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 STATUTEN  EN  REGLEMENTEN 
van de 

Bridge Club Heeg BCH opgericht 21 september 1989 
 

§ 1. Statuten 

 

art 1. De vereniging, verder club genoemd, draagt de naam 
Bridge Club Heeg BCH en is gevestigd te Heeg. De club is bij 
de KvK te Leeuwarden geregistreerd onder nummer 
01088059 

 
art 2. Zij stelt zich ten doel: kennis en vaardigheid in het bridgen 

te vermeerderen. Zij zal trachten dit doel te bereiken door: 
a) Het regelmatig organiseren van bridgeavonden met 

onderlinge competitiesronden met zittingen. 

b) Wedstrijden met andere clubs.  

c) Stimulering door mogelijkheid tot geven van 

bridgecursussen.  

 
art 3. De club bestaat uit gewone leden en ereleden. Ereleden 

kunnen op voordracht van het bestuur door de algemene 
ledenvergadering worden benoemd.  

 
art 4. Er is een bestuur, dat uit de leden wordt gekozen door de 

algemene ledenvergadering. Het bestuur vertegenwoordigt de 
club naar buiten en dient het goed functioneren van de 
vereniging te bevorderen.  

 
art 5. De geldmiddelen van de club bestaan uit:  

a) Contributies welke ieder jaar op de algemene 

ledenvergadering worden vastgesteld.  
b) Schenkingen.  

c) Toevallige baten.  
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art 6. De competitieperiode loopt van 1 september tot en met 31 

mei. Jaarlijks wordt in het voorjaar de algemene 
ledenvergadering gehouden.  

 

art 7. De algemene ledenvergadering kan met tenminste 2/3 der 
uitgebrachte stemmen tot ontbinding van de club besluiten. 
Op deze vergadering moet tenminste 2/3 van het aantal leden 
aanwezig zijn. Is dit aantal leden niet aanwezig, dan wordt 
binnen twee weken een nieuwe vergadering uitgeschreven, 
waarbij dan de bij meerderheid van stemmen genomen 
besluiten bindend zijn.  

 
art 8. In geval van ontbinding van de club, worden de baten of 

schulden van de club gelijkelijk onder de leden verdeeld, 
respectievelijk omgeslagen.  

 
art 9. Wijzigingen in de statuten en reglementen geschieden 

uitsluitend door de algemene ledenvergadering, bij 
meerderheid van stemmen.  

 

 

§ 2. Reglement van lidmaatschap en bestuur  

 
art 1. Wie lid van de club wenst te worden, dient zich schriftelijk 

bij de secretaris op te geven. Het bestuur beslist of het 
kandidaat lid kan worden toegelaten. Het bestuur kan zich 
doen bijstaan door een te benoemen ledencommissie.  

 
art 2. Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk aan 

de secretaris kenbaar te worden gemaakt.  

 

 
art 3. Leden, die na herhaalde aanmaningen van de 

penningmeester hun geldelijke verplichtingen niet nakomen 
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kunnen worden geroyeerd. Tegen leden die de belangen van 
de club schaden, kunnen door het bestuur passende 
maatregelen worden genomen. Beroep op bovenstaande 
bepalingen wordt in een speciaal daarvoor belegde algemene 
ledenvergadering in behandeling genomen. Beslissingen in 
dezen worden bij meerderheid van stemmen genomen.  
 

 
art 4. Het bestuur bestaat uit drie leden, te weten voorzitter, 

secretaris en penningmeester. De bestuursleden worden door 
de algemene ledenvergadering benoemd. De voorzitter wordt 
in zijn functie gekozen, de overige functies worden onderling 
verdeeld. Jaarlijks treedt één bestuurslid volgens rooster af, 
maar is herkiesbaar. 

 
art 5. Het bestuur wijst een wedstrijdleider aan. 

 
art 6. Door het bestuur worden twee leden aangezocht voor de 

kascontrole, die in de algemene ledenvergadering verslag 
doen van hun bevindingen.  

 
art 7. Jaarlijks in het voorjaar wordt de algemene 

ledenvergadering belegd; de datum voor deze vergadering 
wordt tenminste zeven dagen tevoren ter kennis van de leden 
gebracht. Verder kan door de voorzitter zo dikwijls als hij dit 
nodig oordeelt, een vergadering worden uitgeschreven. Op 
verzoek van tenminste tien leden moet binnen één maand een 
ledenvergadering worden uitgeschreven. Besluiten worden bij 
meerderheid van stemmen genomen, tenzij de statuten of 
reglementen anders bepalen.  

 
art 8. In alle vergaderingen geschiedt het stemmen over personen 

schriftelijk, over zaken kan mondeling worden gestemd.  
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art 9. Bestuursleden kunnen kandidaat worden gesteld op 
voorstel van het bestuur of op voordracht van minimaal 10 
leden.  
 

art 10. Een kandidaat is gekozen, wanneer er geen 
tegenkandidaten zijn ingediend of wanneer hij de meerderheid 
der uitgebrachte stemmen heeft behaald. Heeft geen der 
kandidaten de meerderheid behaald, dan vindt herstemming 
plaats tussen de 2 kandidaten die in de gehouden stemming 
het hoogst aantal stemmen behaalden.  

 

 

§ 3. Wedstrijd- en competitiereglement.  

 

 

art 1. De competities worden gespeeld volgens het competitie- 
en wedstrijdreglement der Nederlandse Bridgebond en vinden 
in principe één maal per 14 dagen plaats. 

 
art 2. Er zal naar worden gestreefd, per clubjaar, voor alle lijnen 

drie competitieronden van elk zes zittingen te organiseren.  

 In elke zitting spelen we zes ronden.  

 
art 3. De paren worden naar aflopende speelsterkte ingedeeld in 

lijnen respectievelijk gemerkt: A, B, C, D enz.  

 
art 4. Een kwart van het totaal aantal paren dat in een 

competitieronde als hoogste eindigt promoveert naar de 
naastliggende hogere lijn en een kwart van het aantal paren, 
dat als laagste eindigt degradeert naar de naastliggende lagere 
lijn. Zou deze regel een oneven aantalparen in meerdere lijnen 
veroorzaken dan wordt het aantal te promoveren of te 
degraderen paren in de grootste groep met één verminderd. 
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art 5. Promotie en degradatie is bindend, ook na 
partnerwisseling.  

 
art 6. Partnerwisseling is alleen toegestaan na beëindiging van 

een competitieronde.  

 

art 7. Wanneer een speler van partner wenst te veranderen zal hij 
daarvan de consequenties ten aanzien van de groepsindeling 
moeten aanvaarden. Zijn partner zal in dit geval in rechten 
voorgaan.  

 
art 8. Bij partnerwisseling, na wederzijds goedvinden, zal in 

verband met een goede voortgang van de competitie overleg 
met het bestuur moeten plaatsvinden.  

 
art 9. Wanneer een speler zijn lidmaatschap beëindigt, dient de 

partner van deze speler in overleg met het bestuur een 
vervanger te zoeken. Tijdelijke vervanging is mogelijk 
gedurende maximaal vier zittingen.  

 
art 10. De competitiestand met de behaalde score's wordt elke 

speelavond op een voor de spelers zichtbare plaats in de 
speelruimte aangebracht dan wel neergelegd.  

 

§ 4. Invallers regeling  

 
art 1. Wanneer één speler van een paar niet in de gelegenheid is 

aan een zitting deel te nemen, dient hij of zijn partner voor 
een vervanger van ongeveer gelijke speelsterkte zorg te 
dragen.  

 
art 2. Wanneer van een paar beide spelers hetzij de ene dan wel 

de andere speler zich drie of meer zittingen moet laten 
vervangen, vervalt hun recht op promotie, terwijl de 
degradatieregeling van kracht blijft.  
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art 3.  Zijn van een paar beide spelers niet in de gelegenheid aan 

een zitting deel te nemen dan dienen zij zelf voor 
vervangende spelers, van ongeveer gelijke speelsterkte, te 
zorgen. Het niet spelende paar krijgt een score van 45% van 
de maximaal te behalen score. Zorgt een paar zelf niet voor 
vervanging dan krijgt men een score van 25% van de 
maximaal te behalen score. 

 
art 4.  Wanneer een nieuw paar aan de competitie gaat 

deelnemen, zal dat als regel in de laagste lijn worden 
ingedeeld. 

 
art 5. In alle gevallen dat deze voorschriften, naar oordeling van 

het bestuur, onbillijkheden tot gevolg hebben, kan een 
afwijkende regeling worden getroffen. De ten aanzien hiervan 
genomen bestuursbeslissingen zijn bindend.  

 

§ 5. Clubkampioenschappen en prijzenregeling  

 
art 1. Het paar, dat in groep A over de drie competitieronden van 

een clubjaar de hoogste totaalscore heeft behaald is 
clubkampioen. Voor het clubkampioenschap komt in 
aanmerking het paar, dat tenminste twee derde van het aantal 
zittingen per competitieronde per clubjaar als team heeft 
gespeeld. Van beide spelers van dat paar worden de namen op 
de wisselbeker aangebracht en aan hen wordt een oorkonde 
uitgereikt. 

  
art 2.  De wisselbeker en oorkonde worden tijdens de algemene 

ledenvergadering uitgereikt.  
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§ 6. Slotbepaling: 

 

In alle gevallen waarin deze statuten en reglementen niet voorzien 

beslist het bestuur.  

 

De statuten en reglementen zijn vastgelegd en goedgekeurd in de 

ledenvergadering van 21 september 1989. 

           

Het bestuur: 

 mevrouw M.L.E.Deuschle-Versele voorzitter 

 de heer H.Nauta secretaris 
  mevrouw P.C.van der Broek-Andela penningmeester 

 

Eerste wijziging goedgekeurd door de ledenvergadering te Heeg op 

20 april 2000 

 

Het bestuur:  

 de heer H.Huismans voorzitter 

  mevrouw C.S.Bosma-van Berkel secretaris 

  mevrouw E.Huitema-Vroon penningmeester 

Wedstrijdleider:       de heer H.Nauta 

 

Tweede wijziging goedgekeurd door de ledenvergadering te  Heeg op 

17 april 2008 

 

Het bestuur: 

  mevrouw B.E.Smit voorzitter 

  de heer H.D.Schrale secretaris 

  mevrouw I.Schippers-Zuurveen penningmeester 

Wedstrijdleider: 

  de heer H.Nauta 
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