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1. Dit huishoudelijk reglement heeft als doel de statuten van de vereniging, zoals notarieel 

 vastgesteld op 14-02-1990, te verduidelijken. Het reglement regelt de dagelijkse gang van 

 zaken binnen onze vereniging. Daar waar het huishoudelijke reglement niet voorziet in 

 duidelijkheid wordt verwezen naar de statuten. Het huishoudelijk reglement mag niet in 

 strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. Het 

 reglement kan tijdens de algemene jaarvergadering worden aangepast door middel van 

 meerderheid van stemmen. Het bestuur komt daarvoor tijdig met voorstellen.  

2. Begrippen 
a. De vereniging: Biljartvereniging “De Regenboog”  
b. Een lid: hij/zij aan wie het lidmaatschap van de vereniging officieel is toegekend.  
c. Het verenigingsjaar: De periode van 1 januari t/m 31 december.  
d. Daar waar gesproken wordt over een lid in de “hij” vorm geldt dit tevens voor de     
 vrouwelijke leden.  

  
3. Doelstelling  
a.  De vereniging stelt zich ten doel, het beoefenen en bevorderen van de biljartsport in al zijn 
 verschijningsvormen, waarbij sportiviteit op de eerste plaats staat.  
b.  De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:  
      - oefening van de leden te verzorgen en mogelijk te maken,  
      - het organiseren van onderlinge- en andere wedstrijden.   
  
4. De algemene vergadering.  
a. De algemene vergadering is binnen de vereniging het hoogste gezag.  
b. Algemene vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door het bestuur; de      
 uitnodiging dient minimaal 1 week voor de datum van de vergadering bij de leden te zijn.           
c. Tijdens deze vergadering wordt tevens de jaarrekening vastgesteld.  
d. Ieder lid heeft één stem, geschorste leden hebben geen stemrecht. 
e. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.  
f. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een  financiële controle commissie  
              van ten minste 2 personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie 
              onderzoekt de financiële jaarstukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van  
              haar bevindingen.  
g. Van de vergadering wordt door de secretaris, dan wel zijn vervanger, een verslag gemaakt. 
 Die wordt vastgesteld in de volgende vergadering.   
  
5. Het bestuur   
Ingevolge de statuten bestaat het bestuur uit ten minste 5 personen te weten:   
a. de voorzitter  
b. de secretaris  
c. de penningmeester  
d. algemene leden.  
  
6. Het lidmaatschap  
a. In de statuten in artikel 4 lid 1 staat vermeld dat personen lid kunnen worden als zij  
   woonachtig zijn in Dronten. Middels dit artikel interpreteren wij dit als woonachtig in de  
   gemeente Dronten. 
 
 



b. Het aanmelden als lid van de vereniging gebeurt door het invullen van een      
 aanmeldingsformulier door het kandidaat-lid, waarbij de volgende punten moeten worden 
 ingevuld:  
  - Algemene persoonsgegevens.  
  - Datum van aanmelding.  
  - Datum van ingang lidmaatschap.  
  - Voorzien van een eigen handtekening.  
  - Het aanmeldingsformulier moet bij de secretaris worden ingeleverd.  
c. Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij een proeve van bekwaamheid afleggen welke 
 wordt afgenomen door een van de bestuursleden.  
d. De vereniging hanteert in principe een maximumaantal van 75 leden en kent bij      
 overschrijding een ledenstop. Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van dit       
 artikel en behoeft daarvoor geen verantwoording af te leggen.  
  
7. Contributie  
a. De hoogte van de contributie wordt op de algemene ledenvergadering vastgesteld.  
b. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
 verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen.  
c. De betaling van de contributie geschiedt bij “vooruitbetaling” per bank of giro, per maand, 
 per kwartaal, per halfjaar of per jaar.  
d. Er vindt geen teruggave van betaalde contributies plaats, tenzij het bestuur in speciale      
 omstandigheden anders beslist.  
  
8. Gebruik biljartzaal  
a. De ruimte is afgesloten. De laatste speler zorgt voor afsluiting en het uitschakelen van de 
 verlichting.  
b. Als leden dat willen, kunnen zij tegen betaling van een borgsom een sleutel 
 krijgen bij een bestuurslid van de vereniging . Hij zorgt ook voor de inname  
 van de sleutel en de teruggave van de borg.  
c. Voor leden is er gelegenheid om op “ieder moment van de dag” gebruik te maken van de 
 biljarts. Indien in het bezit van een sleutel.   
d. Een lid van de vereniging mag een gastspeler meenemen. Wel wordt verwacht dat er dan 
 0,50 eurocent per 30 minuten in het krijtpotje (staat in de bureaulade) wordt gedaan. Deze 
 gastspeler moet wel voldoen aan de leeftijdsgrens van minimaal 50 jaar. Bovendien moet er 
 ruimte zijn in het speelprogramma van de intekenlijst. 
e. Bij binnenkomst in de zaal naam noteren op het bord voor deelname.  
f. Te allen tijde gebruik maken van de tijdklok (30 minuten speeltijd per partij), behalve als er 4 
 spelers tegelijk driebanden gaan spelen. Zij spelen niet via de klok maar spelen een partij 
 van 20 beurten.  
g. Na belsignaal einde speeltijd en beëindigen van de partij.   
h. Na “biljart vrij” melding kan de volgende partij een aanvang nemen.  
 i.  Tijdens de biljartlessen is er geen gelegenheid om vrij te spelen. Dit geldt ook tijdens de 
 uitwisselingen met andere verenigingen.   
j.  Tijdens de competitiemiddag hebben de niet-competitie spelers van die middag voorrang bij 

 het vrij spelen na afloop van de wedstrijden boven de competitiespelers van die middag.   

k. Indien er na het vrij spelen geen opvolging is op een tafel dienen de speler(s) die  

 gespeeld hebben de tafel te zuigen en de banden te borstelen en ook de ballen  

 poetsen. Bovendien dienen de middagspelers als er geen opvolging is na het zuigen  

 en borstelen de tafel af te dekken met het zeil. Daarbij moet op één punt het zeil iets 

             teruggeslagen worden, dit om de warmte te laten ontsnappen. 



 
 
 
  
9. Competitie  
a. De scheidsrechter is verantwoordelijk tijdens de partij. Zijn besluit is beslissend.  
b. Voor de competitie moet er voor iedere speler een moyenne vastgesteld worden, dit       
 gebeurt voor oud-spelers als volgt:  
  - Het moyenne voor de 1e periode is het gemiddelde van het vorig seizoen  
  - Het moyenne voor de 2e periode is het moyenne van de 1e periode   
  - Het moyenne voor de 3e periode is het moyenne van de 2e periode  
  - Het minimaal te maken aantal caramboles is 24  
  Voor nieuwe spelers wordt voorafgaande aan de competitie door een lid van het bestuur 
 in een oefenpartij het moyenne vastgesteld.  
c. Als blijkt dat een nieuwe speler toch te laag is ingeschaald, dan kan het bestuur in overleg 
 met de speler tussentijds het moyenne verhogen.   
d. Om zoveel mogelijk spelers deel te laten nemen aan de competitie kan het voorkomen 
 dat er gedurende een periode vervangers worden ingezet.  
e. De spelers van de partij 1 t/m 7 dienen om 13.15 uur in de zaal aanwezig te zijn. De andere 
 spelers moeten om 14.20 uur aanwezig zijn.  
f.  De competitieleider heeft de algehele leiding en eventuele verhinderingen moeten tijdig 
 bij hem worden gemeld. Uiterlijk vrijdag om 12.00 uur moeten deze gegevens bij hem  
 bekend zijn.  Er wordt dan een vervanger aangewezen die speelt voor afwezige speler. 
       - Uit de groep competitiespelers vragen wij 2 en bij voorkeur 3 spelers om als vervangers  
           te spelen. Daarbij worden de spelers van de woensdag voor de donderdag en  
                 omgekeerd ingezet. Bij voorkeur spelers met een diversiteit aan moyennes. 
              - Als vervanger wordt gekozen voor de speler die zo dicht mogelijk bij het moyenne van  
       de afwezige speler komt. 
       - De vervanger speelt de partij volgens zijn geldende moyenne en dient deze partij als  
                 een normale partij beschouwen. Mocht blijken dat een vervanger niet voldoende  
                 gemotiveerd is om dergelijke partijen te spelen dan kan het bestuur er voor kiezen om  
                 geen gebruik meer te maken van betrokkene. 
 - De vervanger haalt een aantal caramboles en deze worden herleid naar een aantal  
                 punten. Conform de huidige regels. 
       - Deze punten worden dan toegekend aan de afwezige speler evenals het aantal  
                 beurten. Echter niet de hoogste serie. 
         - Mocht een speler gedurende een periode 2 maal afwezig zijn geweest en dus 2 maal  
                zijn vervangen dan speelt hij wel gewoon door in deze periode, maar kan geen periode  
                kampioen worden. 
g. Het programma wordt afgewerkt volgens planning van de dienstdoende wedstrijdleider. 
 Eventuele wijzigingen op de speeldag in overleg met hem regelen.  
h. Van de spelers wordt verwacht dat zij, indien mogelijk, door de wedstrijdleiding worden 
 ingedeeld om te tellen of te schrijven.   
  - De teller is de scheidsrechter van de partij. Hij streeft ernaar dat de partij in rustige  
   sfeer verloopt en dat volgens de geldende spelregels wordt gespeeld. De        
  scheidsrechter observeert geconcentreerd het verloop van de partij en telt hoorbaar       
  voor de betreffende spelers en schrijver de gemaakte caramboles.   
  - De scheidsrechter moet zodanig positie kiezen om de speeltafel, dat geen hinder        
  wordt veroorzaakt voor de spelers. Een positie nabij de derde bal is veelal de juiste.     
  Een belangrijk maar moeilijk aspect is het signaleren van een biljardé. Elke speler       
  moet ernaar streven om zich de kennis zo snel mogelijk eigen te maken. De teller       
  geeft aan dat er mogelijk biljardé kan ontstaan door te attenderen met “attentie”. Als 



  een speler regelmatig commentaar levert op zijn eigen spel of op dat van zijn       
  tegenstander of zich onsportief gedraagt, dan moet de betreffende speler door de       
  scheidsrechter worden gewaarschuwd dat dit niet is toegestaan.   
  - De scheidsrechter heeft de bevoegdheid om bij herhaalde verstoring van de partij, of       
  onsportief gedrag van de zijde van een speler of anderen, na een herhaalde       
  waarschuwing, de partij te staken.  
  - In dat geval moet de reden van deze staking worden voorgelegd aan de         
  wedstrijdleider. Deze zal dan beslissen of volstaan kan worden met een laatste        
  waarschuwing of dat de partij wordt beëindigd.   
  - De schrijver noteert de door de scheidsrechter genoemd caramboles en vermeld dat       
  op het scorebord. De schrijver moet de scheidsrechter attenderen op een volgens      
  hem foutieve telling. De teller beslist daarna welk aantal caramboles genoteerd moet       
  worden. Tevens maakt hij de scheidsrechter er op attent dat er nog 5 caramboles       
  moeten worden gemaakt door een speler. Bovendien geeft hij aan dat de laatste 
  beurt wordt gespeeld.  
i. Als een speler zonder bericht met reden, te laat of niet verschijnt, zal in overleg met de 
 competitieleider een vervanger worden ingezet en wordt voor de afwezige speler de partij 
 als gespeeld beschouwd. Derhalve worden aan die speler geen punten toegekend. Onder 
 “niet op tijd” wordt verstaan: het tijdstip waarop de wedstrijdleider de spelers oproept aan 
 de speeltafel te verschijnen. Eenieder dient dus op tijd aanwezig te zijn dan wel zich hebben 
 afgemeld bij de competitieleider.  
j. Voorafgaande aan de partij wensen de spelers elkaar een prettige wedstrijd.  
k. Na afloop wordt de winnaar gefeliciteerd en worden de scheidsrechter en schrijver       
 bedankt.  
  
10. Wedstrijdregels (eigen competitie)  
  
Libre  
a. Tijdens de competitie wordt er libre gespeeld over maximaal 30 beurten per partij.  
b. De partij is gespeeld als een der spelers zijn aantal caramboles heeft behaald.  
c. Heeft de beginnende speler zijn aantal caramboles behaald, dan heeft de niet beginnende 
 speler het recht op een nastoot. Daartoe begint deze speler weer met een acquit stoot.  
d. Na afloop van de partij worden de resultaten door de wedstrijdleiders verwerkt..  
e. Er wordt geteld volgens het procentueel systeem, waarbij voor een speler zijn behaalde 
 puntenaantal als volgt worden berekend. Aantal behaalde caramboles gedeeld door het te 
 maken aantal caramboles maal 10 punten. Dit resultaat wordt rekenkundig afgerond.   
  
Bandstoten en driebanden  
a.   Het aantal beurten voor beide spelsoorten wordt gesteld op 30 

b.  De spelers die het vorig jaar hebben deelgenomen aan één der spelsoorten 

    spelen met het toen behaalde moyenne. Dit kan zowel competitie als triatlon zijn. 

     Waarbij competitie prefereert boven triatlon. 

c.  Van spelers die voor de 1e keer aan één van deze spelsoorten gaan deelnemen 

    moet voorafgaand aan het toernooi een moyenne worden vastgesteld.  

d. 1. Als er te weinig deelnemers zijn om 2 middagen een volwaardige competitie op te zetten  

 krijgt het bestuur de vrijheid om het op 1 middag te organiseren 

 Mochten er echter teveel deelnemers per middag zijn dan kunnen we  overgaan tot het 

              formeren van 2 groepen per middag. Samenstelling van groepen geschiedt d.m.v.  loting.  

      Deze loting zal plaatsvinden in de biljartzaal en is voor een ieder toegankelijk. 

               2.  Deze groepen spelen hun eigen partijen maar vormen 1 ranglijst per middag. 



         3.  De 2 beste spelers per spelsoort spelen een kruisfinale 

              4.  Mocht er op 1 middag gespeeld worden per spelsoort dan is de ranglijst gelijk de finale 

                    lijst .  De nummers 1 en 2 van de ranglijst spelen onderling nog een finale partij. 

              5.  Als er iets is waarin dit artikel niet voorziet, krijgt het bestuur de vrijheid om naar eigen  

                   goeddunken te besluiten. 

Triatlon  
a.    Zie de regels bij het Libre, bandstoten en driebanden 
b.    Aan deze dag doen zoveel mogelijk spelers mee, dit zal echter altijd een even 
    aantal moeten zijn. Het aantal zal worden vastgesteld door het bestuur. 
               Het aantal beurten zal voor elke spelsoort 30 zijn. 
 
11.  Handleiding voor wedstrijdleiders  
a. Het speelprogramma wat op de speeldag op de tafel ligt bepaalt in principe de volgorde van 
 spelen. Hierbij is, zoveel als mogelijk is, rekening gehouden met de wensen van de spelers. 
 De kaartjes zijn vooraf neergelegd door de door het bestuur daartoe gevraagde persoon.  
b. De competitieleider is het centrale meldpunt voor de afmeldingen. Deze zal, indien     
 noodzakelijk, het programma aanpassen voor de wedstrijdleider.  
c. Mochten er op de speeldag (bij aanvang) wensen zijn van spelers dan dienen die zich te 
 melden bij de wedstrijdleider. Deze kan dan eventueel het speelschema aanpassen.  
d. Arbitrage vindt in principe plaats door spelers uit de woensdag- respectievelijk     
 donderdaggroep. Tijdens de partij zullen degenen die spelen in de volgende partij     
 tellen/schrijven. Spelers welke aangegeven hebben niet voor arbitrage in aanmerking te 
 willen komen zijn bij de competitieleider bekend en deze zal deze bekendmaken bij de 
 wedstrijdleider. Mochten geen spelers voor handen zijn voor arbitrage dan kan de     
 wedstrijdleider naar eigen inzicht kiezen voor een geschikte vervanger.  
e.  De wedstrijdleiders voor de woensdag en de donderdag zullen bij aanvang van de nieuwe 
 competitie bekend worden gemaakt. Zij staan ook vermeld op het wekelijks te publiceren 
 weekschema.  
  
12. Uitwisselingen  
a. Met een aantal verenigingen onderhouden wij uitwisselingen. Dat houdt in, dat wij uit of 
 thuis tegen de betreffende vereniging een competitie dag houden.  
b. Vooraf wordt afgesproken hoe er wordt geteld en over hoeveel beurten een wedstrijd      
 gaat.  
c. De deelnemers worden begeleid door een bestuurslid, of een lid dat daartoe gevraagd     
 wordt door het bestuur.  
d. Om mee te willen doen aan een uitwisseling dient men zich op te geven door middel van 
 aanmelden op een intekenlijst op het publicatiebord.  
e. Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers maakt het bestuur een keuze.  
f.  De deelnemers overleggen onderling over het vervoer. De chauffeur ontvangt van de     
 mederijders een vergoeding.  
g.  De vereniging verplicht de bestuurder van de personenauto dat deze beschikt over een 
 inzittenden verzekering.  
 
13. Lessen  
Het bestuur van de vereniging zal trachten om nieuwe leden en zij die dat wensen de mogelijk te 
bieden om biljart lessen te volgen. Zij zal daarvoor vanuit het ledenbestand proberen een docent aan 
te trekken. Het maximumaantal deelnemers zal in overleg met de betreffende docent worden 
vastgesteld. Daarbij gelden de volgende regels als blijkt dat de belangstelling groter is dan het 
maximale aantal:  



1. Nieuwe leden die nog nooit hebben deelgenomen aan de lessen  
2. Leden die nog nooit hebben deelgenomen  
3. Leden die vroeger wel eens hebben deelgenomen.  
  
14. Gedragsregels  
a. In de speelruimte is het nuttigen van drinkwaren niet toegestaan.  
b. Het is verboden om met een horloge om de voorhand te spelen om te voorkomen dat de 
 lakens beschadigen. Bovendien moet elke speler ervoor zorgdragen dat hij geen schade kan 
 aanbrengen aan het laken. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan sleutelbossen aan riem e.d.  
c. Na het aanbrengen van nieuwe lakens mag er 1 week niet worden gepikeerd en gemasseerd. 
d. Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij als vrij spelen zich even voorstellen aan de     
 aanwezige leden. Tijdens de competitie doet de competitieleider dit.  
e. De vereniging eist van de leden correct gedrag. Dat wil zeggen: gedrag dat algemeen     
 maatschappelijk wordt aanvaard, passend bij de normen en waarden van onze      
 samenleving.  
f. Veel biljarters zijn zich niet geheel (soms in het geheel niet) bewust van hun gedrag aan de 
 biljarttafel. Biljarten is een sport die naast plezier en succes ook onafscheidelijk verbonden is 
 met teleurstellingen, verlies, tegenvallers en pech.  
Bedenk dat het aantal caramboles dat een biljarter in de competitie geacht wordt te halen, 
gebaseerd is op, bijvoorbeeld, 30 beurten. Dat betekent dat u zich voor een wedstrijd moet 
realiseren dat u gemiddeld 30 keer een carambole zult missen c.q. 30 fouten zult maken c.q. 30 keer 
een teleurstelling zult moeten verwerken. Teleurstelling is begrijpelijk, echter voortdurend klagen 
helpt niet en u gaat er ook niet beter van spelen. 
 
 
15. Sponsoring     
Doel van de sponsoruitingen. 
Voor de vereniging ruimte in de financiële middelen te verkrijgen door andere inkomsten dan alleen 
de contributie en een kleine subsidie van de gemeente.  
Uitgangspunt is dat deze gelden gebruikt gaan worden voor de volgende doeleinden: 
*Eventuele terugloop in ledenaantal te kunnen opvangen 
*Eventueel extra vervangen van de lakens. 
*Investeringen in nieuw/ander meubilair 
*Reserveringen voor jubilea (bv. 30 jarig bestaan) 
*Opvang vervallen gemeentelijke subsidie 
 
De sponsor gaat een contract aan met de vereniging voor 3  of 5 jaar. Waar kan men voor kiezen: 
       - het ophangen van de reclame bordjes 

- naast deze sponsormogelijkheid is er ook gelegenheid om via onze site onder een  

         speciale link zich voor te stellen aan bezoekers van onze site.  

   - de kosten van de bordjes bedragen € 100,-- per jaar 

    - vermelding op de website (alleen mogelijk in combinatie met bordje) € 50,-- per jaar 

De leden mogen bedrijven die mogelijk interesse hebben voor sponsoring bij het bestuur aanmelden. 
Echter de daadwerkelijk afspraken worden gemaakt door het bestuur. 
 
 
  
Dronten:  19-02-2020 


