aangesloten bij de KNBB onder lidnummer 10831
en neemt deel aan wedstrijden via het district NoordHolland Midden i.o.

HUISHOUDELIJK
REGLEMENT

De vereniging is opgericht op 25 april 1949

Vastgesteld op 13 april 1999
laatste wijziging september 2017
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Samenstelling van het bestuur:
bestuurslid vanaf

naam

functie

mei16

Hans Brokx

voorzitter

2018

Sep17

Ton Gallis

secretaris

2018

mei13

Henk v.d Veer

lid/wedstrijdleiding PK
en competitie

2018

mei16

Jos Tervoort

lid

2018

apr02

Marian de Wit

lid

2018

apr95

Hanka Mokry

herkozen

tot

(waarnemend) penningmeester
Vanaf 2010 niet meer in bestuur.
Voorbereiding en eindverantwoording clubcompetitie

De naam van onze vereniging is een aantal keren gewijzigd:
- van 24-04-1949 tot 27-04-1981: Het Witte Huis,
- van 27-04-1981 tot 11-04-2000: BV Egmond
- vanaf 11-04-2000
BV Vennewater
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Artikel 1

Begripsbepalingen

In dit Huishoudelijke Reglement, verder te noemen HHR,
wordt verstaan onder:
a. leden

: personen die, op hun verzoek, als lid door
het bestuur zijn toegelaten.
(zie statuten artikel 5)

b. bestuur

: een oneven aantal van tenminste 3
meerderjarige leden die lid zijn van de
KNBB, welke door de Algemene Vergadering
uit de leden wordt gekozen voor een
zittingsduur van 3 jaar.

c. wedstrijdseizoen
: de periode van 1 juli t/m 30 juni.
d. boekjaar

: de periode van 1 april t/m 31 maart.

e. KNBB

: Koninklijke Nederlandse Biljart Bond.

f. PK

: Persoonlijke Kampioenschappen.

Artikel 2

Algemeen

a. De speelavond is dinsdag vanaf 19.00 uur.
Door de wedstrijdleiding is een onderling competitierooster opgesteld, welke vanaf 19.15 uur op 6 biljarts
gespeeld wordt.
b. Om de kasgelden te verhogen ligt er elke week een
lottoformulier klaar, waarbij voor € 0,50 per nummer op
het reservegetal gegokt kan worden.
De uitbetaling is minimaal de helft van de opbrengst tot
een bedrag van € 10,--.
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c. Tot eind 2010 verscheen een paar keer per jaar het
clubblad “Doorstart”. Op dit moment is belangrijke informatie te vinden aan het mededelingenbord of op onze
website bv-vennewater.nl.
d. Consumpties:
het is geen verplichting dat er “rondjes” over en weer
gegeven moeten worden. Maar als iemand de ander trakteert, gaat men ervan uit dat er van de andere kant hetzelfde gaat gebeuren. Mocht je dit om de een of andere
reden niet willen of kunnen, ligt het voor de hand dat je
dan ook niets van een ander aanneemt.
e. De vereniging heeft een abonnement op het maandblad
"Biljart Totaal", op naam van de secretaris, welk blad ter
inzage is voor alle leden. Biljart Totaal is een onafhankelijk magazine, waarin opgenomen de officiële mededelingen van de KNBB.
Artikel 3

Leden

a. De leden van de vereniging kunnen via de secretaris
ingeschreven worden bij de KNBB.
Het lid zijn van de KNBB is voor onze leden niet verplicht,
wél voor de bestuursleden en als je mee wilt doen met
door de KNBB georganiseerde kampioen-schappen.
b. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering aan het eind van
het seizoen worden twee
afgevaardigden, waarvan
minimaal één bestuurslid, gekozen voor het bijwonen van
de jaarlijkse vergadering van de KNBB-district Alkmaar
(± mei/juni).
Beide afgevaardigden dienen lid te zijn van de KNBB.

*** de club waar je je thuis voelt ***
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Artikel 4

Wedstrijdregels / afspraken

a. Het vaststellen van de te spelen partijen en het verloop
van de competitie valt onder de verantwoording van de
wedstrijdleider of diens plaatsvervanger.
b. De spelers die een partij hebben beëindigd, worden geacht de daaropvolgende partij te schrijven en te tellen.
c. Van de deelnemers aan de competitie wordt verwacht om
19.15 uur aanwezig te zijn, zodat de te spelen wedstrijden dezelfde avond op een redelijke tijd afgesloten kunnen. Het afberichten dient op tijd te gebeuren bij de
wedstrijdleiding. Als je om 19.45 uur niet aanwezig bent
zonder afbericht of een bericht dat je wat later komt,
wordt je partij voor dezelfde avond uit de planning gehaald.
d. Aangezien niet alle competitiedeelnemers om diverse
redenen een tweede partij tijdens de competitieavond
willen spelen, is vanaf september 2010 de opzet van de
clubcompetitie als volgt vastgesteld:
- er wordt van tevoren maar één partij per persoon uitgeschreven;
- de tweede partij kan naar eigen inzicht wel of niet gespeeld worden. Tegen wie je de tweede partij speelt
kun je zelf bepalen;
- De tweede partijen wel graag noteren en inleveren bij
de wedstrijdleiding. Deze tellen uiteraard mee voor
het eindresultaat van de clubcompetitie.
e. De uitslag van de onderlinge competitie wordt na het
aflopen hiervan bekend gemaakt.
f. Ieder lid heeft het recht zich (via de wedstrijdleider PK
van de vereniging) in te schrijven voor het deelnemen
aan officiële wedstrijden van de KNBB.
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Leden kunnen zich o.a. inschrijven voor PK's in diverse
klassen bandstoten, libre en/of driebanden. Men kan zich
ook aanmelden voor deelname aan teamwedstrijden.
Op 24 april 2012 heeft het bestuur unaniem besloten om
aan een team dat zich heeft weten te plaatsen voor een
finale een vergoeding te geven van maximaal € 100, − en
aan een finalist voor de PK een vergoeding van maximaal € 30, −.
De hoogte van de vergoeding wordt bepaald na het overleggen van bewijs van de gemaakte onkosten tijdens de
finale.
g. Bij het spelen van voorwedstrijden en finales van PK's in
ons eigen clublokaal, worden de leden via een rooster ingedeeld om hierbij te assisteren met betrekking tot tellen
en/of schrijven. Als je niet kan, wordt er van je verwacht
dat je zelf een vervanger regelt.
h. Door de KNBB worden er teamwedstrijden georganiseerd
in verschillende klassen libre en driebanden; per teamwedstrijd mogen 3 spelers per team meespelen. Bestaat
een team uit meerdere deelnemers, dan wordt er gerouleerd.
i. Leden die meedoen aan officiële KNBB-wedstrijden, dienen dit te doen in (zelf aan te schaffen) clubkleding:
zwarte pantalon, zwarte sokken, zwarte schoenen.

In 2011 is het rode gilet met strik en wit overhemd vervangen door een bordeaux rood
overhemd met opdruk van de naam van de vereniging.
j. Als je geen gebruik meer maakt van het clubvest, kan
deze binnen 5 jaar (mits deze in goede staat verkeert)
door de vereniging tegen een vergoeding worden teruggenomen.
k. De vesten die door de vereniging zijn betaald blijven ook
eigendom van de vereniging.
*** de club waar je je thuis voelt ***
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Artikel 5

Financiële verplichtingen

a. De contributie voor seniorleden bedraagt € 108,- per
jaar, te betalen in de maand april. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk is, is een andere regeling in
overleg met de penningmeester mogelijk.
b. Het seniorlidmaatschap van de KNBB bedraagt vanaf
2011 € 26,- per kalenderjaar.
Aan het District Alkmaar dient jaarlijks contributie betaald te worden ad € 13,50 per seniorlid.
Deze contributies worden door de vereniging betaald.
c. De bijdrage van € 6,75 aan het district voor deelname
aan een PK moet door de leden zelf via de penningmeester betaald worden.
d. De vergoeding voor teamdeelname ad € 12,50 per team
(2011) wordt door de vereniging betaald.
e. Een boete voor bijvoorbeeld het nalaten van verplichtingen t.o.v. de KNBB en/of het District, is voor rekening
van de persoon/het team in kwestie.
Artikel 6

Nieuwe leden

a. Toetreding tot de vereniging kan slechts geschieden na
aanmelding bij een van de bestuursleden.
b. Ten aanzien van nieuwe leden zal geen minimum of
maximum moyenne gehanteerd worden. Een nieuw lid
dient minimaal vijf partijen te spelen om zijn of haar
moyenne vast te stellen.
c. In principe zal het maximum aantal seniorleden van de
*** de club waar je je thuis voelt ***
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vereniging de 30 librespelers niet te boven moeten gaan.
Zijn er meer aanmeldingen dan zal een wachtlijst worden
aangelegd.
De bepalingen van dit reglement zijn geldig vanaf het
moment nadat zij door de Algemene Ledenvergadering zijn
vastgesteld of gewijzigd, tenzij die ledenvergadering anders
heeft beslist.
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Piet Glas / Vennewatertoernooi
Vanaf 1994 organiseert BV Vennewater in het laatste weekend van augustus een open toernooi voor librespelers met
een moyenne vanaf 1.00.
Vrijdagavond speelt iedereen twee wedstrijden en zaterdagochtend één wedstrijd.
De beste 32 spelers gaan door naar de volgende ronde op
zaterdagmiddag waar verder volgens een knock-out
systeem gespeeld wordt.
Het maximum aantal deelnemers is 52, waarbij uiteraard
leden van onze vereniging voorrang van deelname hebben.
Na het overlijden van Piet Glas op 8 december 2003
(na een lidmaatschap van 40 jaar, waarvan 21 jaar als
voorzitter) hebben we na goedkeuring van zijn vrouw Atie
de naam van dit toernooi gewijzigd van Vennewatertoernooi naar het huidige
Piet Glas Vennewater Toernooi.
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