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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE
EILANDEN BILJART BOND (E.B.B.)
ART. 1

Algemene bepalingen.

a. Huishoudelijk reglement:
b. A.L.V.:
c. B.L.V.:
d. De "BEWAARBILJARTER":

e. Verenigingsboekjaar:
f. Officiële competitie:
g. Reglementen E.B.B.:

Het huishoudelijk reglement van de E.B.B.
Algemene leden vergadering
Buitengewone of bijzondere leden vergadering
Het officiële bondsorgaan van de E.B.B. voor de officiële
mededelingen en competitie indelingen, hetwelk een (1)
maal per verenigingsjaar doch minimaal vier (4) weken
vooraf gaand aan de competitie verschijnt.
Het boekjaar van de E.B.B. dat loopt van 1 januari t/m 31
December van hetzelfde kalenderjaar jaar.
De competities welke zijn uitgeschreven door de E.B.B.
Binnen de E.B.B. zijn, naast de statuten, de volgende
reglementen van kracht:
-Huishoudelijk regelement (H.H.).
-Spel en Arbitragereglement (S.A.R.).

- Wedstrijdreglement (W.R.).
-Arbitragereglement (A.R.).

ART. 2

Doel en middelen.

Het doel van de bond en de middelen, door welke zij dit doel tracht te bereiken, zijn
omschreven in artikel 4 der statuten.

ART. 3
3.1

3.2

3.3
3.4

Naleving statuten en reglementen.

Aangesloten verenigingen, en hun leden, zijn verplicht tot naleving van de statuten en
reglementen van de bond, alsmede de door het bondsbestuur van toepassing
verklaarde wedstrijdbepalingen omschreven in het wedstrijdreglement.
Aangesloten verenigingen, en hun leden, worden geacht minimaal kennis te hebben
genomen van de reglementen van de bond, alsmede de door het bondsbestuur van
toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen omschreven in het wedstrijdreglement.
Elke aangesloten vereniging is verplicht tenminste één exemplaar van de statuten,
het huishoudelijk reglement en de wedstrijd reglementen in bezit te hebben.
Het bondsbestuur draagt zorg voor de naleving van de statuten en reglementen.
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ART. 4
4.1
4.2
4.3

a.
b.
c.
4.4
4.5

Iedere vereniging, welke de biljartsport beoefent, kan lid worden van de E.B.B..
Lid van de E.B.B. is een ieder die de biljartsport beoefent en lid is van een bij de E.B.B.
aangesloten vereniging.
Ereleden zijn personen, die als zodanig verkozen worden voor buitengewone
verdiensten ten opzichte van de E.B.B., door de A.L.V. met 4/5 van de uitgebrachte
geldige stemmen.
Op voorstel van het bondsbestuur.
Op voorstel van tenminste een/vijfde van de bij de E.B.B. aangesloten verenigingen.
Zij bezitten alle rechten en plichten, maar zijn vrijgesteld van de financiële
verplichtingen geldend voor gewone leden.
Aanmelding van nieuwe leden word gepubliceerd in de ‘BEWAARBILJARTER’ en op de
website van de E.B.B. nadat aan hun financiële verplichtingen is voldaan.
Tegen toelating van een lid kan bezwaar worden ingediend bij de secretaris binnen
veertien dagen na publicatie in de ‘BEWAARBILJARTER' of op de website van de E.B.B.

ART. 5
5.1
5.2

5.3

6.2
6.3
6.4
6.5

6.6

Overschrijving lidmaatschap.

Leden die binnen een jaar van vereniging wensen te veranderen moeten dit kenbaar
maken d.m.v. een, door beide verenigingen ondertekend, overschrijvingsformulier.
De verenigingen zijn verplicht de ontvangen overschrijvingsformulieren binnen
veertien dagen na ontvangst, met vermelding van wel of geen bezwaar, in tweevoud
door te sturen naar de secretaris der E.B.B.
bij tussentijdse overschrijvingen worden € 7,00 administratiekosten in rekening
gebracht bij de nieuwe vereniging.

ART. 6
6.1

Lidmaatschap.

Contributie.

De verenigingen zijn verplicht tot betaling van contributie voor alle door hen op de
spelerslijst vermelde leden. leden zijn hierdoor automatisch ingeschreven voor de libre
competitie en het libre beker toernooi voor teams.
Verenigingen die inschrijven voor de bandstoot en/of driebanden competitie voor
teams, dienen per team inschrijfgeld te betalen.
Leden die op persoonlijke titel inschrijven voor een door de E.B.B. georganiseerd
toernooi dienen hiervoor inschrijfgeld te betalen.
De hoogte van de jaarlijkse contributie en inschrijfgelden worden vastgesteld op de
A.L.V. en word bekend gemaakt op de in te leveren spelerslijsten.
De contributie, verschuldigd voor het komende seizoen, dient men onmiddellijk te
voldoen na ontvangst van een acceptgiro van de penningmeester, doch uiterlijk voor
aanvang van het nieuwe seizoen. Bij niet betaling treedt artikel 10 van dit H.H. in
werking.
Wanneer het lidmaatschap gedurende het seizoen eindigt blijft de contributie voor het
gehele jaar verschuldigd.
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ART. 7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Donateurs.

Ondersteunend lid (donateur) van de E.B.B. kan worden een ieder die geen lid is van
een bij de E.B.B. aangesloten vereniging.
Hij/zij verbindt zich door een jaarlijkse bijdrage, welke door het bondsbestuur zal
worden bepaald.
Hij/zij mag de A.L.V. bezoeken, doch heeft geen stemrecht.
Hij/zij moeten hun financiële verplichtingen voldoen aan de penningmeester voor de
maand september of bij aanmelding bij de bond.
Bij opzegging blijft de gehele bijdrage tot het eind van het boekjaar verschuldigd.

ART. 8

Beëindiging lidmaatschap.

Het lidmaatschap eindigt:
8.1
Door opzegging van het lidmaatschap bij een bij de E.B.B. aaneengesloten vereniging.
8.2
Door ontbinding van de aangesloten vereniging.
8.3
Door royement.
8.4
Door overlijden.
8.5
Door opzegging door het bondsbestuur, namens de bond, wanneer een vereniging niet
meer voldoet aan de in de statuten gestelde eisen of het niet nakomen van
verplichtingen jegens de bond.

ART. 9
9.1

9.2
a.
b.
c.
d.
9.3

9.4

Royement.

Royement van een aangesloten vereniging of lid daarvan kan worden uitgesproken
door het bondsbestuur en moet worden bekrachtigd door tenminste twee derde
meerderheid van de aangesloten verenigingen.
Royement kan plaatshebben in de volgende gevallen:
Wegens wanbetaling.

Wegens wangedrag.
Wegens het schaden van de belangen en/of de goede naam van de E.B.B. en/of
aangesloten vereniging(en).
En/of handelingen in strijd met de statuten, reglementen en bondsbesluiten.
Royement wordt schriftelijk (aangetekend) aan de betrokken vereniging/lid
medegedeeld met opgave van reden en gepubliceerd in de ‘BEWAARBILJARTER’ en op
de website van de E.B.B.
Het is mogelijk om tegen royement beroep aan te tekenen. Gedurende de
beroepstermijn is de vereniging/lid geschorst.
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ART. 10

Schorsing leden.

Schorsing, van een vereniging of een lid daarvan, is een tijdelijke uitsluiting van de activiteiten
binnen de E.B.B. en kan worden bewerkstelligd door:
10.1 Het verenigingsbestuur.
10.2 Het bondsbestuur.
10.3 De meerderheid van de A.L.V.

ART. 11
11.1

11.2

Schorsing clublokaliteit.

Het bondsbestuur kan, indien bij een vereniging, het clublokaal en/of spelmateriaal
niet voldoet aan de eisen, door de bond gesteld (S.A.R.) het betreffende clublokaal
en/of spelmateriaal schorsen.
Zodra het clublokaal en/of het speelmateriaal weer aan de eisen voldoet, kan de
schorsing weer worden opgeheven.
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ART. 12
12.1
12.2

12.3
12.4

Het bondsbestuur bestaat uit minimaal zeven meerderjarige personen, die door de
A.L.V. worden gekozen uit leden van de aangesloten verenigingen.
Het bondsbestuur kent de navolgende functies.
1. Voorzitter
2. Secretaris
3. Penningmeester
4. Algemeen wedstrijdleider, 2e voorzitter, wedstrijdleider Libre,
5. Wedstrijdleider bandstoten
6. Wedstrijdleider driebanden
7. Coördinator bondsarbiters.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris, penningmeester
en plaatsvervangend voorzitter (algemeen wedstrijdleider).
Indien het aantal bestuursleden onder de 7 is gedaald is, is het bestuur verplicht zo
spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleggen.

ART. 13
13.1
13.2
a.
b.
13.3
13.4
13.5

Bondsbestuur.

Kandidaatstelling bondsbestuur.

Kandidaatstelling kan tot uiterlijk 3 weken voor de ledenvergadering op voorstel van
tenminste 3 aangesloten verenigingen.
Kandidaatstelling kan slechts geschieden door:
Het bondsbestuur.
Door verenigingen aangesloten bij de E.B.B.
De voorgedragen kandidaat dient lid te zijn van de E.B.B.
De verenigingen zijn verplicht hun kandidaten voor de vergadering schriftelijk op te
geven aan het bondsbestuur.
In bijzondere gevallen, bv. bij een vacature welke tijdens de vergadering ontstaat en
waarin direct moet worden voorzien, beslist de A.L.V.

6

HUISHOUDELIJK REGLEMENT E.B.B. 2020 CONCEPT

ART. 14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Leden van het bestuur worden door de A.L.V. gekozen uit leden van de aangesloten
verenigingen artikel.
De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies worden binnen het
bondsbestuur onderling verdeeld.
De leden van het bondsbestuur worden verkozen voor drie jaar.
Familieleden in de eerste of tweede graad mogen niet gelijktijdig in het bestuur zitting
hebben.
Per vereniging kan in principe slechts één afgevaardigde een bestuursfunctie in de
bond bekleden. Bij gebrek aan kandidaten kan het bondsbestuur van deze regel
afwijken.
Een bestuurslid dat blijk geeft niet voor zijn functie geschikt te zijn of die niet voldoende
activiteiten aan de dag legt, kan op voorstel van een 2/3 meerderheid van de overige
bestuursleden en/of van de ledenvergadering uit zijn functie worden gezet.
Bestuursleden, die aan het einde van hun termijn of tussentijds wensen af te treden,
dienen dit verzoek tenminste drie weken van te voren schriftelijk in te dienen bij de
secretaris.
Het bondsbestuur is verplicht dit aftreden binnen een maand ter kennis te brengen aan
de leden ( verenigingen). Indien de voorzitter, dan wel de meerderheid van het bestuur
gelijktijdig aftreedt, dan moet het bestuur binnen een maand een B.L.V. bijeen roepen
om in deze vacature(s) te voorzien.
Tussentijds gekozen bestuursleden treden af op het tijdstip waarop hun voorgangers
hadden moeten aftreden.

ART. 15
15.1
15.2
15.3
15.4

Aanvullende bepalingen m.b.t. het bondsbestuur.

Rooster van aftreden; Leden van het bondsbestuur.

Het bondsbestuur stelt een rooster vast voor de wijze van aftreding.
Leden van het dagelijks bestuur kunnen niet gelijktijdig aftreden.
Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.
Leden, die dit rooster wensen te ontvangen, kunnen dit opvragen bij de secretaris.
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ART. 16

Taken van de voorzitter.

De voorzitter is belast met:
16.1 Het leiden van alle bondsvergaderingen en/of besprekingen.
16.2 Het leggen en onderhouden van contacten met organisaties of onderdelen daarvan
buiten de bond, een en ander in samenwerking met de overige leden van het
bondsbestuur.
16.3 Het bevorderen van de activiteiten van de E.B.B.
16.4 Het toezicht houden op de goede taakuitvoering van de leden van het bondsbestuur
afzonderlijk.
16.5 Het opstellen van de agenda's voor alle bondsvergaderingen en/of besprekingen in
samenwerking met de secretaris.

ART. 17

Taken van de secretaris.

De secretaris is belast met:
17.1 Het voeren van alle correspondentie van de bond, dit in overleg met de overige
bestuursleden.
17.2 Het opstellen van het jaarverslag en het uitbrengen hiervan op de algemene
ledenvergaderingen.
17.3 Het op verzoek van de wedstrijdleiders, verzenden van convocaties voor de te spelen
wedstrijden.
17.4 Het notuleren van alle bestuurs, algemene en bijzondere ledenvergaderingen.
17.5 Het publiceren van de notulen in de “BEWAARBILJARTER”.
17.6 Het bijhouden van het ledenbestand.
17.7 Het op peil houden van het formulieren bestand, eventuele aankoop c.q. laten drukken
van formulieren, e.e.a. in overleg met de penningmeester.
17.8 Het uitschrijven en verzenden van convocaties voor alle vergaderingen en/of
besprekingen binnen de E.B.B.
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ART. 18

Taken van de penningmeester.

De penningmeester is belast met:
18.1 Het beheer van de financiële middelen van de bond.
18.2 Het regelmatig schriftelijk uitbrengen van een financieel verslag aan het bondsbestuur.
18.3 Het jaarlijks uitbrengen van een begroting en financieel verslag aan de A.L.V. binnen 6
maanden na afloop boekjaar.
18.4 Het tijdig verzenden van het financiële jaarverslag aan de besturen der aangesloten
verenigingen en wel tenminste eenentwintig (21) dagen voor aanvang der A.L.V.
18.5 De acquisitie van advertenties, t.b.v. de website, en het uitschrijven en innen van de
nota’s inzake deze advertenties.
18.6 Het innen van contributies, inschrijfgelden en door het bondsbestuur opgelegde
boetes.
18.7 Het toezicht op de uitgaven van de overige bestuursleden en de verrekening en
boeking hiervan.
18.8 Het tijdig uitvoeren van betalingen op binnenkomende facturen.
18.9 Het doen ondertekenen door een der medebestuurders naast zijn eigen handtekening
van alle betaalopdrachten aan bank en giro, alsmede voor alle kasopnamen, met
uitzondering van het door het bondsbestuur vastgestelde vrij te laten bedrag zijnde
1000,00 euro.
18.10 Het geven van inzicht en/of inlichtingen aan de kascontrolecommissie.

ART. 19
19.1

19.2

19.3
19.4
19.5
19.6

Kascontrolecommissie.

Op de A.L.V. wordt een kascontrolecommissie van drie leden, waarvan 1
plaatsvervangend, gekozen teneinde de boeken van de penningmeester en de stand
van de geldmiddelen te controleren.
De commissie dient tenminste veertien dagen voor de A.L.V. een schriftelijk verslag in
bij het secretariaat. Het verslag moet ondertekend zijn door tenminste twee leden van
de commissie.
De kascontrole commissie brengt verslag uit op de A.L.V.
De leden van de kascontrolecommissie moeten meerderjarig zijn en mogen geen
functie bekleden in het bondsbestuur.
Jaarlijks dient een der leden van de kascontrolecommissie af te treden. Er zal dan
tevens weer een nieuw lid benoemd worden.
Aftredende leden van de kascontrolecommissie zijn niet herkiesbaar.
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ART. 20

Taken algemeen wedstrijdleider.

De algemeen wedstrijdleider is belast met:
20.1 Het coördineren van de wedstrijdschema’s van de door de E.B.B. georganiseerde
competities en toernooien.
20.2 Het publiceren van het door de wedstrijdleiders opgestelde wedstrijdprogramma, op
de website en in de BEWAARBILJARTER.
20.3 Het onderhouden van contacten met de pers.
20.4 Het uitbrengen van een algemeen wedstrijdverslag aan het bestuur en, tijdens de
A.L.V., aan de leden.
20.5 Indien noodzakelijk, het samenstellen en in vergadering bijeenbrengen van een
arbitrage- en/of geschillencommissie.
20.6 Het waarnemen van het voorzitterschap bij afwezigheid van de voorzitter.
20.7 Naast dit artikel is tevens artikel 21 in dit reglement van toepassing.

ART. 21

Taken wedstrijdleiders.

De wedstrijdleiders zijn belast met:
21.1 Het organiseren van competities en toernooien in de navolgende spelsoorten:
a.
Libre door de algemeen wedstrijdleider.
b.
Bandstoten door de wedstrijdleider bandstoten.
c.
Driebanden door wedstrijdleider driebanden.
21.2 Het indelen van de door de verenigingen per spelsoort opgegeven teams.
21.3 Het in ontvangst nemen van de wedstrijdformulieren.
21.4 Het bijhouden van standen alsmede de persoonlijke resultaten van deelnemende
spelers.
21.5 Het uitrekenen van de persoonlijke gemiddelden van alle spelers en het bepalen van
hun nieuwe gemiddelden.
21.6 Het organiseren van kampioenschappen voor teams en/of finales van toernooien.
21.7 Het Publiceren van bovengenoemde op de website.
21.8 Het aankopen van prijzen voor zijn/haar spelsoort binnen het jaarlijks door het
voltallige bondsbestuur vast te stellen budget.
21.9 Het onmiddellijk rapporteren van onregelmatigheden aan de algemeen
wedstrijdleider.
21.10 Het toezicht op de naleving van de reglementen inzake de bij zijn/haar spelsoort
behorende bepalingen.
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ART. 22
22.1
22.2
22.3

22.4
22.5

22.6

A.L.V./B.L.V.

De A.L.V. wordt jaarlijks gehouden in de eerste zes maanden van het boekjaar.
Indien een meerderheid van het voltallige bondsbestuur dit nodig acht, kan een B.L.V.
worden belegd.
Indien een/vijfde van de aangesloten verenigingen het nodig acht, kan schriftelijk een
verzoek tot het houden van een B.L.V. worden ingediend met vermelding van alle te
behandelen punten.
Het bondsbestuur is verplicht hier binnen vier weken gehoor aan te geven.
De oproeping tot het bijwonen van de A.L.V. dient tenminste tweeënveertig (42) dagen
van tevoren schriftelijk plaats te vinden, vergezeld van alle in behandeling te nemen
stukken en een agenda.
De oproeping tot het bijwonen van een B.L.V. dient tenminste veertien (14) dagen van
tevoren schriftelijk plaats vinden, vergezeld van alle in behandeling te nemen stukken
en een agenda.

ART. 23

Agenda A.L.V.

De agenda voor de A.L.V. zal tenminste de volgende punten bevatten:
1. Opening.
2. Notulen vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en/of mededelingen.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Verslagkascontrole commissie.
7. Verslag algemeen wedstrijdleider.
8. Bestuursverkiezing.
9. Verkiezing kascontrole commissie.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

ART. 24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5

Afvaardiging naar de A.L.V. of B.L.V.

Elke aangesloten vereniging is verplicht tenminste één lid, als vertegenwoordiger, af te
vaardigen naar de A.L.V. of B.L.V.
Vertegenwoordigers van de verenigingen dienen de presentielijst te tekenen.
Bij verstek gaan is een boete van € 25,00 aan de E.B.B. verschuldigd.
Betaling van deze boete dient binnen dertig dagen na de aanschrijving te geschieden.
Op straffe van royement.
Een vereniging die geschorst is heeft geen toegang tot de A.LV.
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ART. 25
25.1
a.
b.
25.2

25.3

25.4

Voorstellen kunnen worden ingebracht:
Door het bondsbestuur.
Door tenminste drie aangesloten verenigingen tezamen.
Voorstellen dienen door de aangesloten verenigingen tenminste zestig (60) dagen
voorafgaand aan een ledenvergadering schriftelijk bij het secretariaat der E.B.B. te
worden ingediend.
Over voorstellen, tijdens een ledenvergadering gedaan, kan niet direct worden beslist,
tenzij de inhoud van een dergelijk voorstel van dringende aard is. Dit beoordeelt de
ledenvergadering.
Indien de voorzitter beoordeelt dat een voorstel onvoldoende is toegelicht, sluit hij de
beraadslagingen, tenzij bij stemming blijkt dat de meerderheid van de aanwezige leden
zich hiertegen verzet.

ART. 26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5

26.6
26.7
26.8

27.2
27.3
27.4

27.5

Stemmen tijdens de ledenvergaderingen.

Bij elke stemming mag iedere aangesloten vereniging ten hoogste een (1) stem
uitbrengen.
Een vereniging is bevoegd om een andere vereniging te machtigen tijdens een
stemming.
Leden van het bondsbestuur zijn uitgesloten van stemming.
Over personen wordt schriftelijk gestemd.
Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de
vergadering dit anders bepaalt of een meerderheid van het voltallige bondsbestuur of
een meerderheid van de aanwezige leden een schriftelijke stemming nodig acht.
Benoemingen en besluiten tijdens een ledenvergadering dienen met een meerderheid,
van de geldige, uitgebrachte stemmen te worden bekrachtigd.
Bij staking der stemmen, over een voorstel niet zijnde personen, dan is dit verworpen.
De voorzitter benoemt voor de duur van de vergadering, indien nodig, een
stemcommissie, bestaande uit drie leden.

ART. 27
27.1

Voorstellen t.b.v. een ledenvergadering.

Bestuursverkiezing.

Verkiezingen van bondsbestuursleden geschieden bij kandidaatstelling, zo nodig
gevolgd door stemming en herstemming.
Ingeval van meerdere vacatures wordt voor iedere vacature afzonderlijk gestemd.
Zijn er voor een functie binnen het bondsbestuur meerdere kandidaten, dan zal die
kandidaat worden gekozen, die een meerderheid van stemmen heeft behaald.
Indien geen der kandidaten een meerderheid heeft behaald, zal er een herstemming
plaatsvinden, totdat een der kandidaten een meerderheid der uitgebrachte stemmen
heeft behaald.
Wanneer bij herstemming de stemmen staken dan beslist het lot.
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ART. 28
28.1
28.2

Leden/spelerslijsten, voor het nieuwe seizoen, dienen uiterlijk 1 mei te worden
ingediend bij de secretaris van de E.B.B.
Bij het niet tijdig inleveren van deze lijsten gaat het bondsbestuur ervan uit dat de
betreffende vereniging niet wil deelnemen aan de competitie van het nieuwe seizoen
of dat de betreffende vereniging heeft opgehouden te bestaan.

ART. 29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5

29.6
29.7
29.8

Inleveren spelerslijsten.

Arbitrage.

Het bondsbestuur beslist in alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet.
Haar uitspraak is bindend voor het lopende verenigingsjaar.
Het bondsbestuur kan in voorkomende gevallen een beroep doen op een
arbitragecommissie.
Deze wordt gekozen door de A.L.V. voor minimaal 3 jaar en bestaat uit 5 personen (3
vaste + 2 reserves) uit verschillende verenigingen.
De arbitragecommissie wordt slechts geraadpleegd bij geschillen tussen het
bondsbestuur en een der aangesloten verenigingen en indien de reglementen of de
statuten er niet in voorzien.
Indien een lid van de arbitragecommissie bij een geschil betrokken is valt een van de
reserves in.
De uitspraak van de arbitragecommissie is bindend.
In het algemeen zal strafbaar zijn, handelen of nalaten in strijd met de statuten,
reglementen, wedstrijdbepalingen en/of besluiten van organen van de bond, of
waardoor de belangen van de bond of van de biljartsport worden geschaad.
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ART. 30
30.1
30.2
30.3
a.
b.
30.4
30.5
30.6
30.7

Wijzigen van statuten en reglementen kan alleen geschieden door de A.L.V. of een
B.L.V.
Voor het indienen van voorstellen is tevens artikel 25 van kracht.
Voorstellen dienen volledig te zijn;
De nieuwe tekst van de te wijzigen artikelen dient volledig in het voorstel te worden
opgenomen.
Eventuele consequenties voor andere reglementen dienen ook in het voorstel te
worden verwerkt.
Bij het niet volledig zijn van een voorstel zal deze niet worden voorgelegd aan de A.L.V.
en ontvangt de betreffende vereniging bericht om hun voorstellen nader uit te werken.
Van iedere vaststelling of wijziging wordt mededeling gedaan aan de aangesloten
verenigingen onder vermelding van de datum van de inwerkingtreding en wijzigingen.
Wijzigingen van het Huishoudelijk reglement treden onmiddellijk na aanvaarding
daarvan in werking.
Wijzigingen van het wedstrijd-,spel- en arbitragereglement treden pas in werking bij
aanvang van het eerstvolgende seizoen.

ART. 31
31.1
31.2

Wijzigingen van reglementen.

Bekrachtiging van het H.H.

Dit huishoudelijk reglement treedt onmiddellijk in werking aldus vastgesteld in de
ledenvergadering van xx-xx-2020.
Alle voordien aanvaarde wijzigingen van het H.H. zijn daarin verwerkt.

ART. 32

Slotbepalingen.

Het bondsbestuur is rekening en verantwoording schuldig aan de A.L.V.
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