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STATUTEN 
 
 
 
 



 
 
 
 

Koninklijke Biljartclub Biljartvrienden 

    Reglement van inwendige orde 
 
 
 
Datum van stichting : 12 mei 1928 
Datum van aansluiting bij de KBBB : september 1960 
Aanduiding van de vereniging : AT 82/.. 
Duurtijd van eventueel ontslag : 3 maanden 
 
 
De hierna vermelde statuten vormden het voorwerp van een herziening en werden 
goedgekeurd op de statutaire vergadering van 4 augustus 2014 en vervangen alle 
voorgaanden. 
 
 
Art. 1 – de vereniging is Koninklijk sinds 1978 
 
Art. 2 – de vereniging heeft tot doel het biljarten te bevorderen en te ontwikkelen.  Er zal 
hoofdzakelijk gespeeld worden in club- en competitieverband. 
 
Art. 3 – de duurtijd van de vereniging is onbeperkt.  Alleen de algemene vergadering heeft 
de bevoegdheid een eventuele overbrenging naar een ander lokaal te beslissen.  De 
ontbinding van de vereniging kan alleen geschieden indien het ledenaantal gedaald is tot 7 
en dan bij beslissing van de algemene vergadering, welke daartoe  regelmatig wordt 
opgeroepen en welke tenminste twee/derden van de aangesloten leden verenigt. 
Indien de twee/derden van de leden niet aanwezig is, zal een nieuwe algemene vergadering 
geldig kunnen beslissen, welke ook het aantal van de alsdan aanwezige leden zijn.  In elk 
geval zal de ontbinding slechts kunnen besloten worden indien de goedkeuring bekomen 
wordt van ten minste vier/vijfde van de aanwezige leden.  Indien de ontbinding wordt 
besloten zal het tegoed van de vereniging gestort worden aan een liefdadigheidsinstelling, 
hetwelk de algemene vergadering zal aanduiden. 
 
Art. 4 – A - De vereniging bestaat in principe uit federatieleden.  Alle kandidaturen worden 
door het bestuur in overweging genomen. 
 
Iedere nieuwe kandidatuur wordt ernstig in overweging genomen door het bestuur. De 
beslissing zal binnen de kortste tijd kenbaar worden gemaakt.  Het bestuur is niet verplicht 
een motivering te geven voor een eventuele weigering. 
 
Alle leden van KBC Biljartvrienden als bedoeld onder artikel 4Aa verplichten zich ertoe alle 
disciplines, d.w.z. zowel op groot- al op klein biljart, te spelen onder  naam KBC 
Biljartvrienden. 
 
Art. 4 – B – Het lidgeld, afhankelijk van de normen van de KBBB, dient in zijn geheel betaald 
te worden voor het aanvangen van het speeljaar. 
 
Het lidgeld van een tweede lid uit hetzelfde gezin of van een jeugdspeler ( -19j. ), of van 
iemand die geen federatie speelt kan door het bestuur aangepast worden. 
 



Nieuwe leden worden pas definitief aanvaard  nadat zij hun lidgeld betaald hebben. 
Dit lidgeld dient bij inschrijving ( uiterlijk tegen 30 juni ) betaald te zijn. 
 
Art. 4 –C – Hij die wenst opgenomen te worden in onze vereniging en komende van een 
andere club, kan alleen worden aanvaard indien blijkt dat hij aan alle verplichtingen in zijn 
vorige club heeft voldaan. Nieuwe kandidaat-leden zullen vooraf van deze bepaling worden 
in kennis gesteld. 
 
Art. 5 – Ieder lid heeft te allen tijde het recht ontslag te nemen. In dat geval blijven de als 
bijdrage reeds gestorte bedragen eigendom van de vereniging en horen haar van 
rechtswege toe. 
 
Art. 6 – De leden kunnen uit de vereniging gesloten worden : 

- a) bij niet naleven van de reglementen van inwendige orde van KBC BV of van 
de reglementen van de KBBB. 

- b) Indien zij door hun handelingen schade berokkenen aan de belangen of de 
eer en de goede naam van de vereniging. 

- c) Het lidmaatschap houdt automatisch op bij niet betalen van het lidgeld.  
Vooraf zal er nochtans door het bestuur een verwittiging worden verzonden. 

- d) Door uitsluiting bij besluit van een algemene vergadering met twee/derde 
van de stemmen. 

- e) Krachtens een bestuursbesluit, door deze laatste bij monde van de 
voorzitter gemotiveerd 

 
Art. 7 – Al de leden van onze vereniging vallen onder de bepalingen van deze reglementen 
en worden er aan gehouden deze te volgen. 
 
Art. 8 – Wie om welke reden ook ophoudt lid te zijn van onze vereniging, verliest alle 
aansprakelijkheid op de bezittingen onzer vereniging. 
 
Art. 9 – Officiële individuele wedstrijden worden gespeeld in de gangbare clubuitrusting. 
Er dient gespeeld te worden in een zwart hemd met het officiële club logo.   
Ploegencompetities worden in hetzelfde tenue gespeeld, of in een tenue die voor alle spelers 
in die ploeg dezelfde is. 
Indien, door een bepaalde ploeg, een kampioenstitel behaald wordt waaraan prijzengeld is 
verbonden, wordt 50% hiervan uitgekeerd voor deze ploeg, de rest is voor de club.  Deze 
regeling is van toepassing bij de ploegencompetitie beker van Antwerpen en NIDM.  Dus 
enkel de eerste plaatse telt. Het prijzengeld van tweede- of derde plaatsen wordt 
automatisch eigendom van de club, en dit voor de gemaakte onkosten. 
 
Art. 9bis – Ieder lid dient zelf een vervanger te zoeken indien hij aangeduid is als arbiter en 
door omstandigheden zelf niet aanwezig kan zijn.   
 
Art. 10 – Bij voldoende belangstelling zal door het bestuur jaarlijks worden ingericht : 

- a) Clubfeest, de laatste zaterdag van de maand juni.  Dit is gratis voor alle 
leden en ereleden, samen met hun partner, enkel indien de clubkas dit kan 
dragen, anders wordt er vooraf een bijdrage afgesproken om het te laten 
doorgaan.  Een lid dat zich heeft opgegeven voor het clubfeest en zijn 
deelname annuleert op minder dan 8 dagen voor de voorziene datum, kan 
ertoe verplicht worden de hierdoor ontstane onkosten te vergoeden. 

- b) Nieuwjaarsreceptie, aangeboden door de club voor de leden, ereleden en 
sponsors. ( enkel indien de clubkas dit kan dragen ) 

- c) Clubkampioenschap, in de discipline drieband op klein biljart en op 
matchtafel.  Het prijzengeld zal jaarlijks door het bestuur worden bepaald.  Het 



verloop van deze handicap wordt telkenjare bepaald op de algemene 
vergadering van september. 

- het prijzengeld wordt enkel uitgekeerd indien de gerechtmatigde aanwezig is 
op het clubfeest. 

 
Art. 11 – De vereniging wordt vertegenwoordigd en beheerd door een bestuur bestaande uit 
minstens vijf leden en samengesteld als volgt : 

- voorzitter, aangeduid door een algemene vergadering, aangevuld met 4 ( of 
meer ) bestuursleden, eveneens aangeduid door de algemene vergadering, 
met dien verstand dat de onderscheiden functies, uitgezonderd deze van de 
voorzitter, in onderling overleg worden verdeeld en welke zijn : 

-  Ondervoorzitter. 
-  Secretaris. 
-  Penningmeester. 
-  Sportbestuurder. 
-  Leden ( bv. PR-verantwoordelijke ). 

Het bestuur wordt verkozen voor de duur van twee jaar. Telkenjare op de statutaire 
vergadering zal de helft van het bestuur herkiesbaar zijn in de volgende orde : 

- Voorzitter   - Ondervoorzitter 
- Secretaris   - Sportbestuurder 
- Penningmeester   - (Lid ) 

De uittredende leden zijn herkiesbaar.  Alle ambten zijn onbezoldigd.  Het bestuur bezit de 
meest uitgebreide machten voor het beheer en de leiding van de vereniging.  Alles wat niet 
uitdrukkelijk voorbehouden is aan de algemene vergadering valt in haar bevoegdheid.  Het 
bestuur kan alleen geldig beslissen wanneer minstens de helft van haar leden aanwezig zijn.  
De stemmingen van het bestuur geschieden bij eenvoudige meerderheid.  De stem van de 
Voorzitter is beslissend bij staking van stemmen.  De geheime stemming is verplichtend 
wanneer een persoonlijk feit in betwisting is.  Bij ontslag of vertrek van één der 
bestuursleden zal het bestuur in zijn vervanging voorzien in de eerstvolgende 
bestuursvergadering en de goedkeuring ervan vragen aan de algemene vergadering op de 
eerstvolgende bijeenkomst.  Het bestuur mag een buitengewone algemene vergadering 
bijeenroepen wanneer zij het nodig acht.  Zij is gehouden zulks te doen op aanvraag van 
minstens één/vierde van de leden.  De uitnodiging voor de algemene vergadering worden 
verzonden per gewone brief aan het persoonlijk adres van ieder lid, of per mail, minstens 
acht dagen op voorhand en moeten de verschillende punten van de dagorde aanduiden.  Het 
bestuur legt rekening over aan de statutaire algemene vergadering van alle prestaties van de 
vereniging sedert de voorgaande algemene vergadering en vraagt de goedkeuring van de 
geldelijke verrichtingen, opgesteld door de penningmeester en vooraf nagezien door twee 
leden welke geen deel uitmaken van het bestuur.  Voor alle stemmingen heeft ieder lid recht 
op één stem.  Volmacht is niet toegelaten.  Leden van minder dan 18 jaar mogen niet 
deelnemen aan de stemming.  Besluiten worden goedgekeurd met eenvoudige meerderheid 
van stemmen.  Bij staking van stemmen beslist de stem van de Voorzitter. 
 
Art. 12 – Sinds september 2013 heeft KBC Biljartvrienden een website :  
biljartvrienden-turnhout.be 
Op deze website wordt in het kort de club voorgesteld.  Men vindt er ook de speelkalenders 
en de prestaties van onze leden terug.  Ook interessante data zullen er regelmatig vermeld 
worden.   
 
 
Art. 13 – De huidige statuten zullen voor goedkeuring voorgelegd worden aan de KBBB.  
Hetzelfde zal gebeuren voor eventuele wijzigingen, welke moeten aangevraagd worden door 
minstens één/vierde van de leden en aangenomen worden door de algemene vergadering 
met minstens twee/derde van de op die vergadering aanwezige leden. 
 



 
        Turnhout, 4 augustus 2014 
 
 
 
De Voorzitter        De Secretaris 
 
 
 
Voor goedkeuring : de gewestelijke secretaris. 

 

 

 

 

 

 


