.
Overlijden van een lid;
2.
Beëindiging door het lid van het lidmaatschap van de aangesloten vereniging waartoe hij behoort;
3.
Opzegging van de aangesloten vereniging waartoe hij behoort;
4.
Vervallenverklaring van het lidmaatschap door het bondsbestuur indien dit niet voldoet aan de in de statuten
of het huishoudelijk reglement gestelde voorwaarden voor toelating;
5.
Vervallenverklaring door het bondsbestuur van toelating van de vereniging waartoe het lid behoort indien
deze niet voldoet aan de in de statuten of het huishoudelijk reglement gestelde voorwaarden voor toelating;
6.
Opzegging van het lidmaatschap door de WBB kan slechts geschieden tegen het einde van een
verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging alleen schriftelijk mogelijk.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, dan loopt het lidmaatschap inclusief de
betalingsverplichtingen door tot het einde van het eerstvolgende seizoen.
7.
De opzegging geschiedt door het bondsbestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn
van tenminste vier weken.
Opzegging van het lidmaatschap door de WBB kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de WBB
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
8.
Ontzetting uit het lidmaatschap of schorsing voor een door de strafcommissie te bepalen periode van
maximaal zes maanden kunnen alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de WBB handelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst
van de kennisgeving in beroep te gaan bij deze strafcommissie. Gedurende de beroepstermijn, hangende het
beroep is het lid geschorst. Het besluit van de strafcommissie na beroep is bindend, dat wil zeggen, er kan
geen beroep meer tegen het besluit worden aangetekend.

BESTUUR
ARTIKEL 8.

1.
2.
3.

Het bondsbestuur bestaat uit tenminste 5 leden en ten hoogste 7 leden. Zij worden gekozen uit en door de
gewone leden op de bij huishoudelijk reglement bepaalde wijze.
Slechts natuurlijke personen mogen tot lid van het bondsbestuur worden benoemd dan wel herbenoemd
indien zij meerderjarig zijn.
De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig
acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de uitgebrachte
stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt
door het verloop van die termijn.

BONDSVERGADERING
ARTIKEL 9.
1.
2.
3.

4.

Jaarlijks wordt er een jaarvergadering en een halfjaarvergadering gehouden.
Welke maand is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
De algemene vergaderingen worden gehouden op een door het bondsbestuur nader te bepalen plaats.
De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bondsbestuur, met inachtneming van een
termijn van ten minste vier weken. De bijeenroeping geschiedt door een schriftelijke kennisgeving met
gelijktijdige vermelding van de agenda verzonden aan alle verenigingen. De verenigingen maken deze
kennisgeving openbaar aan haar leden.
Tijdens de ledenvergaderingen geldt er een algemeen rookverbod.

GELDMIDDELEN
ARTIKEL 10.
1.

De geldmiddelen van de bond bestaan uit:
A. contributies
B. administratieve heffingen
C. boetes
D. inschrijfgelden van deelnemers aan wedstrijden
E. andere inkomsten.

SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 11.
1.

2.
3.

Voor zover de statuten daaromtrent geen bepalingen bevatten regelt de bondsvergadering bij huishoudelijk
reglement het verkrijgen en verliezen van het lidmaatschap, de verplichtingen aan het lidmaatschap
verbonden, het verkrijgen en verliezen van de toelating als aangesloten vereniging, de organisatie van de
bond, verkiezing tot bestuurslid, verkiezingen en stemmingen, ondertekenbevoegdheid, contributies en
verdere geldelijke inkomsten, het administratief en financieel beheer, straffen en maatregelen van orde, het
recht van beroep, de wijze van bekendmaking aan de leden van officiële besluiten, benevens andere
aangelegenheden van huishoudelijke aard.
Met betrekking tot het wedstrijdwezen zal het bondsbestuur bij afzonderlijke reglementen en voorschriften
geven.
Statuten en reglementen van aangesloten verenigingen mogen geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn
met de statuten en reglementen van de bond.

ARTIKEL 12.

Wijzigingen in de statuten kunnen worden behandeld indien er schriftelijke bekendmaking aan de verenigingen
vooraf is gegaan met inachtneming van een termijn van ten minste vier weken.
Wijzigingen in de statuten kunnen slechts worden aangebracht door de bondsvergadering met een meerderheid van
ten minste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. Zij treden onmiddellijk in werking.

ARTIKEL 13.
De bond kan slechts worden ontbonden bij een met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen
genomen besluit van een speciaal daartoe belegde bondsvergadering, waarin tenminste 2/3 van het aantal
verenigingen aanwezig zijn.
Is dit aantal niet aanwezig, dan wordt binnen 2 maanden een nieuwe bondsvergadering uitgeschreven, welke het
besluit kan nemen met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

ARTIKEL 14.
De bondsvergadering, die overeenkomstig artikel 13 tot ontbinding van de bond besluit, benoemt een
liquidatiecommissie. Tevens beslist deze vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 1702 van het
Burgerlijk Wetboek, welke bestemming aan eventuele gelden en eigendommen van de bond zal worden gegeven.
Deze bestemming kan geen andere zijn dan een algemeen sportbelang of liefdadig doel.

ARTIKEL 15.
Door zijn toelating verklaart ieder lid van de bond zich te onderwerpen aan de statuten, reglementen en alle andere
wettige regelingen en besluiten. Leden van de bond kunnen zich nimmer beroepen op onbekendheid met het
bepaalde in de statuten, reglementen en alle andere wettige regelingen en besluiten.

