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1 Wijzigingshistorie
Onderwerp

Auteur

Conceptversie
1e versie namens het bestuur
2e versie namens het bestuur
N.a.v. Jaarvergadering 2009
Herschrijven i.v.m. bug in bestand
4e versie namens het bestuur
5e versie namens het bestuur
e
6 versie namens het bestuur
7e versie namens het bestuur (n.a.v. j.v. 2011)
8e versie namens het bestuur (n.a.v. extra l.verg.)
9e versie namens het bestuur
10e versie aanpassing bestuur en wedstrijdleiding
11e versie aanpassing KvK
12e versie aanpassing contributie betaling
13e versie aanpassing Bankrekeningnummer
e
14 versie aanpassing kleding officiële wedstrijden
15e versie aanpassing diversen o.a. bestuur

W.A. Schuur
J. Buitenhuis
J. Buitenhuis
J. Buitenhuis
J. Buitenhuis
J. Buitenhuis
J. Buitenhuis
J. Buitenhuis
J.Buitenhuis
J.Buitenhuis
K. van der Maarel
K. van der Maarel
K. van der Maarel
K. van der Maarel
K. van der Maarel
K. van der Maarel
K. van der Maarel

Versie Datum
goedgekeurd
0.1
n.v.t.
1.0
04-03-2008
1.1
01-06-2008
1.2
14-07-2009
1.3
16-07-2009
1.4
02-12-2009
1.5
20-08-2010
1.6
12-01-2011
1.7
22-06-2011
1.8
12-06-2011
1.9
12-12-2012
1.10
11-06-2013
1.11
31-09-2013
1.12
11-05-2014
1.13
30-07-2014
1.14
01-12-2014
1.15
19-07-2015

2 Inleiding
B.v. Apeldoornse Boys maakt gebruik van statuten en huishoudelijk reglement.
Het huishoudelijk reglement wordt genoemd: het afspraken dossier.
Wijzigingen van het afsprakendossier worden eerst aangebracht na goedkeuring van een
bestuursvergadering. Het bestuur legt verantwoordelijkheid over de inhoud af aan de algemene
ledenvergadering.
Het afsprakendossier is voor de leden toegankelijk via de website van de vereniging.
Het afsprakendossier wordt beheerd door de secretaris.

3 Ereleden, leden van verdienste etc.
Leden van Apeldoornse Boys met een speciale status worden hieronder vermeld. Deze leden hebben
de genoemde onderscheiding verkregen door een bijzondere prestatie of een belangrijke bijdrage aan
de KNBB in het algemeen of Apeldoornse Boys in het bijzonder.

Naam
Berend Dekker †
Evert Vunderink †
Laurien van Poelgeest
Jan Buitenhuis †

Apeldoornse Boys
Titel
Oprichter
Oprichter en erelid
Lid voor het leven
Erelid

Sinds
01-04-1940
01-04-1940
01-09-2005
07-11-2012
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H. Bloemzaad
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KNBB district stedendriehoek
Titel
District erespeld
drager
District lid van
verdienste
District erevoorzitter

Sinds
1979
1987
2004

KNBB
Naam
H. Bloemzaad

Titel
Bondsridder

Sinds
2002

Leden van Apeldoornse Boys die gedurende het afgelopen jaar zich op enige wijze bijzonder hebben
ingezet voor de vereniging kunnen in aanmerking komen voor de jaarlijks toe te wijzen “Vunderinker”.
Dit is een wisselbeker die door de familie Vunderink beschikbaar is gesteld.
Na het overlijden van erelid Jan Buitenhuis heeft de club een bokaal van zijn vrouw ontvangen. Deze
bokaal is de inzet van de in principe jaarlijkse terugkerende clubkampioenschappen.

4 Algemeen
Onderwerp
Oprichtingsdatum
Verenigingsjaar
Algemene ledenvergadering

Sponsorregeling

E-mail
Kamer van Koophandel

Bondsnummer
Rekeningnummer

Clubtenue

Regeling
1 april 1940
1 januari t/m 31 december
Vindt altijd plaats in de maand april of mei, na de
algemene ledenvergadering van het district.
De ledenvergadering vindt meestal plaats op een
donderdagavond.
Het bestuur werft sponsors. Sponsors kunnen
geen aanspraak maken op vermelding op het
wedstrijdtenue. Indien een team in een afwijkend
tenue speelt dan is sponsorreclame toegestaan
conform de regels van de K.N.B.B.
bvapeldoornseboys@gmail.com
40103367
Bestuurders:
Van Tongeren, Hendrik
Van der Maarel, Jacobus Leonardus Maria
De Mutsert, Jacobus P.
10409
Postbank NL18INGB0003573467
Ten name van:
B.V. Apeldoornse Boys te Apeldoorn.
o Wit overhemd
o hesje
o zwarte pantalon, geen spijkerstof
o zwarte sokken
o zwarte schoenen
Het tenue wordt door een lid voor eigen
rekening aangeschaft.
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Een team dat in een afwijkend tenue wil
spelen moet dit eerst aan het bestuur
voorleggen.
Na goedbevinden van het bestuur zal de
secretaris dit aan het district mededelen.

5 Financiële afspraken
Onderwerp
Contributie

-

-

Inschrijfgeld nieuw lid
Betaling contributie

Inschrijfgeld competitie
Inschrijfgeld PK

Huur biljarts

Regeling
Contributie clublidmaatschap € 86,50.
Contributie clublidmaatschap + lid vereniging
Carambole/district Stedendriehoek € 108,00.
Contributie clublidmaatschap + lid Driebanden groot € 108,00.
Contributie clublidmaatschap + lid Vereniging
Carambole/district Stedendr. + lid Driebanden groot € 108,00 +
€ 30,00 = € 138,00.
Contributie Dagcompetitie Recreanten € 24,00 voor clubleden
en € 36,00 voor niet-clubleden.

Bij een betalingsachterstand van meer dan 2 maanden is men
automatisch uitgesloten van alle activiteiten van de vereniging.
Het bestuur beraadt zich over deze situatie, legt eventueel een
sanctie op en bepaalt, nadat de achterstallige betaling alsnog
gedaan is, wanneer de uitsluiting opgeheven wordt.
€ 34 eenmalig, vooraf te voldoen.
Vooraf, per halfjaar of per jaar.
Bij betaling per halfjaar: vóór 1 januari en vóór 1 juli.
Bij betaling per jaar: vóór 1 januari.
Geen.
De inschrijver dient vooraf de inschrijvingsbijdrage te voldoen op
rekeningnummer NL18INGB0003573467 t.n.v. B.V. Apeldoornse
Boys te Apeldoorn.
Inschrijving door de wedstrijdleider vindt plaats na betaling; dat
geldt ook wanneer rechtstreeks via de site van het district wordt
ingeschreven.
Indien een deelnemer zich terugtrekt uit een PK om welke
reden dan ook nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden zal
geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.
Per tafel is de vereniging een jaarlijks overeen te komen bedrag
verschuldigd aan de Stichting Apeldoorns Biljartcentrum.

6 Schema van aftreden bestuursleden
Voor alle bestuursleden wordt een bestuurstermijn van 3 jaar aangehouden.
Functie
Naam
Vanaf
Aftredend
Secretaris
Koos van der Maarel
2012
2015
Penningmeester
Henk van Tongeren
2011
2017
Wedstrijdleider
Koos de Mutsert
2015
2018
Toegevoegd bestuurslid
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7 Schema wedstrijdleiders
Functie
Wedstrijdleider
Ass. Wedstrijdleider

Naam
Koos de Mutsert

Vanaf
2015

8 Lidmaatschap
Onderwerp
Maximaal aantal spelende
leden
Kandidaat-leden

Betaling contributie
Inschrijfgeld competitie
Inschrijfgeld PK
Verenigingsspeld
Beëindiging lidmaatschap

Niet voldoen aan financiële
verplichtingen

Regeling
Het bestuur heeft in de ALV van 2014 het mandaat gekregen om uit
het oogpunt van flexibiliteit het maximum aantal leden zelf mag
bepalen.
Nieuwe leden worden gedurende vier weken (of minimaal 4
bezochte clubavonden) als kandidaat-lid aangemerkt. Gedurende
deze periode kunnen leden bezwaar aantekenen. Het bestuur beslist
over definitieve toelating.
Zie paragraaf 5 financiële afspraken.
Geen.
Zie paragraaf 5 financiële afspraken.
Leden die 25 jaar lid zijn ontvangen de verenigingsspeld.
Een lid dient zijn lidmaatschap schriftelijk bij de secretaris op te
zeggen. Beëindiging van het lidmaatschap kan eerst de
daaropvolgende maand ingaan.
Bij niet voldoen van de financiële verplichtingen kan tot royement
van de speler worden overgegaan. Hier wordt de procedure van de
KNBB gevolgd, waarbij spelen bij de KNBB in de toekomst
uitgesloten is.

9 Clubavond
Onderwerp
Avonden

Partijlengte
Afschrijfsysteem
Clubcompetitie

Regeling
o Maandag en woensdag. De vereniging huurt deze avonden
tafels waarop competitie wordt gespeeld. Na de
competitiewedstrijden kan er op die tafels vrij worden gespeeld.
Donderdag. Op deze avond worden in principe geen competitieen/of PK- wedstrijden gespeeld. Voor de door de vereniging
gehuurde tafels zijn de leden geen klokgeld verschuldigd.
o Dinsdag en vrijdag. Met Excelsior is de afspraak gemaakt dat op
elkaars clubavonden niet gebruikte, gehuurde tafels, over en
weer door de andere vereniging, zonder betaling, gebruikt mag
worden. Met dien verstande dat deze tafels direct weer
vrijgegeven worden als de betreffende vereniging die zelf weer
wil gebruiken.
De partijlengte is vastgesteld op basis van tijdbiljarten en is op het
afschrijfbord af te lezen.
Tafelreservering op basis van het afschrijfsysteem, zie aldaar.
Het bestuur kan een interne competitie uitschrijven, die op de
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clubavond wordt gespeeld.
Na het verspelen van een competitiewedstrijd mogen de tafels
gebruikt worden met de klok open.
De vereniging huurt deze avonden tafels waarop de voorronde PK
wordt gespeeld. Na deze PK-wedstrijden kan er op die tafels vrij
worden gespeeld.
Dit wordt van jaar tot jaar bekeken en al dan niet met andere
verenigingen georganiseerd.
Op doordeweekse dagen hoeven de clubleden geen klokgeld meer
te betalen. Uiteraard geldt dit alleen voor die tafels die niet zijn
verhuurd aan andere verenigingen of zijn gereserveerd voor
officiële wedstrijden.
Deze afspraak geldt NIET voor de Recreantenleden die géén
clublid zijn van BV Apeldoornse Boys.

10 Clubkampioenschappen
Onderwerp
Clubkampioenschappen

Regeling
De clubkampioenschappen worden in principe elk jaar na de
competitie georganiseerd door 1 van de leden.
De winnaar ontvangt de “Jan Buitenhuis” bokaal. Dit is een wissel
bokaal en zal dus nooit permanent in het bezit van een van de leden
kunnen komen.

11 Zomerrooster
Onderwerp
Zomerrooster

Regeling
Het Zomerrooster wordt in principe elk jaar in de zomer periode
georganiseerd door 1 van de leden.
Het spelsoort kan van jaar tot jaar verschillen. Er wordt aan de leden
gevraagd welk spelsoort ze graag willen spelen. Libre, bandstoten of
3-banden. Meeste stemmen gelden.
De winnaar ontvangt de eeuwige roem als prijs.

12 Persoonlijke kampioenschappen
Onderwerp
Assistentie voorwedstrijden

Regeling
De wedstrijdleider geeft, wanneer dit mogelijk is, de leden de
mogelijkheid in te tekenen voor dagen waarop assistentie wordt
gevraagd. Vervolgens stelt hij een rooster op voor assistentie bij aan
de vereniging toegewezen poules voorwedstrijden.
Deze indeling is bindend; een lid dient zelf voor vervanging zorg te
dragen en meldt dit bij de wedstrijdleider.
Clubtenue is bij districtsvoorwedstrijden niet verplicht.
Clubtenue is bij nationale voorwedstrijden verplicht, tenzij anders
vermeld.
Als een lid de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt dan wordt deze
ontheven van zijn assistentieverplichting. Tevens is een lid ontheven
van zijn assistentie verplichting als hij zelf deelneemt aan de
voorwedstrijd.
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De wedstrijdleider geeft wanneer dit mogelijk is, de leden de
mogelijkheid in te tekenen voor dagen waarop assistentie wordt
gevraagd. Vervolgens stelt hij een rooster op voor assistentie bij aan
de vereniging toegewezen finales.
Deze indeling is bindend; een lid dient zelf voor vervanging zorg te
dragen en meldt dit bij de wedstrijdleider.
Clubtenue is verplicht.
Als een lid de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt dan wordt deze
ontheven
van zijn assistentieverplichting. Tevens is een lid ontheven van zijn
assistentie verplichting als hij zelf deelneemt aan de finale.
Bij deelname aan voorwedstrijden district, regio en landelijke finales
is clubtenue verplicht. Bij assistentie aan district, regio en landelijke
finales is clubtenue verplicht.
Bij verzaken van de bindende assistentieverplichting kan het
betreffende lid met een staffel vaker worden ingezet ter assistentie.

13 Competitie
Onderwerp
Teamsamenstelling

Kleding

Sponsor reclame

Regeling
De teamsamenstelling wordt op de algemene ledenvergadering
vastgesteld op basis van een voorstel van het bestuur.
In principe heeft een speler het recht op een plaats in een team
waarvoor hij of zij het vereiste moyenne in het afgelopen seizoen
heeft behaald.
Clubtenue is verplicht, tenzij een team gekozen heeft voor een
afwijkend tenue.
Een team welk in een afwijkend tenue in de competitie wil spelen
moet dit eerst aan het bestuur voorleggen.
Na goedvinden van het bestuur zal de secretaris dit aan het district
doorgeven.
Een team welk in een afwijkend tenue met sponsorreclame in de
competitie wil spelen moet dit eerst ter goedkeuring aan het bestuur
voorleggen.

14 Sponsoren
Sponsor
Slagerij Booltink
Wok Centre Apeldoorn
Tempelman Vakkleding
A1 Biljarts

Regeling

15 Donateurs
Donateur

Regeling
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16 Beheer website
Naam
Hosting

Registratie domeinnaam

Beheer

www.bvapeldoornseboys.nl
E-dentify
Hostingpakket 1
Overeenkomst afgesloten door K.de Mutsert
Staat op naam van Secretaris BV Apeldoorns Boys
De domeinnaam staat geregistreerd bij SIDN als volgt:
Houder: Secretaris BV Apeldoorns Boys
Administratieve contactpersoon: secretariaat@bvapeldoornseboys.nl
W.A. Schuur en Koos de Mutsert

17 Afschrijfsysteem
Het afschrijfsysteem is gebaseerd op tijdbiljarten.
Daartoe zijn op het afschrijfbord de nummers van alle tafels gezet met onderling verschuivende
tijdsblokken.
Een lid dat een partij wenst te spelen hangt zijn naambordje bij die tafel die naar zijn mening voor hem
het beste uitkomt.
Hij kan daarbij een ander lid uitnodigen.
De naambordjes blijven hangen totdat de partij gespeeld is.

Pagina 9 van 9

