Huishoudelijk reglement
Naam en zetel:
De vereniging draagt de naam:
“Vereniging Helmondse Stadscompetitie Biljarten voor Ouderen en Mindervaliden Regio Helmond”
en is gevestigd in Helmond.
Artikel 1
Het bestuur:
 Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden.
Alle leden van het dagelijks bestuur worden in functie gekozen.
Functies binnen het bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester
wedstrijdleiders PK en Teams en bestuurslid.
 Kandidaatsbestuursleden dienen zich schriftelijk te melden bij het secretariaat tot op de dag van de
ledenvergadering.
 Alle bestuursleden hebben een zittingsperiode van 3 jaar.
Artikel 2
Leden:
 Iedereen die lid wenst te worden van de Helmondse Stadscompetitie dient lid te zijn van een
aangesloten club.
Aangesloten clubs: zie de website: www.stchelmond.nl
 De opgave als lid moet per email worden gedaan door de secretaris van de betreffende club gericht
aan de secretaris van de Helmondse Stadscompetitie.
De opgave wordt door de ledenadministratie bevestigd d.m.v. een email waarin het
registratienummer van het nieuwe lid wordt vermeld.
 De ledenadministratie verzorgt de verdere inschrijving en meldt deze opgave aan de desbetreffende
wedstrijdleider, wiens taak het is om deze speler toe te voegen aan een team c.q. in te delen in een
PK-klasse. De Teamleiders in de betreffende groep worden door de wedstrijdleider op de hoogte
gesteld.
 Bij een opgave voor een team of PK moet men er rekening mee houden dat de Ledenadministratie
en de wedstrijdleider min. één week nodig hebben voor verwerking van de gegevens.
 Bij tijdige aanmelding kan men nog worden ingedeeld voor de voorwedstrijden.
Is er een rechtstreekse finale in de betreffende klasse dan bepaalt het aantal spelers of er nog
ruimte is voor deelname.
Artikel 4
Lidmaatschap:
 Het lidmaatschap begint bij inschrijving.
 Het lidmaatschap kan worden beëindigd door:
1. opzegging door het lid
2. overlijden van het lid
3. bij niet betalen van de vereiste contributie
4. door ontzegging van het lidmaatschap door het bestuur

 Het bestuur kan disciplinaire maatregelen nemen zoals berispingen en schorsingen, zelfs royement
is niet uitgesloten
Artikel 5
Contributie:
 Door het betalen van de contributie heeft een speler het recht, niet de plicht, om zowel aan de
teamwedstrijden deel te nemen als aan de PK-wedstrijden.
 De contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld op de ledenvergadering.
De contributiebetalingen dienen bij voorkeur te geschieden per bank.
Artikel 6
Algemene regels:
 Deelnemen aan de biljartcompetitie is voorbehouden aan leden van de Helmondse
Stadscompetitie.
 Indien men een uitnodiging heeft gekregen voor het spelen van voorwedstrijden of finale en men is
door omstandigheden verhinderd om hieraan deel te nemen, is men verplicht om contact op te
nemen met de wedstrijdleider van de organiserende club en met de wedstrijdleider PK van de
Helmondse Stadscompetitie.
Doet men dit niet en blijft men zonder reden weg, volgt er een schorsing van één seizoen.
 Indien een team op de vastgestelde datum wegblijft zonder af te melden, loopt ook het team het
risico van uitsluiting.
 Indien men klachten of problemen heeft, aangaande biljartwedstrijden of anderszins, dient men
contact op te nemen met de wedstrijdleider van de betreffende discipline. Hij neemt met de
betreffende persoon of club contact op om de problemen te bespreken.
 Voor informatie over teamwedstrijden en PK zie de betreffende reglementen.
Slotbepaling
In gevallen waarin de reglementen niet voorzien beslist het bestuur.

