Huishoudelijk Reglement Biljartvereniging DVO

Biljartvereniging DVO
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Onder de naam “Door Vriendschap Ontstaan”
is de huidige vereniging D.V.O. op 7 september 1989
door de familie Hoogenboom opgericht.
Reeds in 1983 legde een vriendenclub, bestaande uit
Cor Hoogenboom, Joop Kramer, Wim Vendel en Jan Brandenburg
in d’Ouwe Ulo de basis voor DVO.

Doelstelling.
De vereniging stelt zich ten doel om de biljartsport te beoefenen en te promoten, waarbij
gezelligheid en goede onderlinge contacten van wezenlijk belang zijn
D.V.O. speelt in “De Witte Burcht”.

Herzien 30-08-2019
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A L G E M E E N.

1. Rechtsbevoegdheid
De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. Van de statuten is een notariële acte opgemaakt
door notaris Hoogerheide te Den Burg - Texel. Het Huishoudelijk Reglement fungeert als onderdeel
van de genoemde statuten.
2. Lidmaatschap.
Nieuwe leden worden toegelaten, nadat alle aanwezige leden van álle speelavonden over hun
kandidatuur hebben gestemd en er geen zwaarwegende bezwaren tegen de eventuele toetreding zijn
of blijven bestaan. In probleemgevallen zal het bestuur initiatieven ontplooien om passende
oplossingen mogelijk te maken.
Men kan lid zijn voor 1 avond, maar meerdere avonden is ook mogelijk. Voor het libre kan men
zich slechts voor één van de libre avonden inschrijven. Onder bepaalde voorwaarden mag men van
avond veranderen, mits vroegtijdig kenbaar gemaakt en als er plaats is.
Nieuwe leden kunnen ieder moment in het lopende seizoen lid worden, mits er plaats is.
Tussentijds opzeggen is ook mogelijk, doch de verschuldigde contributie dient t/m 30 april te
worden voldaan.
3. Contributie.
De contributie wordt per seizoen vastgesteld en is gebaseerd op zaalhuur en andere kosten.
Betaling dient per bank bij de penningmeester te geschieden.
4. Seizoensduur.
Het biljartseizoen loopt van 1 september tot begin mei.
5. Einde lidmaatschap.
Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. schriftelijke opzegging bij het Bestuur;
c. ontzetting (royement).
6. Royement.
Een lid kan het lidmaatschap worden ontnomen wegens:
a. overtreding van de reglementen;
b. het niet nakomen van de geldelijke verplichtingen;
c. het op één of andere manier in diskrediet brengen van de vereniging;
d. wangedrag; onsportiviteit; dronkenschap;
De ontzetting wordt uitgevoerd door het Bestuur op uitspraak van de ledenvergadering. Een lid
kan tijdens het lopende seizoen door het Bestuur tijdelijk de speelgerechtigheid worden ontnomen
De ontzetting van het lidmaatschap kan alleen door de ledenvergadering worden uitgesproken.
7. Bestuur.
Het Bestuur bestaat altijd uit een oneven aantal personen met een minimum van drie.
Alle bestuursleden moeten lid zijn van de vereniging en worden gekozen door de Algemene
Ledenvergadering.
8. Bestuurssamenstelling.
Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, algeheel wedstrijdleider en één of
meer commissaris(sen). Het Bestuur vergadert zoveel en zo dikwijls als de voorzitter of twee andere
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bestuursleden dit wenselijk achten. Elk bestuurslid kan als vicevoorzitter of als 2e secretaris
waarnemen.
9. Bestuursleden.
Aan de functie van bestuurslid mag geen geldelijk voordeel verbonden zijn.
10. Ledenvergadering.
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden aan het begin van het seizoen voor de
eerste biljartavond.
In de vergadering wordt onder meer:
a. door het Bestuur verslag uitgebracht over de stand van
zaken in de vereniging over het afgelopen seizoen;
b. rekening en verantwoording over het boekjaar afgelegd
c. voorzien van vacatures in het Bestuur;
d. een kascommissie benoemd.
e. een besluit genomen over een eventueel door het bestuur voorgesteld royement
Extra ledenvergadering(en) worden belegd zo dikwijls als het Bestuur dit nodig acht, of tenminste
een-tiende van de stemgerechtigde leden dit schriftelijk aan het Bestuur kenbaar maakt. Dit wordt
ook schriftelijk aan de leden medegedeeld.
11. Kascommissie.
De kascommissie bestaat uit twee personen.
Voor de commissieleden geldt een zittingsduur van twee jaar.
Elk jaar is één commissielid aftredend en wordt één nieuw lid benoemd.
12. Bestuurswijzigingen.
Bestuursleden worden gekozen door de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Met ingang van 1
september 2013 is de functie van bestuurslid geldend voor maximaal twee aaneengesloten periodes
van drie jaar en kan bij herverkiezing na de eerste periode éénmalig terstond worden verlengd. Na
een onderbreking van minimaal één jaar kan een oud-bestuurslid zich voor aanvang van de
algemene ledenvergadering opnieuw als kandidaat-bestuurslid aanmelden.
Bestuursleden treden af volgens rooster. Kandidaten voor bestuurslid moeten voor aanvang van de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden voorgedragen, of zich beschikbaar hebben gesteld.
13. Boekjaar.
Het boekjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli
14. Klachten.
Klachten over personen en/of gebeurtenissen dienen bij voorkeur schriftelijk bij het Bestuur te
worden ingediend.
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CO M P E T I T I E.

1. Verenigingsavonden.
De vereniging speelt 3 spelsoorten, t.w. Libre, Bandstoten en Driebanden. Hierbij worden de
spelregels, zoals vastgesteld door de KNBB, gehanteerd. Libre wordt gespeeld op de maandagdonderdagavond – en vrijdagavond. Bandstoten wordt tweewekelijks op de dinsdagavond gespeeld,
uitgezonderd de eerste dinsdag van de maand. Het driebanden vindt plaats op de woensdagavond.
Op alle avonden wordt gespeeld van 19.30 – 23.30 uur.
2. Wedstrijdleiding.
De wedstrijdleiding wordt per avond verzorgd door de wedstrijdcoördinator, die zal proberen het
allemaal zo eerlijk en rechtvaardig mogelijk te verdelen en in te delen. Beslissingen van de
wedstrijdcoördinator zijn bindend. De rol van wedstrijd coördinator mag worden uitgeoefend door
een niet tot het bestuur behorend lid.
3. Aantal spelers.
Het aantal spelers per avond is afhankelijk van het aantal beschikbare biljarttafels, en wordt
bepaald door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het Bestuur. Op 30-8-2017 is op
deze wijze het maximum aantal deelnemers per avond vastgesteld op 20.
4. Gemiddelde-bepaling en te maken caramboles
De eerste twee maanden van het nieuwe seizoen (de maanden september en oktober) wordt het
aantal te maken caramboles berekend aan de hand van het jaargemiddelde van het vorig seizoen. In
november wordt het berekend aan de hand van het gemiddelde over september en oktober, en
vervolgens elke maand over de twee voorgaande maanden
Het aantal te maken caramboles is bij bandstoten en libre het gemiddelde, vermenigvuldigd met 20.
Bij het driebanden wordt vermenigvuldigd met 25, en wordt 1 extra carambole bij dit aantal
opgeteld.
Het minimum aantal te maken caramboles is bij het libre op de maandag en donderdagavond 14, op
vrijdagavond 12, bij het driebanden 7 en bij het bandstoten 14. Bij het driebanden wordt een partij
beëindigd na 40 beurten. In dat geval wordt de partij voor beide spelers als verloren beschouwd.
5. Ranglijst (stand competitie)
De winnaar van een partij krijgt 2 punten, de verliezer 0. Eindigt de partij gelijk dan krijgt iedere
speler 1 punt. Als een partij binnen 20 beurten eindigt zijn er bonuspunten te verdienen:
- Sluit een speler een partij winnend af in minder dan 20 beurten (minder dan 25 bij driebanden),
dan krijgt deze speler een bonuspunt (3 punten totaal).
- Als een partij eindigt in minder dan 20 beurten en de verliezende speler ook boven zijn te spelen
gemiddelde heeft gespeeld, dan krijgt ook hij een bonuspunt.
- Eindigt een partij in minder dan 20 beurten (binnen 25 bij driebanden) in remise, dan krijgen beide
spelers een bonuspunt.
Kampioen van de betreffende competitie speelavond wordt de speler die aan het einde van de
competitie het hoogste winstpercentage heeft behaald. Voorbeeld: Speler A heeft 100 partijen
gespeeld en heeft 140 punten behaald. In 100 wedstrijden had deze speler maximaal, als hij/zij alle
partijen had gewonnen binnen 20 beurten, 100 x 3 = 300 punten kunnen halen. Hij heeft er 140, dus
het winstpercentage is 140/3= 46,7 %.
Op de slotavond spelen de kampioenen van de maandag-, donderdag- en vrijdagavond om het
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algeheel DVO-libre kampioenschap.
Bij het libre is de competitie ingedeeld in drie periodes. Degene die aan het eind van een periode het
hoogste winstpercentage heeft is periodewinnaar. De periodewinnaar moet dan wel in de
betreffende periode minimaal 60% van het aantal wedstrijden van de speler met de meest gespeelde
wedstrijden gespeeld hebben. Over het gehele seizoen genomen moet ook de libre speler voldoen
aan de 75% regeling. De 75% regel houdt in dat een speler niet wordt gekwalificeerd als deze
minder wedstrijden heeft gespeeld dan 75% van het aantal wedstrijden dat de speler met de meest
gespeelde wedstrijden heeft gespeeld. Deze 75% regel gaat niet op als de betreffende speler op 75%
of meer wedstrijdavonden daadwerkelijk heeft gespeeld.
6. Nieuwe leden.
Als van nieuwe leden een betrouwbaar gemiddelde kan worden herleid (bijvoorbeeld van het Texels
Biljartkampioenschap, de Eilandcompetitie of een vereniging waar de betreffende speler eerder
heeft gespeeld) wordt in overleg met het nieuwe lid een aanvangsgemiddelde vastgesteld. Als de
speler vier speelavonden heeft gespeeld en het gemiddelde duidelijk afwijkt van het eerder
vastgestelde gemiddelde, stellen de wedstrijdleider en het nieuwe lid een nieuw, realistischer
gemiddelde vast.
Als een nieuw lid niet is in te schatten qua gemiddelde, dan speelt hij op de eerste wedstrijdavond
drie partijen om een gemiddelde te bepalen. Voor libre en bandstoten gaat dit over 20 beurten, bij
het driebanden over 25 beurten. Als de tegenstander (waarvan het gemiddelde bekend is) minder
dan 20 beurten nodig heeft om zijn partij uit te maken, dan wordt hij als winnaar beschouwd. De
partij wordt in dat geval wel voortgezet tot het nieuwe lid ook 20 beurten heeft gespeeld. Als er
precies 20 beurten nodig zijn krijgen beide spelers 1 punt (de uitslag wordt als remise beschouwd).
Als de tegenstander waarvan het gemiddelde al is vastgesteld niet in 20 beurten zijn punten haalt,
gaan de wedstrijdpunten naar het nieuwe lid.
7. Afmelden.
Mocht een speler een avond verhinderd zijn of niet op tijd aanwezig kan zijn, dan dient dit ruim op
tijd telefonisch aan de betreffende wedstrijdcoördinator te worden gemeld.
Spelers, die door omstandigheden eerder de wedstrijdavond wensen te verlaten of hun laatste
partij niet willen spelen, worden verzocht dit vroegtijdig aan de wedstrijdleider kenbaar te maken.
Een speler, die na 19.30 uur komt, wordt later ingedeeld, en speelt (waarschijnlijk) ook minder
partijen dan diegenen, die op tijd zijn.
De wedstrijdleider is hier vrij in hoe te handelen.
8. Arbiter/Schrijver.
Op de ALV van 2017 is besloten dat op de speelavonden niet per se bij elke partij een arbiter
aanwezig hoeft te zijn. Op de ALV van augustus 2019 is besloten dat de speler zelf vaststelt of een
carambole al dan niet is gemaakt. Als een speler aan ziet komen dat het moeilijk kan worden om te
zien of een bal raak is of niet, b.v. bij een heel dun gespeelde bal, een mogelijke “biljardé’, een
lastige bandstoot of driebander (had hij de band ja of nee), dan is het raadzaam de tegenstander te
vragen even mee te kijken. Sommige spelers hebben graag een arbiter aan tafel. Ook bij beslissende
wedstrijden (periodekampioenschap, toernooien) zal er een arbiter aan de tafel staan. Uiteraard is
dan de beslissing van de arbiter bindend.

Pagina 5 van 5

