Biljartvereniging
De Rietlander

Reglement van Orde
Artikel 115-1
Door invullen en ondertekening van het aanmeldingsformulier, is elk lid gehouden aan de
statuten en alle daar uit voortvloeiende reglementen, welke op dat moment gelden, dan wel
op een later tijdstip worden gewijzigd of aangepast.
Artikel 115-2.
Achterstallige contributie mag worden verhoogd met administratiekosten waarvan de
hoogte door het bestuur wordt vastgesteld.
Per herinnering mogen deze kosten in rekening gebracht worden.
Artikel 115-3.
Elk lid verplicht zich de bij hem/haar in bruikleen zijnde materialen op een wijze te gebruiken
en te onderhouden zoals door het bestuur voorgeschreven.
Artikel 115-4.
1 Elk lid verplicht zich in het clubgebouw op correcte wijze en volgens de geldende regels
te gedragen. Bij overtreding zal op een wijze recht gesproken worden, zoals vermeld in
art. 7 van de statuten.
2 Tevens is elk lid gehouden aan de wet, de drank- en horecawet en het tuchtreglement
van de vereniging.
Artikel 115-5.
Het is niet toegestaan andere dan door de het bestuur in het assortiment opgenomen
consumpties in de biljartzaal te nuttigen.
Artikel 115-7.
Vervallen, is ondergebracht in artikel 115-3
Artikel 115-6.
Het is in principe toegestaan, tussen 09.00 en 23.00 uur (behoudens wijzigingen van het
bestuur of de verhuurder van het pand) gebruik te maken van de biljartzaal. Bij het verlaten
dient men de biljartzaal netjes achter te laten en eventuele rommel op te ruimen. Tevens
dient men alle deuren te sluiten en met een sleutel te vergrendelen.
Artikel 115-7.
1 KNBB wedstrijden hebben altijd voorrang op clubbiljarter en/of vrij biljarten.
2 Tijdens KNBB wedstrijden kan de wedstrijdleider het clubbiljarten en/of vrijbiljarten
verbieden.
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Artikel 115-8.
Het staat het bestuur vrij, onder opgave van reden, de biljartzaal voor een bepaalde
tijd te sluiten, als zij dat in het belang van de vereniging noodzakelijk acht.
Artikel 115-9.
1
Eik lid ouder dan 18 jaar doch jonger dan 80 is verplicht om bardiensten te
verrichten.
2
De vaste clubmiddagen en clubavonden voorzien in een eigen roulatiesysteem onder
verantwoordelijkheid van de groepsleider of diens vervanger.
3
Middagen en/of avonden waarop door het bestuur geen vaste groep is geplaatst
worden de bardiensten op toerbeurt door de leden vervuld, inclusief de
weekenddagen.
Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat leden die op een vaste clubmiddag
ingedeeld zijn de middagen invullen en leden die op avonden ingedeeld zijn de
avonden invullen inclusief de weekenddagen.
4
Als er KNBB wedstrijden zijn waarbij 3 of 4 tafels bezet zijn zullen twee personen voor
de bardienst ingedeeld worden.
5
Diegene die zijn bardienst vervult is verantwoordelijk voor de bar met alle
daaraan verbonden verplichtingen, dus ook de afdracht van de opbrengsten in
de daarvoor bestemde bus.
Als later blijkt dat de geldelijke afdracht niet correct is kan het bestuur de persoon
aansprakelijk stellen en zal hij/zij de tekorten dienen aan te vullen.
6
Personen die bardienst vervullen mogen geen alcoholische drank nuttigen. Daarnaast
is op alle betrokkenen de drank- en horecawet van toepassing.
7
Aan het einde van de bardienst dient de keuken, bar en biljartzaal, schoon achter
gelaten te worden en alle bescheiden zodanig op zijn plaats te staan zoals door het
bestuur is aangegeven.
8
Het bestuur kan het vervaardigen van een barroosters en het daarop indelen van
de leden opdragen aan een commissie.
Het indelen zal zodanig geschieden dat eik lid de mogelijkheid geboden wordt om
zijn verplichtingen zelf eerst op datum vast te stellen. Men krijgt daarvoor voldoende
tijd.
Blijven er dagen oningevuld dan zal de commissie, of het bestuurslid hiermee belast,
de overgebleven data zelf invullen waarna de verplichting een feit is.
Mocht iemand niet op die datum aan zijn verplichtingen kunnen voldoen dan
dient hij/zij zelf voor een plaatsvervanger zorg te dragen. Betrokkenen kunnen
zich nimmer beroepen op onwetendheid.
9
Bij het in gebreke blijven van bardienstverplichtingen zal betrokkene een boete
worden opgelegd waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het bestuur.
10 Onderling ruilen, dan wel naaste familie een bardienst laten vervullen is toegestaan.
11 Het tegen betaling anderen uw bardiensten laten vervullen kan en mag alleen op een
wijze zoals het bestuur dat kenbaar heeft gemaakt.
12 Bij hoge uitzondering is het mogelijk om vrijgesteld te worden van bardiensten.
Deze vrijstelling kan tijdelijk dan wel permanent zijn. Om die vrijstelling te verkrijgen
dient men een schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur met duidelijke
omschrijving van de reden.
Tegen het besluit van het bestuur is alleen beroep mogelijk bij de tucht - en
ballotagecommissie. Bij een geschil is de uitspraak van deze commissie bindend.
13 Het bestuur is gerechtigd niet-leden bardiensten te verbieden zonder opgave van
reden.
14 Overeenkomstig de drank- en horecawet is het bestuur verplicht huisregels op te
stellen welke niet in strijd mogen zijn met de wet, de statuten en reglement van de
vereniging. Deze regels dienen zichtbaar voor iedere bezoeker in de biljartzaal
aanwezig te zijn.
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Artikel 115-10
Het geven van biljartles, al dan niet tegen betaling, is alleen mogelijk met inachtneming
van door het bestuur opgestelde regels.
Artikel 115-11
In situaties waarin dit aanhangsel niet voorziet en niet in strijd met de overige regels,
zal het bestuur uitspraken doen.
Artikel 115-12.
Wijzigingen van in dit aanhangsel zijn voorbehouden aan het bestuur.
De wijzigingen dienen per direct kenbaar gemaakt te worden aan de
leden d.m.v. het publicatiebord. Leden kunnen zich na publicatie niet
beroepen op onwetendheid.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van ……………………………
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