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1

Naaua eu zetel,
1. De vereniging draagt de naam "Combi-Walcheren' , v?ak
kortheidshalve genoemd Combi.
2. 7.e heeft haar zetel op het huisadres van de secretaris.
3. De vereniging is opgericht op 1 november 1981.

Artikel 2
Duur,
De

verengng is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3
Doel en middelen.
1. De Combi heeft ten doel het bevorderen van het biljartspel voor
senioren enlof mensen boven de 50 jaar, die niet meer actief in
het arbeidsproces deelnemen.
2. Zij tracht haar doel te bereiken door het spelen van onderlinge
combi-wedstrijden in een competitie, welke worden gehouden in
de sociëteitslokalen van de aangesloten verenigingen.
3. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies,
geschenken en andere wettige baten van inkomsten.

Artikel 4
Ieden.

(Artikel aangepast zie pagina 5 )

Leden van de Combi zijn senioren-bi§artverenigingen gevestigd
in Walcheren, met een maximum
axttal van twaalf teams.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Artikel 5
Lidmaatsch"p.
1. Het recht van lidmaatschap begint bij ontvangst van de
schriftelijke aanmelding bij de secretaris.
2. Alvorens wordt beslist over toelating, wordt advies ingewonnen
bij de besturen van de aangesloten verenigingen.
3. Het bestuur van de Combi zalniet overga.an tot toelating, indien
nalaÍ het oordeel van twee of meer aangesloten verenrylngen
(leden) gegronde bezwaÍen bestaan.

4. Het lidmaatschap gaat in m.i.v. het nieuwe biljartseiz,oett, mits
de verschuldigde contributie voor het komende seizoen door de
penningmeester is ontvangen.
1.

5.

Het lidmaatschaP eindigt door :
a. Schriftelijke opzegging door het lid.
b. Schrifteliike opzeggrng door het bestuur.
6. De opzegging i§ gesteta op uiterlijk één maand voor het begin
van fiet nieu*e seizoen en gaat in op de eerste dag va3 de
volgende kalendermaand.
7. Opzf,jgglng door het Combibestuur heeft plaats wegens
van het lid om de verschuldigde contributie te
",itatigfteiA
voldoen.
8. Opzegging om andere redenen, kan allé9n plaats vinden na een
Uéstuií van de meerderheid van de Combi'

Artikel 6
Jaarliitse biJdragen:

oe jaàrytse-OuOrage (contributíe) bedraagf per tea.rn, het in de
atgémené ledenver§adering elk jaar voor het volgend seizoen vast te
stellen bedrag.
ó,ro bijdragJis verschuldigd onmiddellijk blj toelating door de
Combi èn vérvolgens bij aanvang van elk biljartseizoen.

Artikel

7

Rechtea van de ledes:
1. De leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en
zij njnbevoegd het woorà te voeren, met dien verstande dat niet
oi,..i dan fwàe personen uit het bestuur van de aangesloten
led"" (verenigingen) of afgevaardigden daanttarr, in die
vergadering deel kunnen nemen'
2. Deleden trébben stemrecht en ook weer met ma<imaal twee
personen per aangesloten vereniging (lid)'

"

Artikel

8

Vergaderingen.
De vergaderingen worden onderscheiden
A. Algemene ledenvergaderingen.
B. Buitengewone ledenvergaderingen.

in

:

C. Bestuurwergaderingen.

Artikel 9
Algemele vergad,eríngea1.-Het bestuuiroept minstens éénmaal per jaar schriftelijk een
algemene ledenvergadering bijeen. D eze j1*tut"t
leàenvergadering wordt gehouden vÓÓr l juni'
2.

a

I

gemene

2.
3.

In deze vergadering brengt het bestuur zijn verslag uit en doet
rekening en verantwoording over het verstreken verenigingsjaar,
nader geregeld in artikel 11 van deze statuten.
Het bestuur roept voorts een algemene ledenvergadering b{ieen
zo dilnriils z{j dit wenselijk acht.
Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een
buitengewone ledenvergadering op een termijn van niet langer
dan vier weken, indien tenminste ééntiende van het aantal stemgerechtigde leden daartoe een verzoek indient bij het
Combibestuur. Dit onder opgave van de onderwerpen die
verzoekers aan die ledenvergadering \ /ensen voor te leggen.
Indien a.art zo'nveru,oek niet binnen veertien dagen na ontvangst
door het Combibestuur is voldaan, kunnen die verzoekers zelf
tot de bijeenroeping overgaan in welk geval die vergadering zelf
in haar leiding kan voorzien.

Artikel

10.

HulshoudefJL reglement.
De a§emene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.
Dat mag niet in strijd z{jn met de wet, ook waar die geen dwingend
recht bevat, noch met de statuten.
Het bestuuÍ.

1.

Artikel 1 1.

De Combi-Walcheren wordt bestuurd door een bestuur dat
bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden, onder wie in

elk geval:
a. De voorzitter
b. De secretaris

c. De penningmeester
2.

3.
4.
5.

d.

De wedstriidsecretaris
De leden van het bestuur worden gekozrcn door fls algemene
ledenvergadering.
De voorzitter wordt direct in functie gekozen, de taken van de
leden van het bestuur worden elk jaar door het bestuur
vastgesteld en aan de leden bekend gemaakt.
De leden van het bestuur worden benoemd voor de tiid van drie
jaar.Een aftredend bestuurslid is te allen tijde herkiesbaar.
De leden van het bestuur kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen.
Het Combibestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten

rechten.
3.

6.

Kandidaten voor één van de functies in het bestuur kunnen zíclr
tot tot {één uur voor ?} de aanvang van de jaarlijkse a]gemene
ledenvergadering aanmelden bij t.et zittende bestuur.

Artikel

12

celdelijk beheet.
1. De penningmeester is belast met het geideiijk beheer en doet

2.
3,

daarover in de jaarlijkse algemene ledenvergadering rekening en
verantwoording.
De ingestelde kascontrolecommissie bestaat uit twee leden, die
voor twee jaar worden gekozen, alsmede één reserve.
Na akkoord van de eventueel meegezanden bevindingen van de
kascontrolecommissie, alsmede daarna goedkeuring van de
totale rekening en verantwoording van de penningmeester,
ontheft de jaarvergadering het bestuur van zijn aansprakelijkheid voor het in het verstreken jaar gevcerde beleid.

Artikel

13

Oavooraieae oÍrstaadi
1. In alle de Combi Wa-lcheren betreffende gevallen, waarin door de
statuten of het huishoudelijk reglement niet is voorzien, beslist
het bestuur als 6[s algemene vergadering niet bijeen is.
2. Indien een bepaling van de statuten of het huishoudelijk
reglement aanleiding geeft tot meer dan één uitleg, dan z,ai de
uitleg van het bestuur bindend zíin, tenzij later de algemene
ledenvergadering een andere uitleg geeft.
gh edea.

Artikel

L4

Wijzigiagen.

1. Voorstellen tot wijziging van

de statuten of het huishoudelijk
in
behandeling worden genomen
reglement kunnen alléén
indien zij op de agenda voor de algemene ledenvergadering zijn

2.

vermeld.
Het besluit tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk
reglement vereist een meerderheid van lweederde van de
uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel

15

Oatbinding.
1. Ben besluit tot ontbinding van de Combi Walcheren kan slechts
worden genomen door de algemene ledenvergadering, die
tenminste acht weken tevoren moet worden uitgeschreven4.

Dit onder uiteenzetting van redenen die tot het voorstel tot
ontbinding hebben geleid.
2. Een besluit tot ontbinding vereist een meerderheid van

3.

tweederde van de uitgebrachte geldtge stemmen.
Aan de eigendommen, voor zover niet nodig voor betaling van
schulden, geeft het ontbindingsbesluit een met het doel van de
Combi-Walcheren strokende bestemming.
5.

Met instemming van de aanwezige leden in de ledenvergadering van
28 april 2015 is Artikel 4 als volgt aangepast;
Artikel 4
Leden van de Combi zijn senioren-biljartverenigingen gevestigd op
Walcheren.

Combi ï[alcheren
HWSH OADE LTJK REGLE*TE NT

Artikel

1

Takea Besturrr,

llootzitter :
1. De voorzitter leidt alle vergaderingen en stelt de orde vast.
2. Hij draagt zorg-voot het naleven van de statuten en het

huishoudelijk reglement en alle voorheen op een Combi-vergadering
genomen besluiten.
3. Hij neemt kennis van a1le in- en uitgaande stukken, alsmede van
de notulen va1 de vergaderingen, die door hem na goedkeuring
worden ondertekend,
4. Hij vertegenwoordigt de Combi zowel naar binnen als naar buiten.
5. Bij aÍwezigheid wordt hij vervangen door de secretaris.
Secretaris:
1. Hij is verantwoordelijk voor de briefwisseiing namens de Combi.
2. Hij roept narnens het bestuur de vergaderingen bijeen.
3. Hij notuleert a1le vergaderingen, welke na goedkeuring door het
bestuur en/of de vergadering worden getekend, waarna deze en alle
door de Combí-vergaderingen genomen besluiten van
veranderingen in statuten, huishoudelijk reglement en wedstrijden arbitragereglement, onmiddellijk van kracht worden+. Hij houdt het archief van alle in- en uitgaande stukken en het
ledenbestand bij.
Penningmeester:
1. Deze is gehouden er op toe te zien, dat het saldo val het kasgeld
het door het bestuur vastgestelde maximum niet overschrijdt.
2. Hij zorgt er voor dat de verschuldigde contributies op tijd
worden geïnd.
3. Vóór de algemene ledenvergaderingzorgt hij voor een financieel
verslag, na controle vergezeld van de bevindingen van de
kascontrolecomrnissie.
4. Bij zijn afwezigheid wordt deze vervangen door de voorzitter.
Wedstrdidsecretaris:
1. Hij stelt het wedstrijdprogramma op en bepaald alle speeldata.
2- Hij zorgt er voor, dat op het einde van elke zesde wedstrijdcyclus
een tussenuitslag bekend gemaakt wordt bij de leden (Combiverenigingen)-

3. Aan de hand vart de door de verenigingswedstrijdleiders

opgestuurde wedstrijdformulieren houdt hij de standen en
uitslagen bij,

1.

4. Na het beëindigen van het speelseizoen maakt hij de einduitslag op.
5. Hïj zorgt er voor, dat deze einduitslag minstens veertien dagen voor
de algemene ledenvergadering in het bezit van de leden is.
6. Hlj zorgt er tevens voor, dat ook het wedstrijdprogramma voor het
nieuwe seizoen alsmede de nieuwe moyennelijsten van alle
deeinemende spelers per lid (verenigingen), op de algemene ledenvergadering kunnen worden uitgereikt.
7. Voor het vaststellen van het moyenne van nieu\À/ meespelende
leden van clubs/verenigingen dient de Combi wedstrijdsecretaris
lnbezit te worden gesteld van een lijst en/of tellijsten over
minstens 1O wedstrijden díe deze persoon in eigen club heeft
gespeeld orn zíjn moyenne te bepalen.
-- Voor het vaststellen van het nieuwe moyenne is voor reeds
meespelende leden, een minimum deelname van 5 wedstrijden in
het voorgaande seizoen verplicht.
8. Bij een minder aantal wedstrijden voor de Combi geldt het
moyenne van het speelseizoen daarvoor.
9. Het vastgestelde moyenne geldt voor het gehele seizoen, ook bij een
eventuele overgang naar een andere veeniging.
10.Hij presenteeert een wedstrijdverslag over het verloop van de
competitie over het afgelopen seizoen op de algemene
ledenvergadering.

Artikel

2

Kandidaatstelling:
1. De kandidaatstelling geschiedt volgens artikel 1O van de in de
Statuten gestelde regels.
2. Bij meerdere kandidaten beslist de meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel

3

Volgorde van aftreden:
1. In het jaar 20O3 treedt de secretaris en de penningmeester af.
2. In het jaar 2OO4 treden de voorzitter en de wedstrijdsecretaris af.
3. In het jaar 20O5 treddt het algemeen bestuurslid af , enz. enz.
4. Bij het tussentijds aftreden van een bestuurslid wordt het nieuw
gekozen lid in het aftredingsschema opgenomen.

Artikel

4

Algemene ledenve rgadering:
Aan het einde van het biljartseizoen wordt bij voorkeur binnen vier
weken een algemene ledenvergadering gehouden.
Op de agenda voor deze vergadering moeten in elk geval de volgende
punten zijn vermeld
1. Opening met een jaaroverzicht door de voorzitter
2. Notulen van de vorige vergadering en goedkeuren ervan

)

3. In- en uitgaande stukken

4.

Jaarverslag en begroting van de penningmeester
5. Vaststellen van de nieuwe contributie
6. Jaxverslag van de wedstrijdsecretaris
7. Bestuursverkiezing
8. Bekendmaking van d.efinitieve standen in de competitie alsmede
prijsuitreiking, met de toekenning van de wisselbeker.
9. Rondvraag

lO.Sluiting

Artikel

5

Stemmen:

1. Over personen wordt schriftelijk gestemd.

Over àlle zaken betreffende Combi kan gestemd worden door
handopsteken, tenzíj de vergadering een schriftelijke stemming
verlangt.
A. Behouàens in die gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk
reglement voor voorziet, worden besluiten genomen met
meerderheid van stemmen.
4. Blanco en ongetekend,e stembriefies worden geacht niet te zijn

2.

ontvangen'

Artikel

6

Bestuursbeslissinge n:
1. In onvoorziene [evallen waarin snel een beslissing moet worden
genomen, beslist het bestuur.
2. órrc beslissing wordt op de agenda van de eerstvolgende
ledenvergadering gePlaatst.

Artikel

7

Uitreiking statuten etc.:

De leden fverenigingsbesturen) krijgen elk twee exemplaren uitgereikt
van de statuten, het huishoudelijk reglement alsook de spel-,
wedstrijd- & arbitrageregels uitgereikt.
De bedóehng van tret twéede exemplaar is om de meespelende Combispelers atles eens te laten lezert, zeker wat betreft de spel-, wedstrijd& Arbitrageregels.

Goedgekeurd door de Algemene Combi-ledenvergadering van
19

april

2OO3.

Voorzitter'.
J.Coenen.
Wedstrijdsecretaris:
P. Uytdewilligen.

Sectretaris /penningmeester:
J.A' Schrier,

Combi

- ïllalcheren.

Wedst{íd- & Arbltrag*egels
Artikel

1.

Data er aanvangsttfd.
1. Alle wedstrijden moeten om 13.3O uur aanvangen.
2. De wedstrijden dienen gespeeld te worden op de wedstrijddata die
de wedstrijdsecretaris heeft vastgesteld.
3. Alleen bij onvoorziene en belangrijke omstandigheden mag, in
onderling overleg en met kennisgeving en aan de wedstrijdsecretaris, van een bepaalde datum en/of aanv€rngstijd worden

4.

5.

afgeweken.
De partij is begonnen nadat de arbiter de ballen in de beginpositie
heeft geplaatst, te weten de rode bal op het bovenste
gele
xxxx bal op het beneden middenacquit
voorts de witte
middenacquit,
witte
xxxx
xxxx
en de gele bal op het linker of rechter benedenacquit.
witte
gele
xxxx of gemerkte witte bal mag naaÍ keuze van de speler voor
"De xxxx
hem op het linker of rechter benedenacquit word-en gelegd.
De bezoekende vereniging begint met de partu en gaat dus op met
witte (of gemerkte witte
gele
bal) en deze moet direct over rood
xxxx
de xxxxx
gespeeld.
het
eind van de parti,j gaat ook de speler
Aan
worden
van de thuisspelende vereniging nog OP l.

Artikel

2.

Opste,lling spelers:
1. De wedstrijden worden gespeeld tussen teams van acht spelers.
2. De opstelling van de spelers is in volgorde van hun gemiddelde

3.
4.

(moyenne).
De speler met het hoogste moyenne krijgt het rangnummer 1, de
daarop volgende speler nummer 2 enz.
De partijen in een wedstrijd worden gespeeld tussen spelers met
hetzelfde rangnummer. (D.w.z. met hetzelfde of nagenoeg hetzrlfde

moyenne I

Beurten en ca,ramboles;

Artikel 3'

1. Elke partij bestaat uit 25 beurten.

2.
3.

Een speler speelt in een wedstrijd slechts één partij, tenzij de
wedstrijdleider besluit hem/haar een tweede partij te laten spelen,
omdat b.v. een speler niet is komen opdagen.
Indien er door een speler een tweede partij moet worden gespeeld,
is dat alleen toegestaan tussen spelers met hetzelfde of nagenoeg
zelfde moyenne.
1.

4.

De verenigings-combiwedstrijdleiders moeten er op toezien, dat alle
spelers .roo. óe combiwedstrijden zoveel mogelijk evenveel
wedstrijden voor de Combi kunnen spelen.

Artikel 4.
Uitslagen:

1. De iitsl"g.t van een wedstrijd moeten op een door het bestuur

Uitgereikt-e voorbeeld wedstrijdformulier, uiterlijk drie werkdagen
,r"ó. speeldatum in bezit njnvan de wedstrijdsecretaris.
2. Opdit formulier moeten duideliik de namen, de uitslagen en de

datum zijn ingevuld.

Artikel

5.

Overtredinger en sPeelfouten:
1. Indien een speletàe speelbat raakt anders dan met de pomerans,
\itlordt dit aangemerkfals een touché en moethij/zrJ de beurt

2.

3.

beëindigen.
Wanneer een speler met de pomerans de speelbal fweemaal achter
elkaar raakt is dat een indirecte touché'
De tegenspeler heeft dan de keuze de ballen te laten uitrollen en
met di beurt te beginnen, of de ballen in de beginpositie (vart
acquit) te laten leggen en daarna met de beurt te beginnen.

Vastllggende bal:
iigà;peelbal vast tegen één van de andere ballen, dan heeft de
speler de keuze tussen:
1. Het zogenaamd losband sPelen.
2. Het spélen naar de niet vastliggende bal'
3. De bàlen in beginpositie te laten plaatsen'
Uitsprtagende bal:
Spriig.;één of meer ba1len van het biljat, dan dienen alle ballen in
àö U.§i"positie te worden gelegd en moet de veroorzaker de beurt
beëindigen.

Àrtikel

6.

Beëiadiger vraa de beurt:
De beurt moet worden beëindigd indien :
1. De pomerans nog in contaót is met de speelbal op het moment dat
dezè de tweede bal of de band raakt.
2. De speler op het moment dathij/zij de speelbal raakt, niet

3.

tenminste één voet op de vloer heeft'
Dathij/zrj met de spèelbal van de tegenstander of de rode bal
speelt.
2.

Artikel

7.

Foutea bulteu schuld:
1. Het maken van een fout, waa-raan de speler geen schuld heeft, b.v.
omdat iemand tegen de keu stoot. Dit wordt de speler NIET

2.

aangerekend.
De speler heeft de keuze tussen de ballen te laten uitrollen en de
beurt te vervolgen, of de ballen in de beginpositie (acquit) te laten
plaatsen en daarna de beurt vervolgen.

Artikel 8.
Matchpuaten:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

De eindstand van een combiwedstrijd wordt bepaald door het
aantal matchpunten dat door de teams is behaald.
De matchpunten per team worden berekend door het totaal van
de gemaakte caramboles van alle spelers te delen door het totaal
van de TE maken caramboles van alle spelers en dezn uitkomst te

vermenigvuldigen met het getal 1OO.
7-owelbii het moyenne als bii de matchpunten, worden de cijfers
na twee decimalen verwaarloosd.
Het moyenne vzu:t een speler moet deelbaar zijn door vier.
De matchpunten van de verenigingen worden volgens de z.g.
bankafrekening berekend, n.1. 98,5 wordt 99 en 98,3 wordt 98.
Indien een speler tijdens een wedstrijd onwel Wordt en niet in
staat is verder te spelen, wordt na onderling overleg de wedstrijd
gestaakt en als niet gespeeld beschouwd. Daa::van moet de combiwedstrijdsecretaris z.s.m. op de hoogte worden gesteld.

Artikel

9.

De Arbiter;
1. De arbiter heeft de taak de biljartpartfi te leiden.
2. Híj/zij dient zictr zndaurtiS op te stellen, dat de aan de beurt zrlnde
speler niet wordt gehinderd en dat hij goed kan vaststellen of de
carambole wel of niet is gemaakt.
3. Het meelopen rond het bi[art is dan ook een vereiste.
4. HijlztJ mag nooit achter de speler gaan staan, doch bij voorkeur in
de buurt van de derde bal.
5. Hijlàj stelt zich op in de looplijn van de speelbal wanneer deze op
de derde bal afgaat, z.odat zelfs het uiter§t dun raken van de bal
kan worden geconstateerd.
6. Hij/zuj mag nooit gaan staan aan die kant van de speler, waardoor
niet kan worden waargenomen of diens voorhand of onderarm bij
het aanleggen een bal markeert, of die bal zelfs daarbí1i zou
kunnen toucheren.
7. De arbiter is verplicht alle annonces op een zo duidelijk mogelijke
3.

8.
9.

en correcte manier bekend te maken. Oogcontact met één van de
schrijvers is daarbij gewenst.
F{ijlzij mag de aan de beurt zljnde speler er op attent maken, dat
h:rJ /zij dreigt met de verkeerde bal te gaan spelen.
Het is de arbiter toegestaan de aan de beurt zíjnde speler
opmerkzaam te maken op een fout die hij dreigt te gaan maken.

Artikel

\-.

Artikel

\-

10.

Vragen van spelers :
Een speler mag de arbiter op een correcte wijze er op attenderen of
vragen, als hij van mening is, dat een door de arbiter genomen
beslissing, in strijd is met één van de in deze richtlijnen opgenomen
artikelen.
De vork :
De speler mag bij het uitvoeren van een stoot, ter vervanging van de
voorhand, gebruik maken van de vork indien de stootbal door de
speler op geen andere wize is te bespelen.
Piqueren / masserea:
Met ingang van het seizoen 2OLt - 2012 is het in tegenstelling met
een eerder verbod, nu V/EL toegestaan om te piqueren of masseren.
Dat alles onder z.g. "goed-huisvader-gebruilf. Dit houdt tevens in,
dat de speler die eventueel schade toebrengt aan het biljartlaken ed.
ook aansprakelijk gesteld kan worden voor de reparatiekosten.
11.

Sportief gedrag:
l.Tijdens de wedstrijden dient de wedstrijdleider er op toe te zien,
dat alle aanwezige leden en belangstellenden zich sportief gedragen
en zich onthouden van opmerkingen en elke handeling of gebaar,
de biljartsport onwaardig.
2.Onder correct gedrag van alle spelers wordt o.a. verstaan :
a. het niet op de voor hem aanwezige stoel plaatsnemen.
b, het maken van storende opmerkingen of geluiden.
c. het niet op correcte wijze protesteren tegen een beslissing van de
arbiter.
3.Overtreedt één van de aanwezígen een gedragsregel, dan dient de
wedstrijdleider die aanwezige een waarschuwing te geven.
4.Blijft hij of zq valharden in het overtreden van de gedragsregels,
dan is de wedstrijdleider bevoegd hem of haar te verwijderen.

Artikel

12.

Slotbepalingen:
1.Gevallen waarin deze reglementen nietvoorzien en een beslissing
vereisen, terwijl overleg met het bestuur niet mogelijk is, mag de
wedstrijdleider de beslissing nemen.
2.H1j dient de genomen beslissing zo snel mogelijk aan het
bestuur mede te delen.
4.

i I 'èi:*,.'rr.

