Huishoudelijk Reglement Bridgeclub “Glimmen”
Leden:
Artikel 1. Leden van de Bridgeclub “Glimmen”zijn natuurlijke personen, die deel uitmaken
van een paar. Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 mei.
Aanmelding:
Artikel 2. De vereniging speelt Competitie in perioden; zie het competitiereglement. Om deel
te nemen aan de competitie dient men zich als paar daartoe aan te melden bij de secretaris van
het bestuur. Het bestuur beslist over toelating van een aldus aangemeld paar.
Wanneer er op het moment van aanmelding geen plaats meer is voor nog een paar, kan het
paar desgewenst op de wachtlijst worden geplaatst. Kandidaat leden-paren, die op de
wachtlijst zijn geplaatst zullen, in volgorde van aanmelding, worden uitgenodigd voor het
lidmaatschap.
Daarbij zal voorrang worden verleend aan paren, waarvan één of beiden woonachtig is in
Glimmen. Paren, waarvan beide leden niet in Glimmen wonen, krijgen, nadat zij drie jaar op
de wachtlijst hebben gestaan, de zelfde toegangsrechten als inwoners van Glimmen.
Wedstrijdleiding:
Artikel 3. De organisatie van de clubwedstrijden berust bij de wedstrijdleider(s). De aan de
bridge evenementen deelnemende paren dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleiders op te
volgen. De wedstrijdleiding bestaat uit ten minste één persoon – de wedstrijdleider (WL) – die
door het bestuur na instemming van de algemene vergadering uit de leden wordt benoemd. De
WL maakt als zodanig geen deel uit van het bestuur, maar kan wel naast het
wedstrijdleiderschap een bestuursfunctie vervullen. De WL is verantwoording schuldig aan
het bestuur. De benoeming van de leden van de wedstrijdleiding geschiedt voor een periode
van vier jaar. Zij zijn herbenoembaar.
Artikel 4. Tegen de beslissing van de wedstrijdleiding na onregelmatigheden tijdens het
spelen staat beroep open bij het bestuur. Een dergelijk beroep dient op de daarvoor
gebruikelijke wijze schriftelijk te worden ingediend.
Onvoorzien:
Artikel 5. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn zo summier mogelijk gehouden;
in gevallen die aldus niet zijn voorzien wordt de bij de vereniging voor dergelijke gevallen in
het algemeen gebruikelijke gang van zaken gevolgd.
Artikel 6. In gevallen waarin de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien beslist
het bestuur (zie Statuten Art.4 en Art.7).
Verspreiding:
Artikel7. De secretaris verstrekt aan ieder nieuw lid een exemplaar van de Statuten, Het
Huishoudelijk Reglement en het Competitie Reglement.

