Huishoudelijk reglement Bridgeclub "Drie Onder De Tram"
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 6 sept. 2005
Wijzigingen:

2008 - 04
2008 - ALV0411
2009 - ALV0109
2013 – ALV0309

10.4
Wijziging contributiebetaling
4.2-5.1-5.2-8.2.1-8.2.4-8.2.5-9.2-9.3-10.4-13.3-18.6
2 geheel
19.9 geheel

Naam en Zetel.
Artikel 1.
1.1.
De vereniging draagt de naam Bridgeclub "Drie Onder De Tram".Zij wordt in dit reglement verder
aangeduid als DODT.
1.2.
Zij heeft haar zetel te Purmerend en houdt haar clubbijeenkomst op dinsdagavond.

Oprichtingsdatum en uitgangspunten
Artikel 2.
De bridgeclub Drie Onder De Tram is opgericht in juni 1994 om plaats te bieden aan spelers van alle niveaus.
Onderstaand staan de uitgangspunten vermeld die voor de oprichting van DODT van essentieel belang waren en
blijvend richting zullen geven aan ons beleid:
a. Het respecteren van de officiële spelregels.
b. Aansluiting bij de Nederlandse Bridge Bond
c. Inrichting van de clubavond in overeenstemming met de richtlijnen van de NBB
d. Het streven naar kwaliteitsverbetering o.a. door het stimuleren van trainingen en deelname
aan externe competitiewedstrijden.
e. Sportiviteit.
DODT richt de clubavonden dusdanig in dat ook beginnende bridgers deel kunnen nemen.
DODT organiseert de clubcompetitie dusdanig dat leden die onregelmatig aanwezig zijn toch op hun eigen niveau
kunnen meespelen.

Doel.
Artikel 3.
3.1

3.2

DODT is voor onbepaalde tijd opgericht met als doel de uitoefening van het bridgespel in de meest
uitgebreide zin des woords te bevorderen en daarbij vooral ook de belangen van beginnende
bridgespelers, alsmede die van het bridgespel als serieuze wedstrijdsport te behartigen.
Dit alles in overeenstemming met de regels welke de Nederlandse Bridge Bond en het district, waartoe
DODT behoort, daarvoor vaststellen.
DODT tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.
Lid te zijn van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).
b.
Lid te zijn van het district waartoe DODT krachtens de indeling van de NBB behoort.
(Krachtens de statuten van de NBB vloeit dit lidmaatschap sub b automatisch voort uit het
lidmaatschap sub a.)
c.
Haar leden bij de NBB te registreren.
d.
Het inrichten van een clubavond en het daarbij organiseren van interne wedstrijden en competities
dusdanig dat op sterk uiteenlopend niveau kan worden deelgenomen .
e.
Het deelnemen aan externe wedstrijden en competities.
f.
Verder door alles te doen wat ter bevordering van haar doel nuttig mag worden geacht.

Jaarindeling.
Artikel 4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

Financieel loopt het jaar van 1 juli tot en met 30 juni, waarbij het zomerseizoen als specifieke budgetpost
steeds in zijn geheel op het daarop volgend jaar rust.
Het lidmaatschap wordt, voorzover niet tijdig beëindigd, steeds geacht automatisch per 1 september
opnieuw voor een jaar te worden verlengd.
De clubbijeenkomsten vinden wekelijks plaats op de dinsdagavond.
Er wordt globaal een onderscheid gemaakt tussen het winterseizoen van september tot en met mei en het
zomerseizoen van juni tot en met augustus.
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering - de "jaarvergadering" - wordt in principe op de eerst
dinsdagavond in het winterseizoen en dus doorgaans op de eerste dinsdagavond in september gehouden,
doch in ieder geval overeenkomstig artikel 14 lid 2 en artikel 15 lid 4.

Clubbijeenkomsten.
Artikel 5.
5.1.

Aanvangstijden van de clubbijeenkomsten zijn te vinden op onze website: www.drieonderdetram.nl
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5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 6 sept. 2005
Deelnemende paren dienen zich uiterlijk 10 minuten voor de aanvang aan de inschrijftafel te melden.
Voor de parenwedstrijden op de clubavond kent DODT geen afmeldingsplicht, tenzij vooraf anders is
aangegeven.
De clubbijeenkomsten staan open voor alle DODT leden en voor introducés.
Functionarissen van de NBB, alsmede districtsfunctionarissen, hebben toegang tot de clubavond, zolang
gesteld kan worden dat ze mede uit hoofde van die functie aanwezig zijn.
Indien er op een clubavond viertallenwedstrijden worden gespeeld dienen de daarvoor ingeschreven
teams zonder mankeren tijdig aanwezig te zijn, dan wel voor vervanging te hebben gezorgd.
De leiding en de verantwoording voor het uiteindelijk verloop van een clubavond ligt bij de wedstrijdleider
van de avond (W.L.A.).
Aanvullende regels betreffende de clubavond en zijn invulling staan in het Wedstrijd Reglement vermeld.
Het bestuur legt jaarlijks een schema met de invulling van de te houden clubbijeenkomsten aan de
Algemene Leden Vergadering voor.

Leden, introducés en begunstigers.
Artikel 6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

DODT kent drie soorten leden, gewone leden, ereleden en leden van verdienste, terwijl de vereniging
daarnaast begunstigers kent.
Gewone leden van DODT zijn natuurlijke personen die als lid van DODT zijn aangenomen overeenkomstig
de daartoe in dit reglement vastgestelde regels.
Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen die zich jegens DODT, of wegens hun
buitengewone verdiensten in het kader van de doelstellingen van DODT, op bijzondere wijze hebben
onderscheiden en als zodanig, op voordracht van het bestuur, door de Algemene Leden Vergadering zijn
benoemd.
Introducés zijn zij, die voor het deelnemen aan één of meer clubbijeenkomsten, door of namens de
voorzitter van DODT worden uitgenodigd.
Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben DODT financieel of anderszins te steunen.

Toelating als lid.
Artikel 7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.
Om te kennen te geven het lidmaatschap van DODT te willen verwerven kunnen personen een verzoek
daartoe bij het bestuur indienen middels het daartoe dienende inschrijfformulier.
Met het indienen van een verzoek tot toelating als lid van DODT accepteert een kandidaat lid automatisch
de uit toelating als lid voortvloeiende verplichtingen.
Het bestuur kan op een gegeven moment een ledenstop afkondigen.
De kandidaat leden worden dan op een wachtlijst geplaatst welke chronologisch wordt afgehandeld.
In geval van een afgekondigde ledenstop behoudt het bestuur van DODT zich echter het recht voor ieder
verzoek afzonderlijk te bezien.
Indien het bestuur van DODT besluit een formeel verzoek tot toelating als lid van DODT, zoals bedoeld in
lid 7.2, om andere redenen dan een ledenstop niet te honoreren, dan zal zij de betreffende persoon binnen
zes weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk van de afwijzing op de hoogte stellen.
Op het door het bestuur afwijzen van een verzoek tot toelating als lid van DODT is geen beroep mogelijk.
Wel kan door de leden aan het bestuur gevraagd worden tijdens de jaarvergadering verantwoording
omtrent haar beleid in deze af te leggen.
Daartoe gelden primair de regels zoals verwoord in artikel 20 lid 1 van dit reglement, doch als er niet aan
deze regels is voldaan kan een beroep op artikel 23 van dit reglement worden gedaan.
Bij toelating als lid worden de gegevens van de verzoeker door het bestuur aan de NBB doorgegeven.
Aan het toegelaten lid vindt geen specifieke bevestiging van zijn acceptatie plaats.
Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en de adressen van de leden, leden van verdienste
en ereleden zijn opgenomen.

Rechten en plichten.
Artikel 8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.

8.1.3.

Naast en behoudens hetgeen daaromtrent in andere artikels van dit reglement dan wel wettelijk is
geregeld hebben leden van DODT de volgende rechten.
Het recht tot deelname aan alle verenigingsactiviteiten.
Ingevolge het feit dat DODT is aangesloten bij de NBB, zijn alle leden van DODT automatisch lid van de
NBB en ondervinden zij de daaruit voortvloeiende rechten.
Dit NBB-lidmaatschap wordt per seizoen geacht per 1 oktober in te gaan en te eindigen.
Ereleden zijn voor het leven lid van DODT en dienen dien overeenkomstig ook als lid van de NBB te
blijven ingeschreven. DODT behoudt dus de afdrachtplicht voor zijn ereleden.

2013-2014 - HR-2013.doc

2

Huishoudelijk reglement Bridgeclub "Drie Onder De Tram"
8.1.4
8.1.5.
8.2.
8.2.1.

8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5
8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 6 sept. 2005
Alleen de Algemene Leden Vergadering kan in redelijkheid van lid 8.1.3 afwijken.
Voor leden van verdienste gelden geen andere rechten dan zoals die voor gewone leden gelden.
Naast en behoudens hetgeen daaromtrent in andere artikels van dit reglement dan wel wettelijk is
geregeld hebben leden van DODT de volgende verplichtingen.
Het aan het bestuur doorgeven van wijzigingen in personalia, voorzover relevant voor DODT en / of NBB,
en van wijzigingen in adres en anderszins. Dit dient bij voorkeur te geschieden door het zelf aanpassen
van de gegevens in MijnNBB op internet.
Het tijdig betalen van geldelijke verplichtingen aan DODT, zonder daartoe behoeven te worden gemaand.
Het in acht nemen van de spelregels zowel als algemene regels van de NBB.
Het respecteren van het rookverbod in alle ruimtes op de locatie waar DODT speelt.
Het respecteren van en het handelen in overeenstemming met dit Huishoudelijk Reglement zowel als het
Wedstrijd Reglement van DODT.
Als invaller optredende spelers, welke geen DODT lid zijn en door een DODT lid worden geïntroduceerd
voor een clubbijeenkomst, worden geacht namens de voorzitter te zijn uitgenodigd.
Van introducés wordt verwacht dat zij de clubregels respecteren.
Introducerende DODT leden zullen zo nodig op het gedrag van hun introducé worden aangesproken.
Indien daar aanleiding toe is kan de voorzitter van DODT, en namens hem de wedstrijd leider van de
avond, iemand de status van introducé ontnemen en van een clubbijeenkomst dan wel activiteit uitsluiten.

8.4.

Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun krachtens dit reglement of
uit andere hoofde, zijn toegekend en opgelegd, anders dan die welke hun krachtens een afspraak
verwoord in een bestuursbeslissing zijn toegekend en opgelegd.

8.5

Schorsing of ontslag van een DODT lid uit zijn functie als bestuurslid doet primair geen afbreuk aan zijn
rechten als DODT lid, anders dan waar het zaken betreffende deze schorsing of dit ontslag aangaat.

8.6.

De statuten en het huishoudelijk reglement van NBB, dat overigens op de site van de bond te vinden is,
dient voor DODT leden ter inzage bij het bestuur beschikbaar te zijn.

Beëindiging lidmaatschap.
Artikel 9.
9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

Het lidmaatschap eindigt.
a.
Door opzegging door het lid.
b.
Door opzegging door DODT.
Het bestuur kan hiertoe beslissen als een lid zijn verplichtingen jegens DODT niet nakomt, alsook
wanneer redelijkerwijs van DODT niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
c.
Door ontzetting.
Deze bestuursbeslissing kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
reglementen of besluiten van DODT handelt, of DODT op onredelijke wijze benadeelt.
d.
Door overlijden van het lid.
e.
Door royement door DODT of door de Nederlandse Bridge Bond.
Indien een lid van DODT zijn lidmaatschap van DODT wil beëindigen, dan dient hij het bestuur daarvan
voor 1 augustus daaraan voorafgaand schriftelijk op de hoogte te brengen. Anders wordt het lidmaatschap
automatisch per 1 september daarop volgend voor een jaar verlengd.
In gevolge de werkwijze van de NBB zijn DODT leden die hun lidmaatschap per 1 augustus opzeggen nog
tot 1 oktober daaropvolgend, als "DODT lid", lid van de NBB en ontvangen in die hoedanigheid het
bridgeblad tot en met het septembernummer. DODT is ook tot die datum afdracht plichtig.
DODT beschouwt het lidmaatschap echter per 1 september als beëindigd.
Ook de opzegging van het lidmaatschap door het bestuur van DODT kan slechts tegen het eind van een
verenigingsjaar geschieden met inachtneming van de termijnen als genoemd in lid 9.2 en 9.3
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de
leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door DODT op grond dat een lid zijn verplichtingen
jegens DODT niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt het lid ten
spoedigste schriftelijk met opgave van redenen in kennis gesteld.
Er staat de betrokkene tot een maand na de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving open hier
schriftelijk beroep tegen aan te tekenen bij het bestuur. In dit beroepschrift dienen de bezwaren tegen de
bestuursbeslissing duidelijk te zijn omschreven.
Het bestuur zal het beroep dan aan een Algemene Leden Vergadering voorleggen om er over te
beslissen.
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9.7.
9.8.

9.9

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 6 sept. 2005
Hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht
heeft bij de behandeling van zijn beroepschrift in de Algemene Leden Vergadering aanwezig te zijn en dit
mondeling toe te lichten.
Wanneer het lidmaatschap, anders dan door overlijden, in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Ook zonder daarmee de beëindiging van het lidmaatschap voor ogen te hebben kan het bestuur een
DODT lid een schorsing opleggen welke tijdelijke uitsluiting van bepaalde activiteiten inhoudt.
Dit voor een periode van maximaal 6 maanden.
Een royement kan alleen met instemming van de Algemene Leden Vergadering worden uitgesproken.

Geldmiddelen.
Artikel 10.
10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.
10.7.

De geldmiddelen van DODT bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en eventuele begunstigers, uit
schenkingen en eventuele andere baten.
Op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering wordt, op voordracht van het bestuur, de jaarbijdrage voor
het aanstaande seizoen definitief vastgesteld.
Bij deze jaarbijdrage zijn de afdrachten door DODT voor haar leden aan de NBB en het district
inbegrepen.
DODT hanteert een korting op de jaarbijdrage, dan wel een aangepaste jaarbijdrage, voor zogenaamde
"dubbelleden".
Als "dubbelleden" worden die personen aangemerkt, die gedurende tenminste elf maanden van het
seizoen waarop de jaarbijdrage betrekking heeft, lid zijn van meerdere bij de NBB aangesloten
verenigingen. Overeenkomstig NBB richtlijnen wordt het lidmaatschap van de "virtuele" NBB
bridgevereniging "StepBridge" daarbij buiten beschouwing gelaten.
Een gezinsverband tussen twee DODT leden leidt tot geen enkele korting op de jaarbijdrage.
De jaarbijdrage wordt begin september door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en dient daarna
zonder mankeren voor 1 oktober te zijn voldaan. Bijdrage, tijdstip en betalingswijze zullen tijdig door het
bestuur worden aangegeven.
Als een lid nadrukkelijk nalatig is in de betaling van de verschuldigde contributie, dan is hij een boete
verschuldigd van een kwart van het betreffende bedrag.
Hiervan is sprake als per 1 november de jaarbijdrage nog steeds niet is voldaan
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het
betalen van een bijdrage te verlenen.
Ereleden zijn vrijgesteld van een jaarbijdrage.
Leden van verdienste hebben dezelfde contributie verplichtingen als gewone leden.
De begroting dient dusdanig sluitend te worden gemaakt dat er tenminste 10 % van de totale begroting
voor "onvoorzien" plus "reservering" beschikbaar is.
Hiervan kan worden afgeweken op het moment dat de aanwezige reserve meer dan 50 % van de totale
begroting bedraagt.

Bestuursvorming.
Artikel 11.
11.1.
11.2.

11.3.

11.4

11.5.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, die door de Algemene Leden Vergadering worden
benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
De benoeming van bestuursleden geschiedt, behoudens het bepaalde in lid 11.5, uit één of meer bindende
voordrachten. Tot het opmaken van zulk een bindende voordracht zijn zowel het bestuur als tenminste tien
leden van DODT bevoegd. De voordracht van het bestuur wordt overeenkomstig artikel 16 bijgevoegd bij
de oproep voor de vergadering.
Een bindende voordracht door tenminste tien leden moet tenminste 50 uur voor de aanvang van de
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
Elke bindende voordracht van leden dient schriftelijk te worden ondersteund door tenminste tien
stemgerechtigde DODT leden terwijl de bestuurskandidaat zich daarbij schriftelijk bereid dient te verklaren
in principe een functie te zullen aanvaarden.
Voor zover niet reed bij de oproep bijgevoegd wordt een bindende voordracht van leden voor de aanvang
van de vergadering schriftelijk door aanplakking en mondeling bij de aanvang van de vergadering ter
kennis van de aanwezigen gebracht.
Aan elke voordracht kan het bindend karakter door de Algemene Leden Vergadering worden ontnomen
door een met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit, genomen in een
vergadering waarin tenminste 60 % van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd
is.
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Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 6 sept. 2005
Ook met een vertegenwoordiging van minder dan 60 % van het aantal stemgerechtigde leden in de
vergadering kan men besluiten het bindend karakter aan een voordracht te ontnemen, op voorwaarde dat
dit met instemming van tenminste 40 % van het totaal aantal stemgerechtigde leden gebeurt.
11.6. Tot ruim (tenminste 10 minuten) voor de geplande aanvang van de vergadering kan nog een
kandidaatstelling voor een bestuursfunctie ter kennis van het bestuur worden gesteld.
De kandidaatstelling dient te worden ondersteund door tenminste drie stemgerechtigde DODT leden terwijl
de bestuurskandidaat zich bereid moet hebben verklaard in principe een functie te zullen aanvaarden.
Deze voordracht heeft echter geen enkel bindend karakter.
11.7. Een verzoek tot ontneming van het bindend karakter aan één of meer voordrachten dient ruim voor de
aanvang van de vergadering schriftelijk aan het bestuur kenbaar te worden gemaakt en te worden
ondersteund door tenminste tien stemgerechtigde leden.
Het verzoek kan vergezeld gaan van een kandidaatstelling als bedoeld in lid 11.6, welke echter ook dan
geen bindend karakter heeft.
11.8. Voordrachten die niet aan het gestelde in lid 11.3 van dit artikel voldoen dienen gelijk te worden gesteld
aan een kandidaatstelling als bedoeld in lid11.6, mits aan het daar gestelde wordt voldaan.
Deze kandidaatstellingen worden alleen dan in behandeling genomen als na afhandeling van de bindende
voordrachten nog niet in alle vacatures is voorzien en het bestuur bovendien nog nadrukkelijk behoefte
heeft aan verdere aanvulling.
11.9. Is geen bindende voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Leden Vergadering overeenkomstig lid
11.5 van dit artikel aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de
Algemene Leden Vergadering echter vrij in haar keus.
11.10 Zolang het bestuur uit tenminste drie personen bestaat heeft zij de vrijheid van uitbreiding af te zien.
11.11 Het bestuur heeft op elk moment de bevoegdheid zijn voorkeur uit te spreken en daarmee een kiesadvies
te geven.
11.12. Het bestuurslid dat de functie van voorzitter zal bekleden wordt als zodanig in de Algemene Leden
Vergadering benoemd.
11.13. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester alsmede de andere te bekleden
functies aan.
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

Bestuurstaken en besluitvorming.
Artikel 12.
12.1.
12.2.

12.3.

12.4.
12.5

12.6

12.7
12.8
12.9.

Behoudens de beperkingen volgens dit reglement is het bestuur belast met het besturen van DODT.
Ook indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het bestuur is dan echter verplicht op redelijke termijn een Algemene Leden Vergadering te beleggen
waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
Naast de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris dient het bestuur in de vervulling van de
volgende taken te voorzien.
Competitieleider, Wedstrijdleider, Presentatie uitslagen, Website verzorging, Ledenadministratie,
Administratie meesterpunten (AMP), Materiaalbeheer, Zaalinrichting, PR, Speciale evenementen, "Lief en
Leed", Opleiding en Clubkrant.
Alhoewel taken in lid 12.3 aan één of meerdere personen, dan wel een commissie, kunnen worden
gedelegeerd, dient de verantwoordelijkheid bij een bestuurslid te worden ondergebracht.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van voornoemde goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
Onverminderd het in de laatste volzin van lid 12.5 bepaalde, wordt DODT in en buiten rechte
vertegenwoordigd,
a.
hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuursleden.
b.
hetzij door de voorzitter tezamen met één ander bestuurslid.
Voor het beschikken over banksaldi ten behoeve van dagelijkse gang van zaken volstaat het fiat van de
penningmeester.
Voor het beschikken over banksaldi, anders dan in het voorgaande lid van dit artikel, dienen de voorzitter
en de penningmeester hun fiat te geven.
Daar waar een bestuurslid een hem toebedeelde taak neerlegt, dient hij deze taak zo spoedig mogelijk,
doch in ieder geval binnen een maand na het beëindigen van zijn taak, aan een waarnemend of definitief
opvolger over te dragen. Dit zowel door overdracht van de betreffende documentatie, als ook in de vorm
van een mondelinge of schriftelijke toelichting.
Bij deze overdracht dient een bestuurslid als derde persoon aanwezig te zijn en een "proces verbaal" op te
maken dat in de eerst volgende bestuursvergadering aan de orde komt.
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12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 6 sept. 2005
Dit alles in het kader van de algemeen controlerende taak van het bestuur waaronder de controle op de
naleving van wettelijke verplichtingen en het gestelde in onder andere artikel 7 lid 8 en artikel 14 van dit
reglement.
Daar waar een bestuurslid door schorsing of ontslag wordt gedwongen zijn taak al dan niet tijdelijk neer te
leggen dient deze taak per direct door de voorzitter, of een, door de voorzitter aangewezen, vervanger te
worden overgenomen. Deze overname dient op overeenkomstige wijze te geschieden als in voorgaand lid
aangegeven.
In het kader van artikel 7 lid 8 van dit reglement dient de ledenadministratie een hardcopie van de
ledenlijst per half januari, zoals verstrekt door de NBB, dan wel beschikbaar bij de NBB, in archief te
houden.
Teven dient de ledenadministratie tussentijdse mutatiestaten ter informatie aan de bestuursleden en
eventuele andere belanghebbenden te distribueren.
De ledenlijst welke als basis voor de begroting heeft gegolden dient op de jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering ter inzage beschikbaar te zijn.
Het bestuur dient te bevorderen dat de bestuursleden over een actuele ledenlijst beschikken waarop naast
NAW gegevens tevens NBB-lidnummer, geboortedatum, telefoonnummer, E-mail adres, en andere
relevante gegevens staan vermeld.
Het bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar volgens een vooraf opgesteld schema, waarbij steeds
tenminste drie bestuursleden aanwezig dienen te zijn om als zodanig aangemerkt te worden
Van de bestuursvergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt dat zo snel mogelijk na de
vergadering aan de bestuursleden wordt verspreid en in de volgende bestuursvergadering ter goedkeuring
voorgelegd.
Dit verslag dient alle genomen besluiten en gemaakte afspraken te bevatten.
In overeenstemming met hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent
de totstandkoming en de inhoud van een besluit beslissend.

Einde bestuurslidmaatschap.
Artikel 13.
13.1.

13.2.
13.3.

13.4.
13.5.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de Algemene
Leden Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken
rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar.
Een bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger in. Het bestuur kan het rooster van aftreden op ieder moment aanpassen als zij dit voor een
goed functioneren van het bestuur wenselijk acht.
Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt voorts door overlijden, dan wel door het teruggeven
van zijn bestuursfunctie aan de vereniging of door het beëindigen van zijn lidmaatschap van DODT.
Daar waar de Algemene Leden Vergadering besluit een bestuurslid in zijn functie te schorsen of uit zijn
functie te ontslaan, dient zij gelijktijdig vast te stellen of daarbij al dan niet ook de rechten als DODT lid,
zoals omschreven in artikel 8 van dit reglement aan de orde zijn. En zo ja, in welke mate.

Rekening en verantwoording van bestuur.
Artikel 14.
14.1
14.2.

14.3

14.4.

14.5.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden
dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden afgelezen.
Het bestuur brengt op een Algemene Leden Vergadering binnen zes maanden na afloop van het financieel
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Leden Vergadering, zijn
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid.
Na verloop van de termijn kan ieder DODT lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur
vorderen.
De kascommissie, nader omschreven in artikel 19, onderzoekt de bij de bijeenroeping voor de
jaarvergadering gevoegde rekening en verantwoording van het bestuur en brengt verslag van haar
bevindingen uit aan de Algemene Leden Vergadering.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan
de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie
alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en
inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 14.1 en 14.2 van dit artikel tien jaren lang te
bewaren.

Algemene Leden Vergadering.
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Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 6 sept. 2005
Artikel 15.
15.1.

15.2.

15.3.
15.4.

15.5.
15.6.

Een Algemene Leden Vergadering wordt onder alle omstandigheden primair geleid door de voorzitter van
DODT of bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter dan
treedt één der door het bestuur aangewezen plaatsvervangers als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze
niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
Van het verhandelde in elke Algemene Leden Vergadering worden door de secretaris of een ander door
de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden
vastgesteld. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde
doen opmaken. De inhoud van deze notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden
gebracht.
Aan de Algemene Leden Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet
of het Huishoudelijk Reglement aan het bestuur zijn opgedragen.
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het financieel verenigingsjaar, dus gezien artikel 4 lid 1
uiterlijk op 31 december, wordt een Algemene Leden Vergadering - de "jaarvergadering" - gehouden.
In deze jaarvergadering komen tenminste de volgende zaken aan de orde:
a.
Verslag vorige jaarvergadering en een eventuele tussentijdse A.L.V.
b.
Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14, alsmede het verslag van
de kascommissie als bedoeld in artikel 14.3.
c.
Decharge van het bestuur.
d.
De benoeming voor het volgende verenigingsjaar van de kascommissie, zoals nader omschreven
in artikel 19.
e.
Het jaarprogramma voor het komende seizoen.
f.
De bestuurssamenstelling, mede gelet op artikel 11 lid 1 en artikel 13 lid 2.
g.
Het agendapunt "Huishoudelijk en Wedstrijd Reglement"
h.
Behandeling van voorstellen of anderszins van het bestuur, de leden, de ereleden of leden van
verdienste, gevoegd bij de bijeenroeping voor de vergadering.
i.
Het agendapunt "Rondvraag", met de behandeling van schriftelijk binnengekomen vragen, zoals
bedoeld in artikel 23.
Andere Algemene Leden Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
Voorts is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Leden Vergadering op een termijn
van niet langer dan vier weken, indien zij een schriftelijk verzoek daartoe ontvangt van een zodanig aantal
leden dat tenminste één tiende gedeelte van het totaal aantal leden vertegenwoordigt. In dit verzoek dient
te worden aangegeven waarom het bijeenroepen geen uitstel tot de volgende jaarvergadering duldt terwijl
daarin tevens een opgave van de te behandelen onderwerpen dient te worden gedaan.
Indien het verzoek wordt afgewezen of als binnen veertien dagen geen gevolg aan het verzoek wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door bijeenroeping overeenkomstig
artikel 16 van dit reglement.

Bijeenroeping Algemene Leden Vergadering.
Artikel 16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.
16.5.
16.6.

Een Algemene Leden Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. Deze bijeenroepingen
geschieden schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 7 lid 8.
De termijn voor deze bijeenroepingen bedraagt tenminste zeven dagen.
De oproep dient minimaal de reden van bijeenroepen alsmede de agenda met aan de orde komende
punten te bevatten, onverminderd het bepaalde in artikel 25.
Indien het bestuur geen gevolg aan een verzoek tot bijeenroeping geeft, zoals in artikel 15 lid 6 bedoeld,
dan dient het bestuur in ieder geval nadrukkelijk medewerking aan een eventuele bijeenroeping door de
verzoekers te geven door de noodzakelijke adresgegevens beschikbaar te stellen.
Er zullen geen bijeenroepingen voor een Algemene Leden Vergadering in de zomerperiode plaatsvinden
anders dan dat het bestuur dit wegens dwingende zaken noodzakelijk vindt. In dat geval geldt een termijn
van tenminste twee weken, tenzij de dwingende zaken een kortere termijn noodzakelijk maken.
In het in artikel 5 lid 9 van dit reglement genoemd schema wordt de datum van de jaarvergadering reeds
een jaar vooruit vastgelegd.
Tenminste drie weken voor de jaarvergadering dient alle ter zake zijnde informatie betreffende de jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering ter inzage beschikbaar te zijn.
Het bestuur dient zich ervoor in te spannen dat ieder lid tenminste drie weken voor de jaarvergadering een
uitnodiging voor deze vergadering in zijn bezit heeft dan wel heeft thuis bezorgd gekregen.
In deze uitnodiging dient naast de agenda en informatie omtrent plaats en tijdstip tevens te worden
vermeld op welke manieren de in artikel 16.5 genoemde "vergaderstukken" beschikbaar zijn te krijgen.

Toegang en Stemrecht.
Artikel 17.
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17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5

17.6
17.7

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 6 sept. 2005
Toegang tot een Algemene Leden Vergadering hebben alle leden, ereleden en leden van verdienste van
DODT.
Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens een specifieke bepaling in een andere artikel van dit
reglement of een eventuele toestemming van de voorzitter.
Over toelating van andere dan de in lid 17.1 bedoelde personen beslist het bestuur bij monde van de
voorzitter.
Ieder lid van DODT, daaronder begrepen bestuursleden, ereleden en leden van verdienste is, mits niet
geschorst, gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
Een lid kan een ander DODT lid schriftelijk machtigen namens hem zijn stem in de vergaderingen uit te
brengen.
Indien men iemand vertegenwoordigt dan dient men dit voor de aanvang van de vergadering aan de
bestuurstafel te melden.
Van deze machtiging dient op een zodanige wijze blijk te worden gegeven, dat het bestuur deze
voldoende acht.
Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.
Om als DODT lid de Algemene Leden Vergadering bij te mogen wonen en geacht te worden de
vergadering bij te wonen dient men voor de aanvang van de vergadering de presentielijst te tekenen.
Op de vergadering aanwezige introducés hebben geen recht van spreken of stemrecht.
Wel kan door de voorzitter om hun mening worden gevraagd.

Besluitvorming van de Algemene Leden Vergadering.
Artikel 18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

18.8.

Het ter Algemene Leden Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een
besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid van dit artikel bedoeld oordeel de
juistheid ervan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of,
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
Voorzover dit Huishoudelijk Reglement of de wet niets anders bepalen, worden alle besluiten van de
Algemene Leden Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden daarbij beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een
tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de
voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan
vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij
tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is
begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het
geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen
op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee
personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of
één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
De voorzitter kan een stemming over een voorstel via handopsteken afhandelen door het voorstel
dusdanig te formuleren dat een duidelijke meerderheid actief instemt met het gestelde. Blijft die
meerderheid uit dan dient alsnog via een mondelinge hoofdelijke stemming over het voorstel te worden
beslist.
Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Leden
Vergadering.
Vertegenwoordigt het aantal voorstemmen tenminste 95 % van alle stemgerechtigde DODT leden dan
mag dit als een éénstemmig besluit van alle leden worden gezien.
Zolang in een Algemene Leden Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende
onderwerpen - dus mede een voorstel tot wijziging reglementen of tot ontbinding - ook al heeft geen
bijeenroeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift
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18.9

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 6 sept. 2005
omtrent het bijeenroepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet
in acht genomen.
Men mag ook dit lid als van toepassing beschouwen als het aantal voorstemmen tenminste 95 % van alle
stemgerechtigde DODT leden vertegenwoordigen.
Daar waar tijdens een Algemene Leden Vergadering het actuele aantal leden van DODT van belang is,
geldt de actuele situatie volgens het ledenregister, zoals genoemd in artikel 7 lid 8.
Een recente NBB opgave, zoals die electronisch beschikbaar is, mag daarvoor niet worden gebruikt.
Wel mag deze als basis worden opgevoerd om het ledenregister te verifieren, waarbij het
verantwoordelijke bestuurslid verschillen moet kunnen weerleggen.

Kascommissie.
Artikel 19.
19.1.

19.2
19.3
19.4
19.5
19.6

19.7
19.8

19.9.

De Algemene Leden Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden, ereleden en leden van verdienste een of
meer nieuwe kascommissieleden. Zij doet dat op een zodanig wijze, zodat deze weer uit tenminste drie
leden bestaat en er ter zijner tijd een gerede kans is dat tenminste de vereiste twee personen beschikbaar
zijn om de kascontrole uit te voeren.
De kascommissie benoemt per direct uit haar midden een woordvoerder, in principe zijnde de persoon die
reeds het langst deel van deze commissie uitmaakt.
De kascommissie neemt in de Algemene Leden Vergadering met de mondelinge aanvaarding van haar
functie hoofdelijk de plicht op zich de gestelde taak naar behoren en op eigen initiatief uit te voeren.
De last van de kascommissie kan te allen tijde door de Algemene Leden Vergadering worden herroepen,
doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.
De kascommissie mag op geen enkel moment een bestuurslid in zijn gelederen hebben.
Voor zover mogelijk wordt de kascontrole in aanwezigheid van de volledige commissie uitgevoerd, doch in
ieder geval door twee personen en geleid door de in lid 19.2 genoemde woordvoerder.
De nodige initiatieven dienen primair van deze woordvoerder uit te gaan.
Naast de kascommissie heeft ook de penningmeester de plicht er zorg voor te dragen dat zijn boeken tijdig
en naar behoren zijn gecontroleerd.
De kascommissie kan naast de jaarlijkse controle ook op eigen initiatief tussentijds een controle uitvoeren
en dient tevens een eventueel verzoek hiertoe van de bestuursvoorzitter van DODT te realiseren.
De woordvoerder van de kascommissie dient van ieder voorgenomen controle de penningmeester ten
minste twee dagen van tevoren kennis te geven.
Elk lid der kascommissie treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een rooster van aftreding.
De aftredende is herkiesbaar.
Voor zover mogelijk dient bij vervanging steeds één (actief) lid van de vorige kascommissie beschikbaar te
blijven.

Plaatsing op agenda jaarvergadering.
Artikel 20.
20.1.

20.2.

Als een lid een onderwerp als agendapunt op de jaarvergadering behandeld wil zien dan dient hij dit
onderwerp schriftelijk en duidelijk omschreven voor 1 juli aan het bestuur voor te leggen.
Het bestuur mag echter alleen dan een na 30 juni ontvangen onderwerp niet op de agenda plaatsen als dit
op organisatorische problemen stuit.
Het dient dan als punt voor de "rondvraag" te worden meegenomen.
Van leden afkomstige bindende voordrachten voor een bestuursfunctie, welke voor 15 juli in het bezit van
het bestuur komen, dienen bij de bijeenroeping voor de vergadering te worden gevoegd.
Voorzover organisatorisch mogelijk is dit ook van toepassing op hetgeen na die datum wordt ontvangen.

Kandidaatstelling erelid of lid van verdienste.
Artikel 21.
21.1.
21.2.

21.3.

Indien DODT leden een medelid als kandidaat erelid of lid van verdienste willen zien voorgedragen dan
dienen zij het bestuur daartoe voor 1 juni te verzoeken.
Alvorens, al dan niet op eigen initiatief, een voordracht, als bedoeld in lid 21.1, te doen dient het bestuur
zich er nadrukkelijk van te vergewissen dat deze voordracht door een duidelijke meerderheid van de
DODT leden wordt gedragen.
Als een verzoek, genoemd in lid 21.1, niet door het bestuur wordt overgenomen, dan kan een voordracht
slechts worden afgedwongen door overtuigend bewijs aan te dragen dat tenminste drie kwart van de
stemgerechtigde DODT leden met bedoelde voordracht instemt.

Huishoudelijk en Wedstrijd Reglement.
Artikel 22.
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22.1.

22.2.

22.3.
22.4.

22.5.
22.6.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 6 sept. 2005
Een agendapunt van de agenda op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering dient "Huishoudelijk en
Wedstrijd Reglement" te zijn.
Daarbij dient voor beide reglementen te worden vastgesteld wat de meest recente versie is en in hoeverre
er in deze vergadering wijzigingen worden aangebracht.
Wijzigingen in het Huishoudelijk en / of Wedstrijd Reglement kunnen alleen door de jaarlijkse Algemene
Leden Vergadering worden aangebracht en alleen als dit met de instemming van tweederde van het aantal
aanwezige plus vertegenwoordigde stemgerechtigde leden en van tenminste de helft van het aantal
stemgerechtigde DODT leden gebeurt en mits de wijziging als voorstel bij de bijeenroeping voor deze
jaarvergadering gevoegd is geweest.
Voorstellen van DODT leden tot wijziging in het Huishoudelijk en / of Wedstrijd Reglement dienen voor
1 juli schriftelijk aan het bestuur te zijn voorgelegd.
Het bestuur heeft alleen dan de plicht een voorstel als bedoeld in lid 22.3 aan de jaarvergadering voor te
leggen, zodra dit schriftelijk voorstel door tenminste tien DODT leden is mede ondertekend.
Het bestuur heeft daarbij de vrijheid het voorstel van commentaar alsmede van een negatief dan wel
positief advies te voorzien.
Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat,
noch met de reglementen van de Nederlandse Bridge Bond of van het district waartoe DODT behoort.
Wijzigingen in het Huishoudelijk en / of Wedstrijd Reglement treden onmiddellijk in werking.

Rondvraag.
Artikel 23.
23.1.
23.2.
23.3.
23.4.

23.5.

Op de agenda van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering dient als een der laatste punten de
"Rondvraag" voor te komen.
Punten voor deze "Rondvraag" dient men ruim (tenminste 10 minuten) voor de aanvang van deze
vergadering schriftelijk aan het bestuur aan te bieden.
Het bestuur behoeft geen in de "Rondvraag" opgebrachte punten in stemming te brengen.
Het bestuur kan in de "Rondvraag" een punt wegens gebrek aan achtergrond informatie, dan wel op
andere gronden, onbeantwoord laten, als dit punt niet tenminste tien dagen voor de jaarvergadering aan
het bestuur is voorgelegd.
Tijdens de "Rondvraag" mogen gestelde vragen, welke niet overeenkomstig artikel 23 lid 2 zijn
aangeboden, als niet gesteld worden beschouwd, als deze niet uit het verloop van de "Rondvraag", al dan
niet in samenhang met eerder behandelde zaken, voortvloeien. Dit alles ter beoordeling van de voorzitter.

Externe wedstrijden.
Artikel 24.
24.1.

24.2.

24.3.
24.4.

24.5.

24.6.
24.7.
24.8.

24.9.

De leden van DODT die in vertegenwoordigende teams aan externe competities wensen deel te nemen,
worden geacht het bestuur hiervan ruimschoots van tevoren op de hoogte te stellen en daarbij tevens hun
wensen dan wel voorstellen omtrent teamsamenstelling en dergelijke kenbaar te maken.
Voor het samenstellen van een team, als bedoeld in lid 24.1, kan ook gebruik worden gemaakt van spelers
die niet of amper aan de wedstrijden op de clubavond van DODT deelnemen.
Dit overigens alleen als daarmee, naar het oordeel van het bestuur, de belangen van andere leden van
DODT niet ernstig worden geschaad en / of de belangen van DODT daarmee zijn gediend.
Over de uiteindelijke samenstelling van teams, als bedoeld in lid 24.1 beslist het bestuur.
Daar waar leden van DODT als DODT-team aan viertallen competities van de NBB of anderszins
deelnemen kunnen zij aan het behaalde resultaat geen rechten ontlenen om de verkregen klassering in
een volgend seizoen te verdedigen.
Dit niet als persoon, noch als koppel of als team in zijn geheel.
Door DODT-teams behaalde klasseringen, als bedoeld in lid 24.4 behoren toe aan de vereniging.
Het bestuur is vrij in de samenstelling van het team dat zij in een volgend seizoen afvaardigt om een
behaalde klassering te verdedigen.
Het bestuur is niet verplicht "knock out" wedstrijden te organiseren om over de onderlinge klassering van
vertegenwoordigende teams te beslissen. Ook niet als daarom nadrukkelijk door een team wordt verzocht.
Het bestuur is bevoegd protesten tegen beslissingen, welke zij op grond van voorgaande leden in dit
artikel heeft genomen, naast zich neer te leggen.
Leden van DODT worden geacht de in verband met voorgaande leden van dit artikel door het bestuur
genomen beslissingen op een sportieve wijze te accepteren en op een even sportieve wijze de hun
toegewezen plaats in te nemen.
Het is de taak van het bestuur jaarlijks initiatieven te ontplooien om op een verantwoorde wijze bij de
externe competitie vertegenwoordigd te zijn.

Ontbinding.
Artikel 25.
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25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 6 sept. 2005
DODT kan alleen worden ontbonden door een besluit van de Algemene Leden Vergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van DODT zal worden voorgesteld en met in acht
neming van artikel 16 van dit reglement.
Een besluit tot ontbinding van DODT behoeft tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, in
een vergadering waarin ten minste tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is of een
meerderheid van het totaal aantal stemgerechtigde DODT leden.
Is niet tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, en vertegenwoordigt het aantal
voorstemmers niet tenminste de helft van het totaal aantal stemgerechtigde DODT leden, dan kan na die
vergadering een tweede vergadering bijeen worden geroepen, te houden binnen drie maanden na de
eerste vergadering, waarin over het voorstel tot ontbinding kan worden beslist. Ongeacht het aantal
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten
minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Ook een tweede bijeenroeping dient door bijeenroeping overeenkomstig artikel 16 te geschieden waarbij
dan tevens een volledig verslag van de eerdere vergadering dient te worden bijgevoegd.
Bij ontbinding van DODT benoemt de Algemene Leden Vergadering minstens twee vereffenaars, die
gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden, dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te
leggen.
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor, door de Algemene Leden Vergadering te bepalen,
zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

Slotbepaling.
Artikel 26
26.1.

In gevallen waarin er geen wettelijke noch NBB bepalingen zijn en het Huishoudelijk noch het Wedstrijd
Reglement voorziet beslist het bestuur van DODT.
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