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Bridgeclub ’t Geyn 

HUISREGELS 
 

1. ALGEMEEN 
 
Artikel 1.1. 
De huisregels zijn bedoeld om de organisatie van BC ’t Geyn vorm te geven. BC ’t Geyn beschikt niet 
over statuten en is niet aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB).  
 
Artikel 1.2. 
De vereniging wordt in deze huisregels aangeduid als BC ’t Geyn. 
BC ’t Geyn is opgericht op 8 januari 2016. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot met 31 
augustus. 
 
Artikel 1.3. 
De vereniging heeft een website  www.bridge-t-geyn.nl 
 
Artikel 1.4. 
De verenigingscompetitie vindt plaats op de locatie Anemoonstraat 68a, 3434JD Nieuwegein (- zuid ), 

tel.nr.: 030-6064388. Ook de bijzondere drives vinden plaats op deze locatie. De nadruk ligt op het 
spelen van recreatiebridge. 
 
 

2. LIDMAATSCHAP 
 
Artikel 2.1. 
Kandidaat-leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris. De secretaris legt de aanmelding voor aan 
het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating. 
 
Artikel 2.2. 
Opzegging van het lidmaatschap geschiedt eveneens bij de secretaris. Opzegging gebeurt door 
middel van het zenden van een mailbericht met vermelding van de datum waarop opzegging 
plaatsvindt. 
 
 

3. INTRODUCTIE 
 
Artikel 3.1. 
Leden hebben het recht andere personen te introduceren bij de door BC ’t Geyn georganiseerde 
activiteiten. Zij hebben daarvoor de toestemming nodig van de wedstrijdleider. Introducees mogen 
gratis tweemaal de sfeer proeven alvorens wel/niet lid te worden. 
 
 

4. CONTRIBUTIE 
 
Artikel 4.1. 
De betaalwijze van de contributie wordt vastgesteld door het bestuur. De contributie bedraagt           
€ 37,50 per half verenigingsjaar. Het contributiegeld dient binnen drie weken na ontvangst van de 
berichtgeving daarover te worden voldaan. Is het bedrag dan nog niet ontvangen, dan volgt er een 
herinnering om binnen een week te betalen. Indien de contributie dan nog niet is betaald, vervalt het 
recht om op de speeltijd te komen spelen.  
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Artikel 4.2. 
Bij toetreding van een lid tot BC ’t Geyn in de loop van het verenigingsjaar, is als contributie een 
evenredig bedrag verschuldigd, afgerond op hele maanden. 
 
Artikel 4.3. 
Bij uittreding van een lid bestaat er géén recht op restitutie van contributie. Bij langdurige 
ontstentenis beslist het bestuur over een eventuele restitutie van contributie. 
 
Artikel 4.4. 
Uit de inkomsten wordt  onder meer betaald : zaalhuur, aanschaf en onderhoud materialen, drives 
op bijzondere momenten (incl. prijsjes), een lief en leed pot. 
 
 

5. BESTUUR EN ANDERE FUNCTIES 
 
Artikel 5.1. 
Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Andere functies binnen BC 
‘t Geyn zijn de wedstrijdleider, de materialenbeheerder, de beheerder van de website en de 
kascontrolecommissie, bestaande uit twee personen, zijnde lid van BC ‘t Geyn. 
 
Artikel 5.2. 
De leden van het bestuur en de leden van de kascontrolecommissie worden door de 
ledenvergadering benoemd. De leden van de kascontrolecommissie hebben twee jaar zitting en 
treden om beurten af. De andere functionarissen worden door het bestuur benoemd. 
 
Artikel 5.3. 
Tot de taak van de voorzitter behoort onder meer: 

- De algemene leiding van BC ’t Geyn; 
- Het leiden van de vergaderingen; 
- Het voeren van het woord namens BC ’t Geyn. 

 
Artikel 5.4. 
Tot de taak van de secretaris behoort onder meer: 

- Het voeren van de correspondentie namens BC ’t Geyn; 
- Het uitbrengen van verslag over de belangrijkste gebeurtenissen uit het verenigingsjaar in de 

jaarlijkse algemene ledenvergadering; 
- Het bijeenroepen van vergaderingen (w.o. bestuur en algemene ledenvergadering); 
- Het samenstellen en bijhouden van een ledenlijst; 
- Het maandelijks op de hoogte stellen van wijzigingen en aanvullingen op de ledenlijst  aan de 

andere bestuursleden en de wedstrijdleider; 
- Het bijhouden van het archief van de vereniging. 

 
Artikel 5.5. 
Tot de taak van de penningmeester behoort onder meer: 

- Het beheer van de geldmiddelen van BC ’t Geyn; 
- Het bijhouden van een administratie van de inkomsten en uitgaven van BC ’t Geyn; 
- Het innen van de contributie en bijdragen van begunstigers; 
- Het verzenden van een verzoek (via een mailbericht) tot betaling van de contributie, alsmede 

de herinnering, zoals bedoeld in artikel 4.1.; 
- Het uitbrengen van verslag over de geldelijke aangelegenheden van BC ’t Geyn in de 

jaarlijkse algemene leden vergadering. 
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Artikel 5.6. 
Tot de taak van de wedstrijdleider behoort onder meer: 

- Het organiseren van alle binnen BC ’t Geyn te spelen wedstrijden; 
- Het voorleggen van een programma van activiteiten voor een competitiejaar aan het 

bestuur; 
- Voordracht van vertegenwoordigende teams aan het bestuur; 
- Het leiden van de wedstrijden. Hij kan daartoe een plaatsvervanger aanwijzen.  Bij aanvang 

van een wedstrijd wordt bekend gemaakt wie de wedstrijdleider is.  
- Het verwerken van de uitslag van een competitieronde en toezending van deze uitslag aan 

de leden (rekenmeester). De wedstijdleider stuurt percentages en wedstrijdpunten door 
naar de beheerder van de website.  

- Gedurende de competitieperiode bijhouden van de ranglijsten (in percentages en 
wedstrijdpunten) en het tussentijds en na afloop van de competitieperiode bekendmaken 
van het resultaat (via de website).  
  

Artikel 5.7. 
Tot de taak van de beheerder van de materialen behoort onder meer: 

- Het beheer van de voor de wedstrijden benodigde materialen, waaronder: biedboxen, 
spellenboxen, scorebriefjes, cardboards, tafelkleedjes, schrijfgerei. 

 
Artikel 5.8. 
Tot de taak van de beheerder van de website behoort onder meer: 

- Het actueel houden van de website; 
- Het plaatsen van teksten op de website. Teksten die één of meer leden op de website 

geplaatst willen hebben, worden tevoren voorgelegd aan het bestuur. 
 
Artikel 5.9. 
Tot de taak van de kascontrolecommissie behoort onder meer: 

- Het controleren van de kas en de financiële administratie; 
- Het voorleggen van een verslag van de bevindingen van de controle aan de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering; 
- Het geven van advies aan de penningmeester met betrekking tot het financieel beheer. 

 
 

6. TECHNISCHE ZAKEN 
 
Artikel 6.1. 
Alle wedstrijden, georganiseerd door BC ’t Geyn, worden gespeeld volgens de spelregels van de NBB. 
Bij alle wedstrijden moeten alle paren desgevraagd twee volledig ingevulde systeemkaarten ter 
beschikking van hun tegenspelers kunnen stellen. 
De uitslagen worden schriftelijk genoteerd op scorekaarten. Er wordt (voorlopig) geen gebruik 
gemaakt van bridgemates (kastjes). 
 
Artikel 6.2. 
Het competitiejaar van BC ’t Geyn loopt van 1 september tot en met 31 mei, bestaande uit een 
najaarszitting (september tot en met december) en een voorjaarszitting (januari tot en met mei). 
Begunstigers zijn uitgesloten van deelname aan de competitie. Zij kunnen wel worden 
geïntroduceerd.  
In de maanden juni, juli en augustus is er de zgn. ‘vrije inloop’ (zomerbridge) op hetzelfde tijdstip als 
de competitie. Leden en introducees kunnen hieraan meedoen. De kosten van deelname bedragen  
€ 2,-- per keer per persoon . 
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Artikel 6.3. 
De verenigingscompetitie vindt plaats op vrijdag van 09.15 uur tot 12.30 uur. De deelnemers dienen 
uiterlijk 09.00 uur aanwezig te zijn. 
De loopkaarten worden bij binnenkomst op volgorde uitgedeeld , het laatst binnenkomende koppel 
heeft dus de meeste kans op een eerste stilzit. 
 
Artikel 6.4. 
Deelname aan de verenigingscompetitie gebeurt in paren. Wanneer één of beide spelers verhinderd 
zijn voor een competitiezitting, dienen zij zich voor donderdag 16.00 uur bij de wedstrijdleider af te 
melden. Wanneer één van de spelers afwezig is, kan de wel aanwezige speler zelf voor een invaller 
zorgen. Zie artikel 3.1. Heeft de aanwezige speler geen vervanger, dan kan de wedstrijdleider op 
verzoek koppelen aan een ander beschikbaar lid, dat ook geen bridge-partner heeft. 
Ingeval van een calamiteit/onverwachte afwezigheid op het laatste moment, stelt de wedstrijdleider 
het  zéér  op prijs dat dit voor aanvang van de wedstrijd alsnog telefonisch wordt gemeld op de 
locatie (030-6064388). 
 
Artikel 6.5. 
Een paar, dat deelneemt aan een competitieperiode, wordt geacht onder dezelfde samenstelling aan 
de nieuwe competitieronde deel te nemen. In exceptionele gevallen kan, met goedkeuring van het 
bestuur, tijdens de competitieronde de samenstelling van een paar gewijzigd worden. 
Het wisselen van bridgepartner geschiedt nadat beide partners elkaar uiteraard op een fatsoenlijke 
manier tenminste hebben geïnformeerd. Vervolgens wordt dit doorgegeven aan de wedstrijdleider. 
Er is een overzicht van personen die met ingang van een nieuw seizoen met een ander willen gaan 
spelen. 
 
Artikel 6.6. 
De vereniging verzorgt voor belangstellenden jaarlijks op donderdagmiddag een bijspijkerles, waarbij 
één of twee bridgeonderwerpen aan de orde komen. 
 
Artikel 6.7. 
Op een aantal momenten in het jaar wordt een clubdrive georganiseerd, bijvoorbeeld een 
“herfstdrive”, een “zomerdrive” en/of een “nieuwjaarsdrive”.  Over het programma voor zo’n drive 
en de begin- en eindtijden worden de leden tevoren geïnformeerd.  Voor de lunch zal een eigen 
bijdrage worden gevraagd van ongeveer € 5.—per persoon en, ingeval van een diner, van ongeveer  
€ 10,-- per persoon, dit in overleg met alle mee spelende leden. 
 
Artikel 6.8. 
Bij de wedstrijden wordt van de deelnemers verwacht dat de nodige stilte wordt betracht tijdens de 
speelrondes, waarvan de start en het einde door middel van een klok met signaal wordt aangegeven. 
Na het eerste eindsignaal dient men niet meer aan een nieuw spel te beginnen. 
 
Artikel 6.9. 
Van de deelnemers wordt verwacht dat een bijdrage wordt geleverd aan het inrichten en in de 
aangetroffen staat herstellen van de speelruimte. 
 
Artikel 6.10. 
Bij iedere onregelmatigheid moet arbitrage worden gevraagd bij de wedstrijdleider. Arbitraire 
maatregelen kunnen alleen door de wedstrijdleider worden genomen. 
Bij pas beginnende spelers enige soepelheid betrachten tijdens het bieden en uitspelen  is 
toegestaan, maar de rest moet zich ten strengste onthouden van praten en/of  andere vormen van 
aanwijzingen geven aan hun partner. Als tegenpartij maak je dit netjes kenbaar, maar bij herhaling 
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gewoon de wedstrijdleider erbij roepen. 
  
 
Artikel 6.11 
De vereniging heeft een complete bridgekoffer die gratis door de leden kan worden gebruikt. De 
koffer bestaat uit 24 “voorgestoken” spellen, zodat er ook nog een leermoment wordt toegevoegd. 
Gebruikers kunnen dan zien wat geboden had moeten worden en wat het resultaat kan zijn als de 
spellen correct en volgens de regels gespeeld waren. De koffer is verkrijgbaar in het clubhuis. 
 
 

7. ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Artikel 7.1. 
In de jaarlijkse algemene ledenvergadering zullen onder meer worden behandeld: 

- Het verslag van de secretaris; 
- Het verslag van de penningmeester; 
- Het verslag van de kascontrolecommissie; 
- De vaststelling van de jaarlijkse contributie; 
- De benoeming van het bestuur: de benoeming geschiedt uit één of meer bindende 

voordrachten. Tot het opmaken van een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of 
meer leden. De voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering 
meegedeeld. De voordracht door vijf of meer leden moet voor de aanvang van de 
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

- De benoeming van een lid in de kascontrolecommissie. 
- De onderwerpen die voor de verzending van de oproep, door tenminste tien leden 

schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend. 
 
Artikel 7.2. 
De huisregels kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, 
waartoe wordt opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de huisregels wordt 
voorgesteld, zulks onder overlegging van de voorgestelde wijziging. 
Een besluit tot wijziging van de huisregels vindt plaats bij gewone meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen en treedt direct in werking. 
 
 

8. AANSPRAKELIJKHEID 
 
Artikel 8.1. 
De NBB heeft voor de bij haar aangesloten verenigingen en hun leden een collectieve 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De ledenvergadering heeft op 29 april 2016 besloten dat 
bridgeclub `t Geyn zich niet aansluit bij de NBB. Op grond van deze beslissing aanvaardt het bestuur 
geen aansprakelijkheidstelling voor schade die leden ondervinden of veroorzaken bij het gebruik van 
de locatie Anemoonstraat 78.  
 
 

9. SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 9.1. 
Alle leden van BC ’t Geyn ontvangen de tekst van de huisregels. Elk lid van BC ’t Geyn wordt geacht 
op de hoogte te zijn van de inhoud van de huisregels, deze in acht te nemen en hiermede akkoord te 
gaan. 
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Artikel 9.2. 
In de gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist het bestuur. 
 
 
Opgemaakt en vastgesteld te Nieuwegein op 18 november 2016. 


