Statuten bridgeclub Tafel 1
Artikel 1 De bridgeclub voert de naam Tafel 1, is opgericht op 3 oktober 1990 en gevestigd in Velden.
De club is geen lid van de Nederlandse Bridgebond.
Artikel 2 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 3 Doel van de vereniging.
Het doel van de vereniging is de bridgesport te beoefenen en dit met alle toegestane middelen te
ondersteunen en te bevorderen.
Artikel 4 De gewone clubavond is op woensdag.
Artikel 5 Leden.
5.1 De vereniging telt leden, aspirant-leden en ereleden. Het aantal is onbepaald. Het bestuur is
bevoegd om tijdelijk een ledenstop of wachtlijst in te voeren.
5.2 Aspirant-leden zijn zij, die zich hebben aangemeld. Zij zullen binnen een redelijke tijd drie
clubavonden meemaken en worden daarna lid, tenzij er bezwaren zijn ingebracht. In dit laatste geval
beslist het bestuur.
5.3 Leden zijn zij, die als zodanig bekend zijn en aan hun verplichtingen hebben voldaan.
5.4 Ereleden zijn die leden, die zich op bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de club
en door de algemene vergadering daarvoor erkenning krijgen. Erelid is men voor het leven; hij/zij heeft
alle rechten van gewone leden. Hij/zij betaalt geen contributie.
5.5 Alle leden hebben toegang tot alle door het bestuur georganiseerde bijeenkomsten. Zij hebben
stem- en spreekrecht op alle ledenvergaderingen.
5.6 Het lidmaatschap eindigt door
a. schriftelijke opzegging door het lid,
b. overlijden,
c. royement van het lid. Het bestuur kan een lid, dat niet aan zijn verplichtingen voldoet of zo
handelt, dat de club hiervan schade ondervindt, royeren. Het bestuur deelt dit schriftelijk en
met opgave van reden mee aan het lid. Dit lid kan binnen vier weken in beroep gaan bij de
algemene vergadering.
Artikel 6 Inkomsten.
6.1 De inkomsten bestaan uit contributie, subsidies en giften.
6.2 De contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.
6.3 De leden betalen contributie bij vooruitbetaling.
6.4 Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt geen contributie terugbetaald.
Artikel 7 Het bestuur.
Samenstelling van het bestuur:
7.1 Het bestuur wordt gekozen uit leden van de vereniging. Ieder lid kan kandidaat zijn voor een
bestuursfunctie.
7.2 Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen: voorzitter, secretaris en penningmeester.
De algemene vergadering kiest de voorzitter rechtstreeks. De overige bestuursleden worden door de
algemene vergadering gekozen en verdelen de functies onderling. Een herverdeling van deze functies
is mogelijk na elke verkiezing, met uitzondering van de functie voorzitter.

7.3 Indien in het lopend jaar twee bestuursplaatsen vacant worden, zal zo snel mogelijk een algemene
vergadering bijeen worden geroepen om het bestuur aan te vullen.
7.4 Elk bestuurlid treedt af na een periode van vier jaar en is terstond herkiesbaar.
Het bestuur maakt eenmalig een rooster van aftreden. Een nieuw benoemd lid komt op dit rooster op de
plaats van zijn voorganger.
7.5 Een bestuurslid kan zijn functie binnen zijn/haar bestuursperiode neerleggen. Hij/zij blijft dan
gewoon lid.
7.6 Namens de Technische Commissie kan een persoon uit hoofde van zijn functie adviseur van het
bestuur zijn en kan de bestuursvergaderingen bijwonen, echter zonder stemrecht.
Artikel 8 Functie van het bestuur.
8.1 De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen de vereniging.
8.2 Het bestuur beheert en leidt de vereniging, Het zal activiteiten ontplooien om het doel in artikel 3 te
bereiken. Het bestuur kan hierbij delen van zijn functie delegeren aan een of meer personen of
commissies en/of expertise van buiten inhuren.
8.3 Het bestuur zorgt tenminste dat er een technisch reglement en een technische commissie is, dat er
voldoende, opgeleide arbiters aanwezig zijn en dat een speelruimte en spelmaterialen beschikbaar zijn.
Het bestuur beheert de financiën en het archief.
8.4 Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar en verder zo vaak als gewenst is.
8.5 Elk bestuurslid kan een bestuursvergadering bijeen roepen.
8.6 Elk bestuursbesluit wordt met meerderheid van stemmen genomen. Bij staken van stemmen beslist
de voorzitter of zijn plaatsvervanger.
8.7 Van de bestuursvergaderingen wordt verslag gemaakt.
Artikel 9 Technische commissie (verder genoemd TC).
9.1 Leden van de TC worden aangesteld door het bestuur. Het aantal leden van de TC is niet bepaald.
9.2 Een lid van de TC is wedstrijdleider en wordt door de TC in onderling overleg aangewezen. De
wedstrijdleider regelt de bridgeavond, maakt de indeling, regelt de arbitrage, berekent de resultaten en
maakt deze bekend.
Artikel 10 Algemene ledenvergadering.
10.1 De algemene ledenvergadering vormt het hoogste gezag in de vereniging.
10.2 In het eerste kwartaal van het verenigingsjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden:
de z.g. jaarvergadering.
10.3 Er moet bij de jaarvergadering tenminste op de agenda staan:
a. Verslag van het afgelopen jaar door de secretaris.
b Financieel verslag van de penningmeester en de begroting voor het lopend jaar.
c Verslag van de kascommissie.
d Plannen van het bestuur voor het lopend jaar.
e Verkiezing van bestuursleden (indien nodig) .
f Rondvraag.
10.4 Indien vijf leden een verzoek indienen tot bespreken van een onderwerp op de jaarvergadering zal
het bestuur dit honoreren.
10.5 Het bestuur kan een extra algemene ledenvergadering bijeenroepen en bepaalt de onderwerpen
die besproken worden.
10.6 Indien vijf leden verzoeken om een extra algemene vergadering bijeen te roepen, zal het bestuur
binnen vier weken hieraan gevolg geven, echter beperkt tot het gevraagde onderwerp.
10.7 Wanneer een geroyeerd lid in beroep gaat tegen dit royement zal het bestuur op korte termijn een
algemene vergadering bijeenroepen, waar het geroyeerde lid zich kan verdedigen.

10.8 Het bestuur zal de stukken voor een algemene ledenvergadering tijdig, doch minimaal twee weken
tevoren, aan de leden ter beschikking stellen.
Artikel 11 Kascommissie.
11.1 Het bestuur zal een kascommissie instellen van twee leden en een reserve lid, echter geen
bestuursleden. De leden controleren kas en bescheiden van de penningmeester en brengen op de
jaarvergadering verslag uit. Indien dit verslag kritiek bevat, zal de kascommissie ook voorstellen tot
verbetering doen.
11.2 Indien een van de leden zijn functie niet kan vervullen, treedt het reservelid in zijn plaats.
11.3 Na de jaarvergadering treedt elk jaar het langst in dienst zijnde lid af. Het reservelid wordt lid en
een nieuw reservelid wordt benoemd.
Artikel 12 Stemmen.
12.1 Alle stemmingen over personen worden schriftelijk en anoniem gehouden. Indien er niet meer
personen kandidaat zijn, dan er functieplaatsen zijn, worden deze personen zonder stemming
benoemd, tenzij er bezwaren worden geuit.
12.2 Andere stemmingen worden gehouden met handopsteken of dergelijke, tenzij dit reglement een
schriftelijke stemming vereist of de voorzitter anders beslist.
Artikel 13 Onvoorziene gevallen.
In gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Artikel 14 Beëindigen van de bridgeclub Tafel 1.
14.1 Indien :
a. de club naar mening van het bestuur niet meer aan zijn doel beantwoordt of
b. als het aantal leden te klein is om een speelschema op te zetten,
zal in een algemene vergadering over opheffing beslist worden.
Het bestuur zal, als tot opheffing wordt besloten, de lopende zaken afwikkelen waarbij de materialen
worden verkocht of ter beschikking van een andere bridgeclub worden gesteld. Een positief saldo zal
worden aangeboden aan een goed doel, te beslissen door de vergadering.
14.2 Als “Tafel 1“ wil samengaan met een andere bridgeclub zal in een algemene vergadering hierover
beslist worden.
Artikel 15 Wijzigen van deze statuten.
15.1 In alle gevallen waarin een wijziging van de artikelen 1, 3, 4, 10, 14 en 15 van deze statuten wordt
voorgesteld, zal tijdens een algemene ledenvergadering over dit onderwerp een schriftelijke stemming
worden gehouden, waarbij tenminste twee/derde van de geregistreerde leden hun stem moeten
uitbrengen en een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist wordt voor
aanname. Is het aantal uitgebrachte stemmen minder dan de gevraagde twee/derde dan wordt na twee
weken een nieuwe algemene vergadering belegd, waarbij een tweederde meerderheid van het dan
aantal aanwezige leden vereist blijft. Zo niet, dan is het voorstel verworpen.
15.2 In alle andere gevallen, waarin sprake is van wijziging van deze statuten, geldt een gewone
meerderheid en geen beperking op het aantal uitgebrachte stemmen.
Artikel 16 Deze statuten treden in werking op 21 januari 2009.

