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Statuten 
Art. 1 Naam, oprichting en doel: 

 Koninklijke Biljartclub “Kunst en Vermaak” is gesticht op 19 oktober 1962 ter  

 bevordering van het Carambole biljartspel en is lid van de K.B.B.B. 

 

Art. 2 Leden en lidgeld: 

 De biljartclub bestaat uit diverse leden: 

- Competitieleden: nemen deel aan minimum één of meerdere competities en 

tornooien en die daarvoor een jaarlijkse bijdrage betalen. Ze worden door het 

bestuur ingedeeld in verschillende categorieën. 

- Spelende leden: zij nemen niet deel aan competities, maar ze hebben net als 

competitieleden steeds de biljarts ter beschikking. Als ze dit wensen kunnen ze 

deelnemen aan oefenwedstrijden of oefentornooien. Ze betalen een jaarlijkse 

bijdrage die 15 € minder bedraagt dan de competitieleden. 

- Federatieleden: geldig indien de club deelneemt aan federatie. 

Zij dienen eveneens of spelend lid of competitie lid te zijn. Zij betalen nog eens 

extra lidgeld voor de federatie. 

- Niet-spelende leden: die een minimum jaarlijkse bijdrage betalen, niet aan 

wedstrijden kunnen deelnemen (ook niet aan oefenwedstrijden – tenzij 

uitzonderlijk anders beslist door het bestuur), maar indien de biljarts vrij zijn toch 

kunnen biljarten, hierbij echter steeds voorrang gevend aan competitieleden, 

spelende leden & federatieleden. Zij worden eveneens uitgenodigd op de 

activiteiten. 

- Ereleden: die minimum dezelfde jaarlijkse bijdrage betalen als spelende leden 

(indien spelend lid, wordt de bijdrage x 2 betaald). 

- Echtgenotes & inwonende kinderen tot 20 j die lid zijn: betalen 50 % van hun 

soort lidmaatschap.  

- Niet-spelende leden & ereleden kunnen geen deel uitmaken van het bestuur. 

Het lidgeld wordt elk jaar bepaald en eventueel aangepast door het bestuur op de 

laatste bestuursvergadering vóór de algemene vergadering. 

 

 

Art. 3 Bestuur: 
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 De club wordt bestuurd door een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, 

ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en een sportbestuurder die door de 

Algemene Vergadering verkozen worden, uiteraard na kandidatuurstelling. Het 

bestuur bestaat uit minimum 4, maximum 5 leden. De lokaaluitbater behoort als 

penningmeester automatisch tot het bestuur! De verschillende functies worden 

onderling verdeeld al naargelang de capaciteit van de verkozene. Wanneer er minder 

dan 4 bestuursleden verkozen worden, zal de Algemene Vergadering een 

bemiddelaar aanduiden die op korte termijn een oplossing zoekt om tot een 

volwaardig bestuur te komen. Losse medewerkers zijn welkom, doch dienen niet 

noodzakelijk in het bestuur te zetelen. 

 

Art. 4 Bestuursvergaderingen: 

 Het bestuur krijgt een mandaat voor één jaar in zijn huidige vorm. Elk jaar wordt één 

mandaat (uitgezonderd het mandaat van penningmeester) van het bestuur 

herkiesbaar gesteld. De mandaten gaan in op 1 september en eindigen op 31 

augustus. De mandaten worden beschikbaar gesteld in omgekeerd volgorde. Na 1 

jaar de sportbestuurder ontslagnemend, het tweede jaar secretaris, het derde jaar de 

ondervoorzitter en het vierde jaar de voorzitter. Elk ontslagnemend bestuurslid kan 

zich opnieuw kandidaat stellen en terug zetelen indien hij opnieuw verkozen wordt. 

In speciale omstandigheden kan het bestuur uitzonderlijk vroeger verkozen worden. 

De voorzitter leidt de vergaderingen en coördineert het bestuur. Hij wordt daarbij 

geholpen of vervangen door de ondervoorzitter. Indien het tot een stemming komt 

en de stemming is gelijk, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De 

ondervoorzitter helpt de voorzitter, neemt notities tijdens de vergaderingen, en 

vervangt hem indien deze niet aanwezig kan zijn. De secretaris is verantwoordelijk 

voor de algemene administratie. Alle e-mails/brieven die naar de leden worden 

verstuurd worden eerst goedgekeurd door de voorzitter, daarna stuurt hij ze door 

naar de secretaris die ervoor zorgt dat ieder lid de e-mails/brieven op een correcte 

manier ontvangt. De penningmeester zorgt voor het innen van de bijdragen en 

betaling van de facturen en houdt de boekhouding van de club bij. Op de jaarlijkse 

A.V. geeft hij een kort verslag over de balans van het voorbije jaar en over de 

vooruitzichten op financieel vlak voor het nieuwe seizoen. De penningmeester geeft 

op elke bestuursvergaderingen een korte update van de stand van de rekeningen aan 

de bestuursleden en overhandigt jaarlijks (op de laatste bestuursvergadering vóór 

dat de algemene vergadering plaats vindt) een gedetailleerde rekening aan alle 

bestuursleden. Tijdens de laatste bestuursvergadering van elk seizoen worden de 

bedragen van het lidgeld voor het volgend jaar vastgelegd. De penningmeester dient 

als een “goede huisvader” te waken over de financiële situatie van de club. Naast de 

penningmeester krijgt een ander bestuurslid volmacht over de financiële rekening. 

De sportbestuurder is verantwoordelijk voor de sportieve gebeurtenissen, zoals het 

organiseren van competities & tornooien en het opstellen kalenders. Het bepalen 

van de datums van federatie matchen en andere tornooien gebeurt steeds in 

samenspraak met de lokaalhouder. Indien hij niet aanwezig kan zijn op bv. een 
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tornooi, laat hij zich vervangen door een ander bestuurslid, of desnoods door een 

ander lid. Uiteraard kan één of andere activiteit overgenomen worden door een 

ander bestuurslid mits afspraak. 

 

Art. 5 Algemene vergaderingen: 

  De Algemene Vergadering heeft jaarlijks plaats voor aanvang van het seizoen. Op 

  deze vergadering wordt het lidgeld geïnd. Uitzonderlijk kan een A.V.   

  plaatsvinden, hetzij aangevraagd door het bestuur, hetzij op aanvraag van minimum 

  vijf leden. Daarvoor moet een schriftelijke gemotiveerde aanvraag tot het  

               bestuur wordt gericht. 

Een geheime stemming is verplicht wanneer er een beslissing moet genomen worden 

betreffende “persoonlijke” feiten. 

   

 

Art. 6 Algemeen en financieel beheer: 

Het bestuur beheert de club op financieel, organisatorisch en sportief vlak. Hierbij 

wordt gezorgd dat iedereen zich maximaal kan ontspannen en ontplooien in de club, 

met daarbij alle aandacht voor het financieel gezond houden van de club en te 

zorgen voor een optimale staat van het materiaal. Het bestuur beslist bij stemming 

over het beheer van de club. Deze beslissingen zijn ontegensprekelijk en geldig 

wanneer minimum 3 van de bestuursleden aanwezig zijn op een 

bestuursvergaderingen genomen door de helft + 1 van de bestuursleden.  

 

Art. 7 Nieuwe leden: 

Nieuwe leden worden voorgesteld aan het bestuur, dat beslist over eventuele 

toetreding. Nieuwe leden betalen een éénmalig inkomgeld ten   

 bedrage van 25 €, dit omwille van de vroeger gedane investeringen in het materiaal. 

Art. 8 Wijzigingen: 

  De huidige twee biljarttafels + ballen zijn volledig eigendom van de club. Onder geen 

  enkel beding kunnen deze door een lid opgeëist worden wanneer deze de club zou 

  verlaten. Het bestuur beslist met 2/3 meerderheid over een wijziging van plaats van 

  het lokaal. Indien gewenst, kan het bestuur hierover een (Bijzondere) Algemene 

  Vergadering beleggen, waar eveneens 2/3 van de stemmen der aanwezigen nodig is 

  om hierover te beslissen. Bij wijziging van lokaal, kan het vorige lokaal geen enkele 

  aanspraak maken over het materieel van de club, alsook de naam van “Kunst en 

  Vermaak” niet overnemen.  
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Art. 9 Ontbinding: 

  Bij ontbinding van de club kan geen enkel lid aanspraak maken op enig financieel of 

  materieel eigendom van de club. Het volledige eigendom, financieel en materieel 

  zullen in dit geval aan één of meerdere door het bestuur te bepalen verenigingen of 

  sociale werken overgedragen worden. De ontbinding van de club kan slechts op een 

  A.V. beslist worden waar er minstens twee derden van de leden aanwezig is en als er 

  minstens vier vijfden van de aanwezige leden akkoord is met de ontbinding. Zolang er 

  een bestuur in de schoot van de vereniging kan gevormd worden, is de ontbinding 

  onmogelijk. Dit nieuw bestuur, als dusdanig gevormd, neemt verder beslissingen 

  onafhankelijk van de huidige statuten. 

 

Art. 10 Lokaal: 

 De lokaalhouder verbindt er zich toe de biljarttafels en ballen zorgvuldig te 

onderhouden zoals het hoort, dus in een goed verzorgde, propere en verwarmde 

staat, speelklaar te maken, in een verwarmd speellokaal. Hij ziet er ook op toe dat de 

biljarters op een rustige manier hun hobby kunnen beoefenen. De lokaalhouder kan, 

op eigen initiatief en onder zijn verantwoordelijkheid, aan niet-leden de biljarttafels 

ter beschikking stellen en hierbij een vergoeding van 4 € per uur vragen, er dan wel 

zorg voor dragend dat deze gebruikers geen schade aan de biljarts of ander 

eigendom van de club aanrichten. Clubleden hebben echter altijd voorrang bij het 

gebruik van de biljarts ten overstaan van niet-leden. 

 

Art. 11 Etiquette en omgang: 

 Van de leden wordt verwacht dat ze op een volwassen, beleefde, sportieve en 

vriendelijke manier met elkaar en met spelers van andere clubs omgaan. Ze dienen 

ook de (kleding) voorschriften van de K.B.B.B.  en het Gewest Beide Vlaanderen bij 

federatiewedstrijden te volgen. 

Art. 12 Reglement clubcompetitie 

  Het reglement van de clubcompetitie hangt uit in het lokaal en dient door iedereen 

opgevolgd te worden. 

 

 

Art. 13 Sancties: 
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 De leden kunnen geschorst worden of uit de club worden gesloten: 

a) Bij het niet naleven van het clubreglement en de reglementen van de 

verenigingen waarbij de club is aangesloten. 

b) Bij niet betaling van verschuldigde bedragen. 

c) Indien zij door handelingen of hun gedrag schade toebrengen aan het 

imago of de belangen van de club. 

 Een uitsluiting of schorsing wordt door het bestuur uitgesproken met twee derden 

meerderheid. De belanghebbende(n) wordt(den) schriftelijk uitgenodigd op deze 

vergadering zodat ze zich kunnen verdedigen. Indien de aard van het delict 

onmiddellijke uitsluiting noodzaakt wordt de betrokkene per aangetekend schrijven 

op de hoogte gebracht. 

 Bij andere voorvallen dan vermeldt onder Art. 13 a, b en c kunnen er financiële 

boetes worden opgelegd (b.v.b. niet opdagen op een criterium zonder geldige reden 

waardoor de club een boete moet betalen) en/of waarschuwingen worden 

uitgesproken. 

  Na drie schorsingen volgt automatisch een definitieve uitsluiting. 

 Elke schorsing of uitsluiting is zonder verhaal. 

 

   

Art. 14 Wijziging statuten 

 Indien de statuten gewijzigd worden, dienen deze ter goedkeuring aan de A.V. 

voorgelegd te worden.  

 

 

Augustus 2020 

 

 

HET BESTUUR  
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