STATUTEN VAN DE TILBURGSE BILJART BOND
=======================================
ARTIKEL 1
ALGEMENE BEPALINGEN
De vereniging draagt de naam van de Tilburgse Biljart Bond (afgekort T.B.B.) en verder in
deze Statuten als zodanig genoemd en is opgericht 14 augustus 1946 en gevestigd te Tilburg.
ARTIKEL 2
TIJDSDUUR VAN DE T.B.B.
De T.B.B. is aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt ontbonden op het moment dat een
daartoe uitgeschreven algemene vergadering rechtsgeldig tot ontbinding besluit.
Zie ook Artikel 10.
ARTIKEL 3
DOEL
De T.B.B. stelt zich ten doel het bevorderen van de beoefening van het biljartspel. Zij tracht
dit doel te bereiken door:
a) Het uitschrijven en organiseren van wedstrijden, zowel persoonlijk als in
teamverband.
b) Het instellen van kampioenschappen en titels in diverse spelsoorten.
c) Het bevorderen van oprichting van verenigingen, welke de beoefening van het
biljartspel trachten aan te moedigen.
d) Alle verdere haar ten dienste staande middelen welke aan het doel kunnen
bijdragen.
ARTIKEL 4
LEDEN
De T.B.B. bestaat uit verenigingen. Deze bestaan uit gewone leden. Verder kunnen tot de
T.B.B. worden toegelaten ondersteunende leden, ereleden en leden van verdienste.
a) Gewone leden zijn natuurlijke personen die lid zijn van de bond doordat zij als
actief dan wel rustend lid zijn aangesloten bij een vereniging.
b) Ondersteunende leden kunnen natuurlijke personen, zaken of instellingen zijn.
c) Ereleden of leden van verdienste zijn zij aan wie deze titel door de algemene
jaarvergadering op voordracht is verleend.
ARTIKEL 5
LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap wordt verkregen:

a) Voor verenigingen:
b) Voor gewone leden:

c) Voor ondersteunende leden:

door aanname op de algemene jaarvergadering.
door aanmelding bij een clubbestuur, waarvan
de vereniging op schriftelijk verzoek door de
algemene vergadering werd toegelaten, als actief
of rustend lid, dit naargelang al dan niet als
speler
aan
bondswedstrijden
wordt
deelgenomen.
na aanname door het bondsbestuur.

Wat de leeftijd van aan te nemen actieve leden betreft, welke kunnen zijn onderverdeeld in
Senioren en Junioren is als volgt bepaald.
Leden beneden 16 jaar –behoudens dispensatie van het bondsbestuur en met overlegging
van een verklaring van de ouders- kunnen slechts deelnemen aan Junioren wedstrijden.
Leden van 16 jaar en ouder worden beschouwd als senior. Deze leden kunnen na hun 16 e
jaar nog tweemaal (tot 18 jaar) telkens voor 1 jaar dispensatie krijgen om bij de junioren
deel te nemen.
Elk actief lid kan maar voor een vereniging als zodanig uitkomen, dus ook maar voor een
biljartorganisatie tenzij door het bondsbestuur schriftelijk dispensatie is verleend.
Opname in de T.B.B. van verenigingen, die daartoe verzoeken, geschiedt na uitgebracht
advies van het bondsbestuur, waarna stemming door de algemene jaarvergadering
plaatsvindt. Bij opname ontvangt de vereniging de Statuten en verdere nodige reglementen.
Tot 8 dagen voor de algemene jaarvergadering worden aan leden overschrijvingen van
vereniging naar een andere aangesloten vereniging verleend, mits een verklaring van de
scheidende vereniging op een door de T.B.B. verstrekt Overschrijvingsformulier wordt
overlegd, waaruit blijkt dat door aanvrager aan alle verplichtingen is voldaan.
Zonder deze verklaring wordt geen overschrijving verleend. Geen verklaringen zijn nodig
voor leden die in het voorbije seizoen bij geen enkele vereniging op de ledenlijst
voorkwamen; niet op de verbodslijst staan of voor leden die door de scheidende vereniging
zijn uitgeschreven zonder een verzoek om het lid op de verbodslijst te plaatsen. Voor
verbodslijst zie tevens Artikel 4 Huishoudelijk reglement.
Indien van een vereniging een bestuurslid overschrijving verzoekt naar een andere
vereniging is dit betreffende bestuurslid niet gerechtigd het overschrijvingsformulier zelf te
ondertekenen. Dit dient te geschieden door minimaal een der andere bestuursleden van die
vereniging.
II.Het lidmaatschap van een vereniging gaat verloren door opzegging, door plaatsing op de
verbodslijst vanuit het bondsbestuur en door schorsing of afvoering van bondswege.
III.Het lidmaatschap voor gewone leden gaat verloren door opzegging door hun vereniging,
door overlijden, door plaatsing op de verbodslijst op verzoek van hun vereniging dan wel van
bondswege of door schorsing en/of afvoering van bondswege. Zie ook Artikel 4
Huishoudelijk Reglement.

IV.Over de door de gewone leden of verenigingen te betalen jaarlijkse contributies,
inschrijfgelden, entreegelden, boetes alsmede de te betalen minimumbijdrage van
ondersteunende leden, wordt verwezen naar Artikel 3 Huishoudelijk Reglement.
V.Gewone leden hebben slechts via hun verenigingsbesturen stemrecht, waaromtrent meer
in Artikel 6 Huishoudelijk Reglement.
ARTIKEL 6
BONDSBESTUUR
Het bestuur van de T.B.B. bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 leden die gekozen
worden uit de gewone leden door de algemene jaarvergadering.
Het bestuur wordt bijgestaan door een jaarlijks wisselbare Commissie van Beheer (Artikel 9
huishoudelijk Reglement) en een jaarlijks wisselende Kascommissie (Artikel 10
Huishoudelijk Reglement).
De wijze van kandidaatstelling, verkiezing en aftreding alsmede de taakverdeling van het
bondsbestuur worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld in Artikel 7 en Artikel 8.
Het bondsbestuur vertegenwoordigt de T.B.B. in en buiten rechten en is verantwoordelijk
voor het uitvoeren van de door de algemene vergadering genomen besluiten.
ARTIKEL 7
BONDSVERGADERINGEN
Tenminste eenmaal per jaar wordt een algemene jaarvergadering en een technische
vergadering gehouden, waaromtrent meer gegevens in Artikel 5 van het Huishoudelijk
Reglement. Tijdens bondsvergaderingen zijn alleen bestuurders van verenigingen
stemgerechtigd.
ARTIKEL 8
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Het Huishoudelijk Reglement stelt nadere bepalingen vast betrekking hebbende op het
beheer en de inrichting van de T.B.B. Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen
bevatten in strijd met deze Statuten.
Statuten en Huishoudelijk Reglement van aangesloten verenigingen mogen geen bepalingen
bevatten die afwijken van deze Statuten. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet
beslist het bondsbestuur.
Wijzigingen in dit Reglement kunnen in de algemene jaarvergadering worden aangebracht
met volstrekte meerderheid van stemmen. Zie Artikel 6 Huishoudelijk Reglement.
ARTIKEL 9
STATUTENWIJZIGINGEN
Wijzigingen in deze Statuten kunnen slechts worden aangebracht in de algemene
jaarvergadering met volstrekte meerderheid van stemmen. Zie Artikel 6 Huishoudelijk
Reglement.

ARTIKEL 10
ONTBINDING
De algemene vergadering die rechtsgeldig tot ontbinding van de T.B.B. besluit, beslist tevens
welke bestemming aan eventuele gelden en eigendommen van de T.B.B. zal worden
gegeven. Deze bestemming moet zijn een algemeen sportief belang of een weldadig doel.
ARTIKEL 11
SLOTBEPALINGEN
Door zijn toetreden verklaart ieder lid van de T.B.B. zich te zullen onderwerpen aan de
Statuten, Reglementen en alle andere wettige regelingen en besluiten.
Zij kunnen zich daarbij nimmer beroepen op onbekendheid.
ARTIKEL 12
IN WERKING TREDING
Deze Statuten treden na goedkeuring door de algemene jaarvergadering onmiddellijk in
werking. Volstrekte meerderheid van stemmen is daarvoor nodig.
Zie Artikel 6 Huishoudelijk Reglement.
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