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1.

Algemene bepalingen.

Art. 1

Het huishoudelijk reglement (HR) werd opgesteld in overeenstemming
met de statuten en het reglement van de Koninklijke Limburgse
Biljartbond (KLBB). Het tracht te voorzien in alle gevallen die niet
geregeld worden door de statuten en het reglement. Dit huishoudelijk
reglement specificeert de rechten en plichten van de leden van de
Koninklijke Limburgse Biljartbond en de werking van de bestuurlijke
organen. Het heeft voor de leden van de vereniging dezelfde bindende
kracht als de statuten en het reglement.

Art. 2

Voor inbreuken op onderhavig reglement heeft de raad van bestuur
bevoegdheid.
Het kan sancties treffen gaande van een blaam over een geldboete van
minimum € 15 tot gehele of gedeeltelijke schorsing en het uit competitie
nemen van een club, een ploeg of een speler.

Art. 3

Alle beslissingen van de beleidsorganen zijn bindend t.o.v. de leden en de
clubs, hetzij vanaf de bekendmaking in het verslag van de algemene of
technische vergadering, hetzij door bekendmaking bij wijze van
omzendbrief, hetzij door individuele aanzegging per brief, hetzij door email.
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2.

Leden

Art. 4

Personen die lid wensen te worden van de KLBB dienen voorgedragen te
worden door een club van KLBB.

Art. 5

Is ontslaggevend het lid dat de door hem, uit welke hoofde ook,
verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, hetzij niet langer aan de
aansluitingsvoorwaarden voldoet.
De lidkaart van een toegetreden lid kan door de raad van bestuur
ingetrokken worden met een tweederde meerderheid van zijn aanwezige
leden.

Art. 6

De leden van de KLBB kunnen deelnemen aan al de biljartcompetities
ingericht door de KLBB, mits de leden voldoen aan de gestelde
voorwaarden.

3.

Clubs

Art. 7

Clubs die wensen aan te sluiten bij de KLBB dienen een schriftelijke
aanvraag te richten aan de voorzitter van de KLBB.

Art. 8

De clubs delen jaarlijks de samenstelling van hun bestuur mede aan de
raad van bestuur ter aanvaarding.

Art. 9

De voorzitter van een club kan ten alle tijden verantwoording worden
gevraagd over onregelmatigheden die zijn vastgesteld in zijn club.

Art. 10

De voorzitter en afgevaardigde zijn verantwoordelijk voor de organisatie
en het goede verloop van de wedstrijden die in hun lokaal moeten plaats
vinden.
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4.

Raad van bestuur

Art. 11

De leden van de raad van bestuur worden verkozen voor de duur van vier
jaar. De raad wordt om de twee jaar voor de helft vernieuwd.

Art. 12

De raad van bestuur beslist in haar eerste samenkomst na haar verkiezing
over de toebedeling van de verantwoordelijkheden, voor een periode van
vier jaar, over haar leden. Naast de voorzitter dient de raad minstens de
functies van secretaris en penningmeester in te vullen. De raad van
bestuur kan steeds overgaan tot een herverdeling van de toebedeelde
verantwoordelijkheden.
De verantwoordelijkheden worden in de notulen geacteerd en ter kennis
gebracht van de leden van de algemene vergadering.

Art. 13

Indien een lid van de raad van bestuur, in geval van overmacht,
verontschuldigd is, kan hij zich voor de vergadering bij volmacht laten
vervangen door een ander lid. Niemand mag meer dan één volmacht
hebben.

Art. 14

De leden hebben elk één stem. De eventuele genodigden hebben geen
stemrecht. De stemming gebeurt op basis van een gewone meerderheid,
tenzij expliciet vermeld. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend. Stemmingen aangaande personen gebeuren
altijd geheim.

Art. 15

De raad van bestuur kan personen, door de clubs voorgedragen als
voorzitter of als afgevaardigde, weigeren in de voorgedragen functie, met
een tweederde meerderheid.

Art. 16

Alle gevallen, niet voorzien in de statuten, noch in het reglement, noch in
het huishoudelijk reglement worden door de raad van bestuur beslecht.

Art. 17

De raad van bestuur heeft als bevoegdheid voor alle betrokken partijen
bindende beslissingen te treffen in alle geschillen die niet binnen de
bevoegdheid vallen van de sport- of beroepscommissie.
Het besluit van de raad wordt aan de betrokkenen medegedeeld bij
gewone brief die niet gemotiveerd hoeft te zijn. Dit besluit is zonder
verhaal.
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Art. 18

Wanneer een commissie het reglement niet heeft toegepast of wanneer de
teksten geen uitsluitsel geven om een beslissing te treffen is de raad van
bestuur gemachtigd om, mits motivering, gelijk welke beslissing te nemen
die de vereniging ten goede komt.

Art. 19

De raad van bestuur kan alle maatregelen treffen die zij nodig acht voor
de goede en normale werking van de KLBB in al zijn geledingen, zonder
enig onderscheid en zonder enig voorbehoud, om het goede verloop van
de biljartsport te verzekeren.
De raad kan inzonderheid volgende maatregelen treffen:
- beslissingen van commissies of clubs vernietigen zo bij het
treffen van die beslissingen onregelmatigheden werden begaan
of een reglement van de KLBB niet werd geëerbiedigd
- een bestuurslid van een club, een scheidsrechter en een speler
in de bedoelde functie schorsen voor een periode van ten
hoogste de duur van het lopende biljartseizoen
- een club geheel of gedeeltelijk schorsen in haar werking voor
een periode van ten hoogste de duur van het lopende
biljartseizoen
- een club of een lid van de vereniging een geldboete opleggen.

Art. 20

De leden van de raad van bestuur hebben eventueel recht op een
vergoeding voor gemaakte onkosten. De toegekende vergoedingen
worden jaarlijks bepaalt door de raad en zullen, pro rata, betaald worden.
Betalingen van buitengewone onkosten dienen eerst goedgekeurd door de
raad van bestuur.
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5.

Commissies

Art. 21

De leden van de commissies worden benoemd door de algemene
vergadering.

Art. 22

De taken en de bevoegdheden van de commissies worden vastgelegd door
de raad van bestuur.

Art. 23

Behoudens anders luidende bepaling bestaat elke commissie uit vier leden
en een, door de raad van bestuur benoemde, voorzitter. De duurtijd van
het mandaat bedraagt één jaar. De voorzitter van de vereniging is
gerechtigd de vergaderingen van de commissies bij te wonen.

Art. 24

Niet beperkende lijst van commissies:
- beroepscommissie
- sportcommissie
- technische commissie
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6.

Algemene vergadering

Art. 25

De algemene vergadering gaat door in de maand mei.

Art. 26

Oproeping geschiedt via een gewone schriftelijke uitnodiging of e-mail.
De vergadering is samengesteld uit de wettelijke leden van de V.Z.W. en is
regelmatig samengesteld onverschillig het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde leden. De leden hebben ieder één stem.

Art. 27

De clubafgevaardigde vertegenwoordigd zijn club op de algemene
vergadering. Op de algemene vergadering hebben alleen de wettelijke
leden spreekrecht. Indien een afgevaardigde, in geval van overmacht
verontschuldigd is, kan hij zich, bij volmacht, laten vervangen door een
ander lid van zijn club.

Art. 28

Een lid van de raad van bestuur kan zich, bij volmacht, laten vervangen
door een ander lid van de raad van bestuur.
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7.

Lidgelden – inschrijvingsgelden – waarborgen –
bijdragen – boeten - andere bedragen

Art. 29

Onder lidgelden dient verstaan de, jaarlijks, door de clubs te betalen
bedragen voor:
- ieder bij haar aangesloten lid

Art. 30

Onder inschrijvingsgelden dient verstaan:
- het jaarlijks door de club te betalen bedrag voor elke ploeg
ingeschreven voor de ploegencompetitie.
- het door de club te betalen bedrag voor zijn leden; deelnemers aan
een individueel kampioenschap.
- het door de club te betalen bedrag voor een ploeg die deelneemt aan
een bekertornooi.
- het door de club te betalen bedrag voor zijn leden, deelnemers aan
een competitie tijdens het KLBB-tornooi.

Art. 31

Onder waarborgen dient verstaan:
- het eenmalig, door de club, te betalen bedrag voor elke ploeg
ingeschreven voor de ploegencompetitie.

Art. 32

Onder bijdragen dient verstaan:
- bedrag verschuldigd door de club die een bekertornooi inricht
- bedrag verschuldigd door de club die het KLBB-tornooi inricht
- bedrag voor het bekomen van formulieren en drukwerken
allerhande.
- bedrag verschuldigd door de club voor verzendingskosten.

Art. 33

Boeten zijn verschuldigd wanneer de clubs of de leden hun verplichtingen
niet of niet tijdig naleven.
Zij kunnen forfaitair of procentueel zijn.

Art. 34

Alle rekeningen en boeten zijn te voldoen vóór de datum vermeld op de
clubrekening.

Art. 35

Bij niet naleven van deze regels kan de raad van bestuur gehele en/of
gedeeltelijke schorsing bevelen. Deze beslissing wordt per aangetekend
schrijven medegedeeld.
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8.

Competities, bekertornooien, individuele tornooien en
andere wedstrijden.

Art. 36

Iedere inrichting moet de voorafgaandelijke goedkeuring bekomen van de
raad van bestuur. De raad van bestuur kan de gunning afhankelijk maken
van een aantal voorwaarden. De schriftelijke aanvragen daartoe dienen
tijdig aan de voorzitter van de vereniging bezorgd.

Art. 37

De clubs die een bekertornooi en/of het KLBB-tornooi organiseren zijn
een, door de raad van bestuur te bepalen, bijdrage verschuldigd.
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9.

Transfers

Art. 38

Bij ontbinding, schrapping of schorsingsperiode van een club dienen de
spelers van de oorspronkelijke club geen transferformaliteiten te
vervullen.
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