Huishoudelijk Reglement
1. Functies van het bestuur: Onmiddellijk na de verkiezing door de algemene vergadering kent het bestuur
functies toe aan de bestuursleden. Deze functies zijn:
1 Voorzitter: leidt de vergaderingen van het bestuur en van de Algemene Vergadering.
Staat in voor de goede sociale relaties in de club. Verantwoordelijk voor alle uitgaven.
2 Schatbewaarder: vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. Webmaster. Zorgt voor de boekhouding
en het jaarverslag. Financieel verantwoordelijke, verricht alle betalingen.
3 Secretaris: zorgt voor verslagen, formulieren, ledenlijsten en contacten met de gemeente.
4 I.T. verantwoordelijke: zorgt voor inschrijvingen en uitslag van ieder tornooi.
5 Feestbestuurder: organiseert nevenactiviteiten zoals feesten, speciale tornooien e.d.
6 Penningmeester: ontvangt de inleg, de tooggelden, en andere cash betalingen.
7 Materiaalmeester: zorgt voor de opstelling en ontruiming van de zaal bij alle tornooien, doet de aankoop
van alle verbruiksartikelen. Verantwoordelijk voor het bridgemateriaal.
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Verplichtingen van het bestuur:
2.1 Naam en adres van de voorzitter meedelen aan het gemeentebestuur en de bank, en een
kopie van de eventuele nieuwe statuten overmaken aan deze instanties.
2.2 Volmachten voor verrichtingen bij de bank vastleggen, met beperking van bedrag.
Iedere betaling moet vooraf schriftelijk goedgekeurd worden door de voorzitter.
2.3 Betaalt het clublidmaatschap aan de Vlaamse Bridge Liga (VBL) en zet alle leden er toe
aan persoonlijk lid te worden van de VBL.
2.4 Organiseert en leidt de wekelijkse clubtornooien, kampioenschappen, bijzondere
tornooien en feestelijkheden. Maandagavond een gesloten clubavond voor de leden,
woensdag namiddag een open oefentornooi.
2.5 Ieder lid mag een gastspeler uitnodigen na voorafgaand overleg met de voorzitter.
Een gastspeler die de wens uitdrukt om lid te worden kan worden uitgenodigd om driemaal deel te
nemen aan een drive. Na overleg tussen twee of meer bestuursleden wordt beslist over al dan niet
toetreden. Met een email worden alle bestuursleden geïnformeerd.
2.6 Het bestuur vergadert minstens 3-maandelijks, op aanvraag van de voorzitter of 2 leden.
2.7 Jaarlijkse betaling van de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.
De gemeente en onze club zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen of diefstal. Dit geldt voor
al de activiteiten die Argus organiseert.
2.8 Stelt aan alle clubleden een kopie ter beschikking van de statuten, het huishoudelijk reglement en een
ledenlijst via de website.
2.9 Jaarlijks een begroting opmaken voor het nieuwe jaar. Hierbij worden de geplande inkomsten, uitgaven
en activiteiten voorgesteld en gebudgetteerd
3.

Bevoegdheden:
3.1 Het bestuur is bevoegd om alle maatregelen te nemen, uitgaven en aankopen te doen om
de goede werking van de club te verzekeren. Het stelt eventueel een ledenstop in om, in
functie van de zaalcapaciteit, geen te hoog aantal deelnemers aan de tornooien te krijgen.
3.2 Het bestuur kan, voor min of meer langere tijd, een lid schorsen.
3.3 De lidgelden worden in augustus ontvangen, bij voorkeur met een bankoverschrijving.
3.4 Aankondiging van allerlei activiteiten gebeuren via de website en webmail.
Voor diegenen die niet over een internetaansluiting beschikken wordt een hardcopie voorzien.
3.5 De voorzitter, schatbewaarder en secretaris zijn bevoegd om alle financiële transacties uit te
voeren, onbeperkt. Voor iedere uitgave dient toestemming van de voorzitter te zijn,
eventueel via e-mail.
Voor elke uitgave > 1.000€ zijn 2 handtekeningen (van de 3 mogelijken) op een intern document
vereist.
Deze drie functies hebben toegang tot de rekening van Argus Bridge Club, waarbij in de praktijk
de schatbewaarder alle transacties zal uitvoeren, tenzij hij hiervoor verhinderd is.

4.

Diversen:
4.1 Om als lid aanvaard te worden en/of te blijven moet men kunnen bridgen en enkele malen per speeljaar
deelnemen aan een drive in onze club.
4.2 Een lid dat twaalf (12) maal (of meer) per speeljaar deel neemt aan bridge-drives in onze club kan
deelnemen aan het banket tegen bijzonder gunstige voorwaarden.
Met minder dan twaalf (12) deelnames dient de kostprijs te worden betaald.

Schilde 1 september 2018

Voorzitter: Stan Vercammen
e-mail: constant.vercammen@outlook.com
Adres: De Pont 5
2970 Schilde
Tel.: 03 383 40 56
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