Statuten
Bridgeclub"Glimmen"
Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 17-03-1994; laatst aangepast 31-5-2006.
Artikel 1. De vereniging werd opgericht op 21 december 1987 te Glimmen, gemeente Haren, draagt
de naam Bridgeclub "Glimmen" en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van
1 september tot 1september.
Doel:
Artikel 2. De vereniging heeft tot doel het beoefenen van het bridgespel in (onderling)
competitieverband.
Leden en Geldmiddelen:
Artikel 3.
1.De vereniging kent gewone leden en ereleden.
2.Ereleden zijn zij, die op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig door de
algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. Een erelid is vrijgesteld
van het betalen van de jaarlijkse contributie. Behoudens dit heeft hij/zii dezelfde rechten en
verplichtingen als een gewoon lid.
3.Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als zodanig zijn aangenomen bij door het
Huishoudelijk Reglement te stellen regels(zie H.R. Art.1).
4.De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse contributies van de leden, inleggelden,
boetes en eventuele andere baten.
Artikel 4. Het bestuur bestaat uit tenminste driepersonen, die door de algemene vergadering uit de
leden in functie worden benoemd. Het bestuur kent in ieder geval de volgende functionarissen:
voorzitter, secretaris en penningmeester; bij afwezigheid van de voorzitter neemt een der andere
bestuursleden het voorzitterschap waar.
Het bestuur is verantwoording voor het gevoerde beleid schuldig aan de algemene vergadering.
Artikel 5. leder bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door het
bestuur op te maken en door de algemene vergadering goed te keuren rooster van aftreden. De
aftredende is herkiesbaar.
Algemene vergadering:
Artikel 6. Jaarlijks, uiterlijk één maand na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene
ledenvergadering –de jaarvergadering-gehouden. In de jaarvergadering komen onder andere aan de
orde:
a) het jaarverslag en de financiële rekening en verantwoording en het verslag van de kascommissie
b) benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar
c) begroting en vaststellen van de contributies
d) voorziening in eventuele vacatures
e) voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
Artikel 7. Andere algemene vergaderingen gehouden zo vaak als het bestuur dit nodig acht. Voorts is
het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op schriftelijk verzoek van
tenminste één tiende deel der leden, onder opgave van de te behandelen onderwerpen en wel
binnen drie weken na ontvangst van het verzoek. De algemene vergaderingen worden

bijeengeroepen door het bestuur en wel schriftelijk met een oproeptermijn van tenminste zeven
dagen.
Artikel 8.leder lid van de vereniging heeft één stem. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te
zijn uitgebracht. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk, tenzij naar het oordeel van de vergadering
bijzondere persoonlijke omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Artikel 9. Besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen. Staken bij een verkiezing van personen de stemmen dan vindt
herstemming plaats; stakende stemmen dan weer, dan beslist het lot. Staken bij een stemming over
een voorstel de stemmen, dan is het voorstel verworpen. Op een algemene vergadering kan niet
tweemaal over een(aangenomen dan wel verworpen) voorstel worden gestemd.
Huishoudelijk Reglement en Competitie Reglement:
Artilkel 10. De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven over
onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
Artikel 11. De algemene vergadering stelt een Competitie Reglement vast dat nadere regelingen over
de organisatie en het verloop van de clubcompetities en andere clubwedstrijden bevat.

