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ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
In dit reglement wordt de Nederlandse Bridge Bond aangeduid als NBB.
Artikel 2
Het domicilie van de NBB is het bondsbureau.
Artikel 3
In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

LEDEN
Artikel 4
1. Verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen die het bridgespel (doen) beoefenen en lid
wensen te worden van de NBB, geven daarvan schriftelijk kennis aan het Bondsbestuur. Het
Bondsbestuur beslist over de toelating. Het Bondsbestuur kan aan de toelating voorwaarden
verbinden.
2. Van de beslissing over de toelating wordt door het Bondsbestuur schriftelijk kennis gegeven aan het
e
in artikel 4, 3 lid van de statuten bedoelde districtsbestuur en aan het kandidaat-lid.
Ingeval het kandidaat-lid als lid wordt toegelaten, gaat de kennisgeving aan het kandidaat-lid
vergezeld van exemplaren van de statuten en reglementen van de NBB alsmede van de mededeling
bij welk district het zich als lid dient aan te sluiten.
3.
4.

Zowel een afgewezen kandidaat-lid als het betrokken districtsbestuur hebben recht van beroep op de
wijze als is bepaald in artikel 5 lid 3 van de statuten.
Een lid moet ten minste twaalf clubleden tellen. Het Bondsbestuur kan van deze bepaling dispensatie
verlenen na advies bij het betrokken districtsbestuur te hebben ingewonnen.

Artikel 5
Zij die donateur wensen te worden van de NBB geven daarvan schriftelijk kennis aan het Bondsbestuur
met vermelding van het bedrag, dat zij jaarlijks wensen bij te dragen. Het Bondsbestuur beslist over hun
toelating met inachtneming van het bepaalde in artikel 32 lid 3.
Artikel 6
1.
De leden zijn verplicht:
a) te zorgen dat hun statuten en reglementen geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de
statuten, dit reglement of andere reglementen van de NBB of met reglementen van het eigen
district;
b) zo spoedig mogelijk bij de NBB opgave te doen van de navolgende gegevens van hun
clubleden: volledige naam, adres en woonplaats, geslacht en geboortedatum alsmede zo
mogelijk contactgegevens als telefoonnummer en mail-adres;
c) maandelijks aan het Bondsbestuur kennis te geven van de mutaties in hun ledenbestand;
d) bij hun wedstrijden geen andere spel- en wedstrijdregels toe te passen dan die, welke door de
NBB en/of het betrokken district zijn of zullen worden vastgesteld;
e) hun clubleden te verbieden deel te nemen aan wedstrijden, die niet de in artikel 34 bedoelde
goedkeuring hebben verkregen;
f)
aan het Bondsbestuur een exemplaar van hun statuten en reglementen te doen toekomen of,
indien deze niet bestaan, zulks aan het Bondsbestuur mede te delen;
g) aan het Bondsbestuur bij wijziging van statuten en/of reglementen een exemplaar van de
gewijzigde statuten en/of reglementen te doen toekomen.
2. Leden, die tevens andere activiteiten (doen) beoefenen, hebben dezelfde verplichtingen als in het
eerste lid bepaald, behoudens dat zij geen opgave behoeven te doen van hun leden die het
bridgespel niet in verenigingsverband beoefenen.

3.

4.

5.

Het Bondsbestuur kan altijd bepalen voor welke leden de verplichtingen, genoemd in het eerste lid
onder b) en c), beperkt blijven tot de clubleden, spelend in een met name te noemen aantal klassen
van de bridgecompetities.
De leden zijn voorts gehouden iedere schorsing en ieder royement, uitgesproken of overgenomen
door het Bondsbestuur, te erkennen en te eerbiedigen. Ingeval de schorsing een eigen clublid betreft,
zijn zij verplicht het besluit tot schorsing zodanig uit te voeren, dat het betrokken clublid voor een
gelijke termijn, als in het besluit tot schorsing vermeld, als lid wordt geschorst. Ingeval het een
royement van een eigen clublid betreft, zijn zij verplicht het besluit tot royement zodanig uit te voeren,
dat het betrokken clublid onverwijld als lid wordt geroyeerd.
De leden mogen een door het Bondsbestuur geroyeerd clublid niet als lid aannemen.
De leden mogen een door het Bondsbestuur geschorst clublid gedurende de schorsing niet als lid
aannemen.

Artikel 7
Ter controle op de naleving door de leden van de verplichtingen, vermeld in artikel 6, kan het
Bondsbestuur boekhoudkundige en administratieve bescheiden (waartoe mede behoren de gegevens
omtrent de personen die aan voor de clubleden van het gewone lid georganiseerde onderlinge wedstrijden
en clubavonden hebben deelgenomen) opvragen. Het lid is gehouden deze gegevens ter beschikking te
stellen.
Artikel 8
Voor de duur van een tegen een lid uitgesproken schorsing verliezen dit lid en de daartoe behorende
clubleden - deze laatsten tenzij zij tevens clublid zijn van een ander lid - de rechten, verbonden aan het
lidmaatschap, daaronder begrepen het recht van deelname aan door de NBB uitgeschreven of
goedgekeurde wedstrijden voor leden, zonder te zijn ontslagen van de verplichtingen aan het
lidmaatschap verbonden.
Artikel 9
Indien een lid overname door het Bondsbestuur van een door dat lid uitgesproken royement of schorsing
van een clublid wenst, moet het verzoek daartoe vergezeld gaan van een afschrift van het schriftelijk
bericht aan het betrokken clublid, waarin het royement of de schorsing aan dat clublid wordt medegedeeld
onder vermelding van de gronden waarop dit besluit is genomen.

Artikel 10
De in artikel 7 van de statuten genoemde straf van royement wordt door het Bondsbestuur bekend
gemaakt. Hetzelfde geldt ten aanzien van het door een lid uitgesproken royement van een clublid, dat
door het Bondsbestuur is overgenomen.

BONDSBESTUUR
Artikel 11
1. Het Bondsbestuur is bevoegd voor iedere vacature in het Bondsbestuur een kandidaat te stellen, in
welk geval deze kandidaatstelling in de oproeping tot de algemene vergadering moet worden
vermeld.
2. Ieder lid en district kan eveneens voor iedere vacature een kandidaat stellen. Een dergelijke
kandidaatstelling moet schriftelijk, ondertekend, uiterlijk twee weken voor de datum van de algemene
vergadering bij het Bondsbestuur zijn ingediend en vergezeld gaan van een door de kandidaat
getekende verklaring, inhoudende dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden.
3. Het Bondsbestuur geeft van de in het vorig lid bedoelde kandidaatstellingen zo spoedig mogelijk,
doch in ieder geval binnen een week, bericht:
a) aan de overige leden en de districtsbesturen, indien de kandidaatstelling door een lid is
geschied;
b) aan de leden en de overige districtsbesturen, indien de kandidaatstelling door een
districtsbestuur is geschied.
4. Indien geen kandidaten zijn gesteld, is de vergadering vrij in de benoeming.

Artikel 12
1. Vergaderingen van het Bondsbestuur worden gehouden zo vaak de voorzitter of twee andere
bestuursleden dat wensen.
2. In bestuursvergaderingen brengt ieder lid één stem uit.
Artikel 13
Het Bondsbestuur wijst in geval van ontstentenis of langdurige verhindering van voorzitter, secretaris - zo
deze uit zijn midden is aangewezen - of penningmeester een plaatsvervanger aan uit zijn midden. Deze
voorziening geldt uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemene vergadering en wordt zo spoedig mogelijk
bekend gemaakt.
Artikel 14
1. De voorzitter is de woordvoerder van het Bondsbestuur. Hij roept het Bondsbestuur ter vergadering
bijeen, leidt de vergaderingen van het Bondsbestuur en de algemene vergadering en stelt de agenda
voor deze vergaderingen vast met inachtneming van het bij de statuten, dit reglement en eventuele
andere reglementen bepaalde. Hij heeft het recht een discussie te sluiten, wanneer hij meent dat de
vergadering voldoende is ingelicht.
2. De voorzitter is bevoegd te allen tijde vergaderingen van Bondsbestuurcommissies bij te wonen. Hij
kan zich daarbij doen vervangen door een door het Bondsbestuur uit zijn midden aan te wijzen lid.
Artikel 15
1. De penningmeester is belast met het beheer van de financiën, met het zorgen voor de inning van alle
aan de NBB toekomende gelden en met het voldoen aan de geldelijke verplichtingen.
2. Hij brengt aan de jaarlijkse algemene vergadering schriftelijk verslag uit van de financiële gang van
zaken in het afgelopen bondsjaar onder overlegging van een balans en een rekening van baten en
lasten met bijbehorende specificaties.
3. Hij stelt jaarlijks in overleg met het Bondsbestuur de begroting voor het volgend bondsjaar op ter
behandeling in de jaarlijkse algemene vergadering.
4. Van een goedgekeurde begroting mag niet worden afgeweken dan na van het Bondsbestuur
verkregen goedkeuring, de voorzitter van de financiële commissie gehoord.
Artikel 16
De leden van het Bondsbestuur mogen rechtstreeks noch zijdelings zakelijk betrokken zijn bij leveranties
aan de NBB, noch enig materieel voordeel hebben bij door derden aan de NBB gedane leveranties.

BONDSBUREAU EN SECRETARIS
Artikel 17
Indien niet een bezoldigd secretaris van de NBB is benoemd, berust de leiding over het bondsbureau bij
het Bondsbestuur Het Bondsbestuur stelt het personeel aan, dat het voor het goed functioneren van het
bondsbureau noodzakelijk acht, en is bevoegd de feitelijke leiding van het bondsbureau te stellen in
handen van een lid van dat personeel. Het Bondsbestuur stelt de voorwaarden van aanstelling van het
personeel vast en is tevens bevoegd tot het verlenen van ontslag.
Artikel 18
1. Indien wel een bezoldigd secretaris van de NBB is benoemd (verder secretaris te noemen), dan is
deze met de leiding van het bondsbureau belast. Het Bondsbestuur kan voor de uitoefening van deze
taak een schriftelijke instructie vaststellen.
2. Binnen door het Bondsbestuur te stellen grenzen stelt de secretaris het personeel aan, dat voor het
goed functioneren van het bondsbureau noodzakelijk is, stelt hij de voorwaarden van aanstelling van
dat personeel vast en heeft hij de bevoegdheid het personeel te ontslaan.
Artikel 19
1. De secretaris treedt op als secretaris van het Bondsbestuur, het dagelijks bestuur en de algemene
vergadering en bereidt in overleg met de voorzitter de vergaderingen voor en woont deze bij. Hij
houdt verslag van het verhandelde in de vergaderingen.

2.
3.
4.
5.

De secretaris zendt afschrift van het verslag van de vergaderingen van het Bondsbestuur en het
dagelijks bestuur aan de leden van deze organen.
De secretaris zendt afschrift van het verslag van de algemene vergadering aan de leden van het
Bondsbestuur, de leden, de ereleden, de leden van verdienste en de districtsbesturen.
De in het tweede en derde lid van dit artikel bedoelde verslagen worden in de volgende vergadering
van het betrokken orgaan vastgesteld
De secretaris is voorts belast met de uitvoering van de besluiten van het Bondsbestuur, het dagelijks
bestuur en de algemene vergadering, voor zover die uitvoering niet aan anderen is opgedragen.

Artikel 20
De voorzitter kan in afwijking van het bepaalde in het eerste lid van artikel 19 besluiten dat de secretaris
een vergadering van het Bondsbestuur of van het dagelijks bestuur of de algemene vergadering geheel of
gedeeltelijk niet zal bijwonen. Hij zal in dat geval tevens bepalen, wie in de desbetreffende vergadering als
vervanger van de secretaris zal optreden.

ADVIESRAAD
Artikel 21
1. De adviesraad bestaat uit zeven clubleden die worden gekozen op de wijze als is bepaald in artikel
17 van de statuten. Bij de benoeming in de adviesraad wordt de navolgende samenstelling in acht
genomen:
- een lid is actief als bridgedocent
- een lid is actief als districtscompetitieleider
- twee leden zijn actief als clubbestuurder
- een lid is binnen een district actief als verenigingsambassadeur
- een lid is binnen een district actief als onderwijsexpert
- een lid komt uit de wereld van computer/internet bridge
Leden van het Bondsbestuur of medewerkers van het Bondsbureau kunnen geen lid van de
adviesraad zijn.
2. Een lid van de adviesraad doet zijn werk zonder last of ruggespraak.
3. De adviesraad benoemt uit zijn midden een voorzitter.
Artikel 22
De benoeming in de adviesraad geldt voor twee jaar. De aftredenden zijn eenmaal voor een aangesloten
periode herkiesbaar.
Artikel 23
1. Een vertegenwoordiging van het Bondsbestuur woont zoveel mogelijk de vergaderingen van de
adviesraad bij.
2. Het Bondsbestuur verstrekt aan de adviesraad alle gewenste inlichtingen.
Artikel 24
1.
De adviesraad vergadert zo dikwijls het Bondsbestuur, de voorzitter van de adviesraad of ten minste
drie van zijn leden dit verlangen, maar ten minste éénmaal per jaar.
2.
De bijeenroeping en vaststelling van de agenda geschiedt door de voorzitter van de adviesraad in
overleg met het Bondsbestuur.
Artikel 25
De adviesraad adviseert het Bondsbestuur omtrent de onderwerpen, die het Bondsbestuur hem voorlegt,
en voorts omtrent alle zaken, die naar de mening van de adviesraad de aandacht van het Bondsbestuur
verdienen.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 26
Ieder jaar wordt een algemene vergadering als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de statuten gehouden (de
jaarvergadering). Plaats, datum en tijd van samenkomst worden ten minste drie maanden tevoren door
het Bondsbestuur ter kennis gebracht van de leden van de adviesraad, de leden, de ereleden, de leden
van verdienste en de districtsbesturen met vermelding van de te behandelen onderwerpen.
Artikel 27
1. Voorstellen voor in de jaarvergadering te behandelen onderwerpen kunnen door het Bondsbestuur,
de leden, de adviesraad en de districtsbesturen worden ingediend. De voorstellen van de leden, de
adviesraad en van de districtsbesturen moeten ten minste tien weken vóór de datum van de
vergadering schriftelijk zijn ingediend bij het Bondsbestuur.
3. Tot de in de jaarvergadering te behandelen onderwerpen zullen in ieder geval behoren de
jaarverslagen van secretaris en penningmeester, de balans en de rekening van baten en lasten over
het afgelopen verenigingsjaar, de begroting voor het lopende verenigingsjaar en - in geval van een
vacature -de voorziening in de vacatures in het Bondsbestuur.
4. Het Bondsbestuur zendt uiterlijk drie weken vóór de jaarvergadering, met de oproeping voor de
vergadering de volgende stukken aan de leden, de districtsbesturen, de ereleden en de leden van
verdienste, zulks desgewenst ter behandeling in de algemene vergaderingen van de districten:
de agenda voor de jaarvergadering, waarin de te behandelen onderwerpen worden vermeld;
de jaarverslagen van secretaris en penningmeester;
de balans en rekening van baten en lasten over het afgelopen verenigingsjaar;
de begroting voor het lopende verenigingsjaar;
alle ingekomen voorstellen;
eventuele ingekomen kandidaatstellingen.
Artikel 28
De namen van de vertegenwoordigers van de districten alsmede de namen van de leden met de namen
van degenen die de leden op de algemene vergadering zullen vertegenwoordigen moeten vóór de
aanvang van de vergadering schriftelijk aan het Bondsbestuur zijn medegedeeld, bij gebreke waarvan de
voorzitter van de algemene vergadering de vertegenwoordigers en afgevaardigden, wier naam niet tijdig is
opgegeven, van de discussie en/of van de stemming kan uitsluiten.
Artikel 29
(Vervallen)
Artikel 30
Het Bondsbestuur is bevoegd - en op verzoek van de voorzitter van de Financiële Commissie verplicht andere algemene vergaderingen bijeen te roepen op een termijn van ten minste vier weken met
gelijktijdige bekendmaking van de te behandelen punten.

Artikel 31
1. Over zaken wordt mondeling gestemd. Over voorstellen, strekkende tot benoeming van personen,
wordt schriftelijk gestemd, tenzij de voorzitter ook daarover mondeling wil doen stemmen en geen
der stemgerechtigden zich hiertegen verzet.
2. Bij schriftelijke stemmingen zijn ongeldig de stembriefjes, die niet dan wel onduidelijk zijn ingevuld of
die zijn ondertekend.
3. Bij benoeming van leden van het Bondsbestuur wordt eerst voorzien in de vacatures van in functie
gekozen leden en wel als eerste in die van de voorzitter. Bij de benoeming van andere leden van het
Bondsbestuur bepaalt de voorzitter zo nodig in welke vacature het eerst wordt voorzien. Voor de
vervulling van iedere vacature wordt een afzonderlijke stemming gehouden.

4.

5.

6.
7.

Besluiten, strekkende tot benoeming van personen, worden genomen met volstrekte meerderheid
van stemmen. Indien bij een stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft
een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan
heeft herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal
stemmen op zich hadden verenigd. Komen meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking, dan wordt door een door de voorzitter te verrichten loting uitgemaakt, welke twee van hen voor
herstemming in aanmerking komen. Bij de derde stemming is gekozen hij die de meeste stemmen
op zich heeft verenigd. Staken bij deze derde stemming de stemmen, dan beslist een door de
voorzitter te verrichten loting.
Indien iemand na zijn benoeming alsnog in de vergadering verklaart zijn benoeming niet te
aanvaarden, wordt onmiddellijk daarna opnieuw gestemd op de in het vorige lid omschreven wijze.
Daarbij wordt de kandidaatstelling van degene, die zijn benoeming niet heeft aanvaard, geacht te zijn
vervallen.
Indien voor een vacature slechts één kandidaat is gesteld, wordt deze zonder stemming verkozen
verklaard.
Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

CONTRIBUTIE
Artikel 32
1. De betaling van de contributie geschiedt door storting of overschrijving op de bankrekening van de
NBB binnen twee maanden na de aanvang van het verenigingsjaar. Gewone leden, die de contributie
niet tijdig hebben voldaan, verbeuren een boete van 10 % van de nog verschuldigde contributie. Het
Bondsbestuur is bevoegd op uiterlijk bij de aanvang van het verenigingsjaar in te dienen verzoek
dispensatie van het bepaalde in de eerste zin te verlenen.
2. Het Bondsbestuur is bevoegd de dienstverlening te staken aan clubleden, die deel uitmaken
respectievelijk clublid zijn van een gewoon lid, dat binnen twee maanden na de aanvang van het
verenigingsjaar de contributie nog niet heeft voldaan.
3. Donateurs zijn een bijdrage verschuldigd die voor natuurlijke personen ten minste gelijk is aan de
contributie, die door een lid per clublid verschuldigd is. Donateurs-rechtspersonen zijn ten minste
twee en half maal dat bedrag verschuldigd.

WEDSTRIJDEN
Artikel 33
De NBB schrijft jaarlijks in ieder geval een viertallencompetitie en een parencompetitie uit en voorts de
wedstrijden, die hij wenselijk acht.
Artikel 34
1. Wedstrijden, georganiseerd door een lid, waarbij de deelname is opengesteld voor niet bij dat lid
aangesloten personen, behoeven de goedkeuring van het bestuur van het district, waartoe dat lid
behoort.
2. Het is clubleden niet toegestaan behulpzaam te zijn bij of deel te nemen aan wedstrijden, hoe ook
genaamd, georganiseerd door anderen dan organen, districten of leden van de NBB, tenzij de
wedstrijden zijn goedgekeurd door het bestuur van het district binnen welks gebied de wedstrijd wordt
gehouden en/of de organiserende instantie is gevestigd. Het Bondsbestuur kan toestemming
verlenen tot het behulpzaam zijn of deelnemen aan wedstrijden, hoe ook genaamd, georganiseerd
door anderen dan organen, districten of leden van de NBB, indien de wedstrijden worden gehouden
buiten het gebied van enig district.

3.

4.

Indien meer dan één districtsbestuur bevoegd is toestemming te verlenen voor het behulpzaam zijn
bij of het deelnemen aan een wedstrijd en zij, ook na overleg, niet tot een eensluidend oordeel
komen, kan de organiserende instantie het Bondsbestuur verzoeken een beslissing te nemen,
waaraan de districtsbesturen zijn gebonden.
Organen, districten of leden van de NBB, die een wedstrijd willen doen houden die een landelijk
karakter draagt, dienen van het voornemen daartoe zó tijdig schriftelijk mededeling te doen aan de
NBB, dat de speeldata kunnen worden opgenomen in de jaarlijks samen te stellen wedstrijdkalender.
Het Bondsbestuur is bevoegd de wedstrijd te verbieden indien deze niet past in het landelijk beleid en
heeft tevens het recht andere dan de voorgestelde data aan te wijzen dit alles echter alleen indien de
belangen van de NBB zulks noodzakelijk maken.

Artikel 35
1. Het Bondsbestuur stelt de reglementen vast, volgens welke de door organen van de NBB
uitgeschreven wedstrijden worden gespeeld.
2. Het Bondsbestuur is bevoegd voor met name te noemen wedstrijden of categorieën van wedstrijden
uitzonderingen op de krachtens het eerste lid vastgestelde reglementen toe te staan.
Artikel 36
1. Het Bondsbestuur regelt alle in Nederland te spelen wedstrijden, waarbij een vertegenwoordigend
team van de NBB is betrokken
2. De aanwijzing van de spelers voor vertegenwoordigende teams van de NBB geschiedt op een wijze
als door het Bondsbestuur bepaald.

FINANCIELE COMMISSIE
Artikel 37
1. De taak van de financiële commissie bestaat uit:
a) de controle op het financiële beleid van het Bondsbestuur;
b) het uitbrengen van een schriftelijk verslag daarover aan de jaarvergadering;
c) het uitbrengen van advies aan het Bondsbestuur over financiële aangelegenheden op verzoek
van het Bondsbestuur;
d) het doen van voorstellen over financiële aangelegenheden aan het Bondsbestuur, indien zij
daartoe aanleiding ziet.
2. De financiële commissie is te allen tijde bevoegd:
a) inzage te nemen van boeken en bescheiden welke betrekking hebben op geldelijk beheer;
b) de kas op te nemen;
c) te controleren op welke wijze het vermogen is belegd en wordt bewaard;
d) de inkomsten en uitgaven te controleren aan de hand van de daarop betrekking hebbende
bescheiden;
e) met ten hoogste twee leden aanwezig te zijn bij de eindbespreking met de accountant van de
NBB naar aanleiding van de eindejaarscontrole.
3. De voorzitter van de Financiële commissie wordt in functie door de Algemene Vergadering gekozen.

SLOTBEPALING
Artikel 38
Het Bondsbestuur voorziet in alle gevallen, waarin de statuten, dit reglement of andere reglementen niet
voorzien.

