
Clubreglement 
 
Seniorenbridgeclub KRAS 
 
Den Hoorn, september 2019 
 
 
Naam 
 
Artikel 1 
Seniorenbridgeclub KRAS (Klaver Ruiten hArten Schoppen) is opgericht in september 1993 . Zij vormt 
een zelfstandig onderdeel van de Stichting Welzijn Midden-Delfland (SWMD) De club is gevestigd in 
Den Hoorn en maakt deel uit van de Recreatie Groepen Den Hoorn. 
 
Doel 
 
Artikel 2 
De club heeft als doel het beoefenen van de bridgesport te bevorderen. Daartoe organiseert zij 
spelbijeenkomsten, competities en drives en soms andere activiteiten, die behalve het bridgen ook 
het onderling contact tussen de leden bevorderen. 
 
Lidmaatschap 
 
Artikel 3 
De club bestaat uit seniorleden. Seniorleden zijn zij die op 31 augustus van het lopende jaar de 
leeftijd van 55 jaar hebben bereikt en zijn toegelaten overeenkomstig artikel 4. 
 
Artikel 4 
Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij, gevolgd door toelating door het 
Bestuur. 
 
Artikel 5 
Het lidmaatschap eindigt door opzegging, overlijden of royement. Opzegging geschiedt door 
schriftelijke of mondelinge kennisgeving aan de secretaris van de club. 
Royement kan plaatsvinden door: 

- een besluit van de Algemene Ledenvergadering, genomen met tenminste twee-derde van 
het aantal uitgebrachte stemmen; 

- het Bestuur op gronden die in artikel 6 en 7 zijn vastgesteld, behoudens beroep op de 
Algemene Ledenvergadering die vervolgens een beslissing neemt. 

 
Artikel 6 
De aan het gewone lidmaatschap verbonden rechten kunnen door het Bestuur voor een tijdvak van 
drie maanden geheel of gedeeltelijk worden ontzegd aan hen die zich schuldig maken aan 
overtreding van de bepalingen in dit reglement of op grond van onbehoorlijk gedrag. Hieronder 
vallen ook het door woorden of daden schaden van de goede naam van de club of het door woorden 
of daden schaden van andere leden van de club. 
 
Artikel 7 
Vervallenverklaring van het lidmaatschap kan plaatsvinden als er na de ontzegging uit artikel 6 geen 
zicht is op verbetering van de situatie  of als de overtreding of het gedrag dusdanig ernstig is dat een 
andere oplossing, naar de overtuiging van het Bestuur, niet mogelijk is. 



 
Artikel 8 
De maatregelen genoemd in de artikelen 6 en 7 doen de verplichtingen van het betreffende lid ten 
aanzien van de club onverminderd voortduren.  
 
Clubjaar 
 
Artikel 9 
Het clubjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Het financiële jaarverslag wordt gemaakt over 
de periode 1 april t/m 31 maart, zodat het in de voorjaarsvergadering kan worden vastgesteld. 
 
Het Bestuur 
 
Artikel 10 
Het Bestuur bestaat uit maximaal vijf personen, een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, 
een lid uit de technische commissie en een notulist. De voorzitter wordt door de Algemene 
Ledenvergadering gekozen. De overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld. 
Eén bestuurslid treedt jaarlijks af volgens een door het Bestuur opgesteld rooster. Het aftredende 
bestuurslid is herkiesbaar. 
 
Artikel 11 
Het Bestuur is belast met de algemene leiding van de club. Het vergadert zo dikwijls het dit wenselijk 
acht. De voorzitter vertegenwoordigt de club in en buiten rechte. Voor het beschikken over saldi bij 
banken is de handtekening van de penningmeester voldoende. 
De inkomsten van de club bestaan uit een contributie van de leden voor de kosten. De hoogte van de 
contributie wordt jaarlijks door het Bestuur van de club aan de leden voorgesteld op grond van een 
begroting voor het komende jaar en dient door de leden op uiterlijk 30 september van het lopende 
jaar te zijn betaald. 
 
Artikel 12 
Uitgaven die aan de club geldelijke verplichtingen opleggen van meer dan € 200,- worden door geen 
van de bestuursleden verricht dan na daartoe door het Bestuur of de meerderheid daarvan 
verleende toestemming. 
 
Artikel 13 
Het Bestuur kan zich bij de uitoefening van haar taak doen bijstaan door een of meer, uit de leden 
gevormde en door het Bestuur aangewezen, commissies. 
 
Vergaderingen 
 
Artikel 14 
Na afloop van het competitieseizoen wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze 
vergadering brengt het Bestuur verslag uit over haar werkzaamheden, over de geldmiddelen van de 
club en over de gebeurtenissen in het afgelopen jaar. 
 
Artikel 15 
In deze Algemene Ledenvergadering brengt een financiële commissie verslag uit over haar onderzoek 
naar de jaarrekening en de verantwoording daarvan en over de financiële omstandigheden van de 
club. Tijdens de vergadering wordt ook een nieuwe commissie van twee leden benoemd die het 
komende jaar gaat controleren. 
 
 



Artikel 16 
Het Bestuur is te allen tijde bevoegd een buitengewone Algemene Ledenvergadering bijeen te 
roepen.  Het Bestuur is, op schriftelijk behoorlijk gemotiveerd verzoek van tenminste tien 
stemgerechtigde leden, verplicht een vergadering bijeen te roepen binnen 30 dagen nadat dit 
verzoek de secretaris heeft bereikt. Blijft het Bestuur in gebreke binnen de gestelde termijn aan het 
verzoek te voldoen, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf de bedoelde vergadering te beleggen. 
 
Artikel 17 
Een uitnodiging voor een Algemene Ledenvergadering wordt, met plaats, tijd en agenda van te 
behandelen onderwerpen, tenminste acht dagen tevoren schriftelijk aan de leden toegezonden.  
 
Artikel 18 
Op de Algemene Ledenvergadering kunnen niet op de agenda vermelde onderwerpen op voorstel 
van het Bestuur mede in behandeling worden genomen en beslist, indien tenminste twee-derde van 
de aanwezige stemgerechtigde leden zich daarvoor verklaren. 
 
Artikel 19 
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van stemmen, voor zover dit 
reglement niet anders bepaalt. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.  
Bij stemmen over personen is hij/zij gekozen die volstrekte meerderheid der stemmen heeft 
gekregen. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden 
tussen de twee personen die het grootste aantal uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is 
hij/zij gekozen die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft 
verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. 
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over te verkiezen personen schriftelijk bij gesloten 
briefjes. 
Onder stemmen in dit artikel worden verstaan: geldig uitgebrachte stemmen. Als zodanig komen niet 
in aanmerking blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen. 
 
Geldmiddelen 
 
Artikel 20 
De leden betalen jaarlijks een contributie als bijdrage in de kosten van de bridgeclub. Gelijktijdig met 
de contributie wordt, voor de deelnemers aan de competities, de kosten voor koffie/thee-
consumpties (waarbij inbegrepen de zaalhuur) in rekening gebracht. 
Bij aanmelding als lid tijdens het clubjaar wordt per 1 januari twee-derde en per 1 mei een-derde van 
de contributie in rekening gebracht, met koffie/theeconsumpties naar rato. 
 
Introductie 
 
Artikel 21 
In beginsel is introductie bij door de club georganiseerde bridgeactiviteiten niet toegestaan. Het 
Bestuur is gerechtigd, na vooraf gedaan verzoek, introductie toe te staan en besluit dan ook over een 
financiële bijdrage door de introduce. 
 
Beschadigingen 
 
Artikel 22 
Het Bestuur van de bridgeclub draagt geen verantwoordelijkheid voor door leden van de bridgeclub 
aan mede-leden en/of derden toegebracht persoonlijk letsel en/of toegebrachte materiële schade 
van welke aard ook.  



Het Bestuur houdt zich het recht voor om, indien er sprake is van schuld, schade die leden 
aanbrengen aan het materiaal , op deze leden hoofdelijk te verhalen. 
 
Wedstrijden 
 
Artikel 23 
Het Bestuur is bevoegd om namens de club wedstrijden uit te schrijven en de club te doen 
inschrijven als deelnemer aan door andere clubs georganiseerde wedstrijden. 
 
Artikel 24 
De samenstelling van teams die de club elders gaan vertegenwoordigen, geschiedt door het Bestuur 
of door het Bestuur aangewezen gemachtigden. 
 
Artikel 25 
De wisselbekers die tijdens de jaarvergadering worden uitgereikt, blijven eigendom van de club. De 
naam van de winnaars wordt erin gegraveerd. 
 
Clubcompetitie 
 
Artikel 26 
De club-competitie wordt gespeeld volgens het wedstrijdreglement, zoals vastgesteld bij 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen op de Algemene Ledenvergadering. 
 
Ontbinding van de club 
 
Artikel 27 
De club kan te allen tijde worden ontbonden, indien op een Algemene Ledenvergadering tenminste 
twee-derde van het aantal stemgerechtigde leden van de club zich daarvoor verklaren. Bij gebreke 
van dit aantal kan pas tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen na de 
eerste te houden vergadering met een meerderheid van twee-derde van het aantal uitgebrachte 
stemmen. 
Het besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Indien bij zodanig 
besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de liquidatie door het Bestuur. 
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de Algemene Ledenvergadering te 
bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de club overeenstemmen. 
 


