Clubreglement
Biljartvereniging Anti Poedel
Toelatingseisen tot de biljartvereniging Anti poedel
Ieder nieuw aan te melden lid van onze vereniging dient een aanvraag in voor het lidmaatschap in te dienen, alvorens te
worden toegelaten tot onze vereniging.
Misdragingen in het verleden, of bij andere verenigingen,kunnen een reden zijn om een aspirant lid te weigeren als lid.
Eventueel kunnen referenties worden nagetrokken.
De aanvraag kan schriftelijk of mondeling worden ingediend bij de secretaris van de vereniging.
Bij acceptatie wordt een proeftijd van een jaar(=speelseizoen) in achtgenomen.

Clubtenue
Het is tijdens het spelen, tellen of schrijven van officiële wedstrijden onder auspiciën van de KNBB verplicht het clubtenue
te dragen. Bij aanschaf van het tenue wordt een borg gevraagd, dat na het retourneren( in goede staat) wordt
terugbetaald. Het niet (correct) kleden kan leiden tot schorsing van de competitieavond.
De bevoegdheid hiervoor ligt bij de teamleiding. Na drie jaar lidmaatschap wordt de borg terugbetaald, mits het tenue in
goede staat verkeerd. Bij beschadiging ligt de uiteindelijke beslissing bij het bestuur .

Competitie
Indien u zich heeft opgegeven voor de competitie, gaat de vereniging ervan uit, dat u er dan aanwezig bent. Het team
rekent op u. Wees op tijd! Bij verhindering moet de teamleid(st)er uiterlijk 24 uur van te voren op de hoogte worden
gesteld. Soms werkt een team met een roulatiesysteem, zodat elk teamlid om beurten reserve is en op die avond niet
hoeft te spelen (behalve in geval van ziekte) In dat geval er duidelijke afspraken over gemaakt. De teamleiding is hiervoor
verantwoordelijk.

Incorrect gedrag
We gaan ervan uit, dat onze leden welopgevoede volwassen mensen zijn, doch in de praktijk komt helaas nogal eens
voor, dat hem/haar gedrag zeer dubieus of zelfs incorrect kan zijn. Dit wordt door onze leden en de club niet getolereerd.
Ieder lid heeft het recht om in geval van incorrect gedrag de desbetreffende persoon hierop aan te spreken.
Iedere vorm van misdraging, dat na een gesprek niet tot tevredenheid is opgelost moet schriftelijk worden gemeld bij het
bestuur, waar een gesprek volgt met het bestuur. Leidt ook dit niet tot een oplossing, dan is het bestuur gerechtigd een lid
de toegang tot het gebouw te zeggen en het lidmaatschap voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.

Contributie.
Het jaarlijks verschuldigd contributiebedrag dient voor 1 december van dat jaar te zijn betaald.
Is dit een financieel probleem, dan kan dit in overleg met de penningmeester in termijn worden betaald.

Huisregels wijkgebouw “Lustenburgt”(telefoon 0182 534530).
Aangezien onze vereniging ruimte huurt van de “Lustenburgt”, hebben we ook te maken met de huisregels van dit
gebouw. De belangrijkste zijn hieronder aangegeven:
 Het netjes en schoon achterlaten van de gebruikte ruimte
 Het correct afsluiten ( inclusief alarm ) van het gebouw door de barmedewerkers.
 Eventueel aangebrachte schade zal altijd worden verhaald op de veroorzaker.

Bedanken als lid
Uw opzegging dient minimaal voor 1 mei schriftelijk in te dienen bij de secretaris van de vereniging.

“In gevallen waarin het clubreglement niet voorziet, beslist het bestuur”
Door het ondertekenen van dit clubreglement verklaart het lid op de hoogte te zijn van de huisregels.
……………………………………………… ………………………………………….. ……………………………
Naam in blokletters
Adres,postcode,woonplaats
Telefoonnr (+evt. 06)
………………………………………………datum

…………………………………..handtekening

