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q                      Gilzer Biljart Bond 

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE G.B.B. 

 
1. De G.B.B. is opgericht in september 1952 voor onbepaalde tijd. 
 
2. De G.B.B. organiseert jaarlijks (bij voldoende opgaves) voor de ingeschreven verenigingen 

en leden een competitie libre en driebanden, de persoonlijke kampioenschappen en het 
openingstoernooi. De libre- en driebandencompetitie zijn verdeeld in klasse’s. Het GBB 
openingstoernooi wordt voorafgaand het nieuwe seizoen georganiseerd. 

 
3. Elke vereniging dient een vertegenwoordiger te hebben in het bestuur. Verder dient iedere 

vereniging een contactpersoon te hebben, die zorgt draagt voor de communicatie tussen 
het bestuur en de leden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een 
penningmeester en de overige bestuursleden. Jaarlijks zullen er twee bestuursleden 
aftreden, deze kunnen zich weer herkiesbaar stellen. 

 
4. De contributie bedraagt € 4,00 per lid per jaar. Deze kan alleen met goedvinden van de 

algemene ledenvergadering worden aangepast. 
 
5. Het bestuur heeft de verplichting om ieder jaar een jaarvergadering te organiseren. 

Het wordt aanbevolen om de verenigingen zo goed mogelijk te laten vertegenwoordigen. 
Besluiten van de jaarvergadering zijn absoluut bindend. De secretaris van de G.B.B. 
verzorgt de notulen van deze vergadering. Iedere vereniging krijgt ten minste een 
exemplaar voor aanvang van de nieuwe competitie. Het bestuur van elke vereniging heeft 
de verantwoording t.a.v. de kennisname van haar leden. 

 
6. Het bestuur en de voorzitter worden gekozen door de ledenvergadering. De overige 

bestuursfuncties worden onderling verdeeld. 
  
7. Leden kunnen niet voor twee verschillende verenigingen uitkomen in één competitie. 
 
8. Bij transfers moet een bewijs van geen betalingsachterstand voor handen zijn. Dit kan 

alleen worden verstrekt door de penningmeester van de oude vereniging van de speler. 
 
9. Toetreding van nieuwe leden van de G.B.B. is altijd mogelijk. Contributieafdracht aan de 

G.B.B. is altijd een vol jaar. 
 

10. Elke aangesloten vereniging bij de G.B.B. moet zijn thuishaven hebben in een 
openbare gelegenheid. 
 
 

Herzien te Gilze 25-07-2010 
Herzien te Alphen  9-7-2015 


