Huishoudelijk Reglement van Royal Squeeze Bridge Club vzw
versie 1.1 dd. 27/5/16.
Dit Huishoudelijk Reglement vormt een aanvulling aan de Statuten, zoals laatst goedgekeurd door
de bijzondere algemene vergadering van 13 april 2005.
1) Rechtsvorm, Benaming, Zetel, Duur.
De Vzw (St1) Royal Squeeze Bridge Club (St2) wordt verder genoemd “Squeeze”. Ze is gevestigd
aan de Charlottalei 26 te Antwerpen (St3), verder genoemd “het lokaal”.
2) Doel.
Het doel van Squeeze is het bridgespel (St5). Daartoe is Squeeze aangesloten bij de Vlaamse Bridge
Liga, verder genoemd “de VBL”.
3) De Leden.
Om lid te worden moet een speler een aanvraag indienen (St8). Deze moet getekend worden door
twee peters, die geen bestuurslid mogen zijn. De aanvraag moet gedurende 14 dagen worden
uitgehangen. Op de eerste vergadering van het Bestuur na het uithangen beslist het Bestuur of de
kandidatuur voorlopig wordt aanvaard (St9). Zo ja, dan wordt de speler opgenomen in de ledenlijst
en geniet hij onmiddellijk van alle voordelen ervan. Hij moet wel het lidgeld voldoen. Het
lidmaatschap wordt definitief goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
4) Bijdragen.
De lidmaatschapsbijdrage is door de Algemene Vergadering van 22 april 2015 vastgesteld op 100€.
Korting wordt verleend aan leden die via een andere club hun VBL-aansluiting regelen, die slechts
50€ betalen, aan studenten, die 25€ minder betalen, en aan tweede leden van hetzelfde gezin, die
10€ minder betalen.
De jaarlijkse bijdrage moet betaald worden 14 dagen na de Algemene Vergadering (St12) of 7 dagen
na de voorlopige aanvaarding (St13). Leden die niet hebben betaald worden op 1 october van de
lijst geschrapt en verliezen alle rechten als lid.
5) De Algemene Vergadering.
De jaarlijkse Algemene Vergadering (St22) gaat door op een woensdag of donderdag in de maand
april, buiten de paasvakantie.
6) Het Bestuur.
Het Bestuur bestaat normaal uit zeven leden (St24). Ze worden gekozen door de algemene
vergadering, uit stembrieven waarop alle kandidaten zijn vermeld, en waaruit de leden maximaal
zoveel leden mogen kiezen als nodig om aan een totaal van zeven te komen. Gekozen zijn de
kandidaten die het meeste aantal stemmen ontvingen met een maximum van vijf, alsmede elke
kandidaat die de helft van de stemmen kreeg, met een maximum van zeven. Indien een zesde of
zevende kandidaat minder dan de helft van de stemmen ontving, stemt de vergadering een tweede
maal, bij eenvoudige meerderheid, of hij al dan niet in het Bestuur opgenomen wordt.
7) De Leden van het Bestuur.
De verkozen leden kiezen uit hun midden: een Voorzitter, een Vice-voorzitter, een Secretaris, een
Penningmeester, een Tornooileider, een Feestbestuurder en een Materiaalmeester. Indien er minder
dan zeven leden in het bestuur zijn worden sommige van deze functies verzameld in één persoon,
behalve de functies van Voorzitter, Secretaris en Penningmeester, die statutair bepaald zijn (St24.4).
8) De Vergaderingen van het Bestuur.

Deze hebben maandelijks plaats op een vrijdag, tenzij het Bestuur een andere dag kiest.
9) De Tornooien.
Squeeze organiseert wekelijks tornooien op:
— dinsdagavond om 20:00
— donderdagmiddag om 14:00
— vrijdagavond om 20:00
behalve op wettelijke feestdagen en op 24 en 31 december.
Het bestuur kan beslissen dat één of ander wekelijks tornooi niet doorgaat.
Het bestuur kan bovendien andere tornooien organiseren op andere dagen.
10) Tornooiformule.
Tenzij er een andere formule beslist wordt en vooraf aangekondigd, zijn alle tornooien in
Parenformule, over 9 ronden van 3 giften (tenzij het aantal paren een ander getal noodzakelijk
maakt). Ze worden uitgerekend volgens de “Bastille” formule indien er 9 paren of minder zijn, en
volgens de “Ascherman” formule indien er 10 paren of meer aanwezig zijn.
De uitslag is telkens in één richting.
11) Regelmatigheidscriteria.
Voor de berekening van de regelmatigheidscriteria worden de leden van Squeeze ingedeeld in één
van vier categorieën. Spelers die normaal uitkomen in eredivisie of eerste afdeling van de nationale
competitie, behoren tot categorie één. Tweede en Derde nationalespelers zijn categorie twee,
Eerste en Tweede Liga vormen categorie drie en spelers van Derde Liga of die geen competitie
spelen, categorie vier. De categorie wordt elk jaar begin october bepaald door het Bestuur, dat kan
afwijken van de regel. De lijst wordt aan het bord uitgehangen.
Aan het eind van elk tornooi wordt de uitslag omgezet in “ladderpunten” volgens de formule:
een percent boven 50,00% is tien punten;
een IMP boven 0 is vier punten;
waarbij voor elke speler een handicap wordt geteld, die nul bedraagt voor spelers van categorie
één, 10 punten voor spelers van categorie twee, 20 voor categorie drie en 30 punten voor
categorie vier.
Deze punten worden gebruikt in drie regelmatigheidscriteria:
— De “Ladder”. Alle positieve punten worden bijgeteld, aan het eind van elk tornooi dat meetelt
krijgt de hoogst gerangschikte speler een prijs (thans 25€) en verliest al zijn punten. De ladder
wordt niet uitgekeerd indien er minder dan tien paren aanwezig waren, maar de punten worden
wel bijgeteld;
— de “Azen”. Alle positieve punten worden bijeengeteld, en aan het eind van elk trimester wordt
een rangschikking opgemaakt. De eerste krijgt de titel van “Aas”, van de kleur van dat trimester
(januari-maart = klaveren, enz.)
— de “Zeven-zonder”. Alle punten, positief en negatief, worden opgeteld en gedeeld door het aantal
gespeelde tornooien. De 36 spelers die het meeste tornooien speelden komen in een
rangschikking, en krijgen de titels van 7NT tot 1}.
12) Organisatie van de tornooien.
Aan het begin van elk tornooi wordt een tornooileider aangeduid, die zal toezien op het goed
verloop van het tornooi. Eventueel kunnen meerdere leden samenwerken.
Er wordt steeds met een klok gewerkt. Wanneer de wisseltijd ingaat (rode cijfers) moet er
gewisseld worden. Ook de rokers dienen er op te letten dat zij terug in de zaal en aan tafel
aanwezig zijn wanneer de eigenlijke ronde (gele cijfers) begonnen is.
Bij het opstellen en afruimen van de tafels wordt de hulp van de spelers geapprecieerd. Ze moeten
minstens de tafels afruimen en de loopkaarten, bidding-boxen, giften en bridge-mates naar een

centrale tafel brengen.
13) Arbitrage.
Ongeacht wie de tornooileider is, worden arbitrages verricht door de wedstrijdleider die in de
officiële VBL-klassering het hoogst staat genoteerd.
14) Beroep.
Tegen de beslissing van de arbiter kan beroep aangetekend worden. Dit beroep zal nog dezelfde
dag behandeld worden. De Voorzitter van Squeeze zit de beroepscommissie voor. In zijn
afwezigheid neemt een ander bestuurslid deze positie waar, volgens de volgorde van de functies
beschreven in Artikel 7 van dit reglement. Indien geen enkel bestuurslid aanwezig is, wordt het een
speler van viertal Squeeze 1, daarna 2 enzovoort. Indien de normale voorzitter betrokken partij is
in het beroep, of indien meent dat zijn uitslag zich te dicht bevindt bij deze van een betrokken
partij, of indien hij zich om persoonlijke redenen wenst te onttrekken van zijn taak, gaat de taak
over naar de volgende in de bovenvermelde orde.
De voorzitter kiest vrij twee andere leden voor een beroepscommissie. Deze mogen geen
betrokken partij zijn, en moeten behoren tot twee verschillende paren.
Er is geen waarborg voor een beroep, en tegen de beslissing van de beroepscommissie is geen
hoger beroep mogelijk.
15) Discipline.
Het bestuur kijkt toe op de discipline en ontvangt de klachten. De hoogste sanctie die het bestuur
zelf kan uitspreken zijn waarschuwingen. In dat geval worden de feiten bijgehouden tot een
eventuele herhaling, waarna deze, samen met de nieuwe feiten, worden doorgespeeld aan de
disciplinaire commissie. Als een klacht door het bestuur als ernstig wordt beschouwd, stuurt zij
deze door naar de disciplinaire commissie.
De disciplinaire commissie bestaat uit een permanente voorzitter en uit twee bijkomende leden
die hij zelf uitkiest voor de behandeling van het dossier. Geen van de drie mag lid zijn van het
Bestuur. De voorzitter mag zich laten vervangen indien hij betrokken zou zijn bij de zaak.
De voorzitter van de disciplinaire commissie wordt aan het begin van het jaar aangesteld door het
bestuur. Bij gebrek aan een effectieve aanstelling is de voorzitter de laatste persoon die de functie
van voorzitter van Squeeze heeft uitgeoefend en niet meer in het bestuur zit.
De disciplinaire commissie zetelt op uitnodiging en aanhoort de klachten en de gedaagde. Zij kan
straffen uitspreken gaande van schorsing voor één tornooi tot het ganse overblijvende seizoen. Zij
kan voorstellen dat de speler wordt voorgedragen voor schrapping op de volgende algemene
vergadering. Zij kan ook voorstellen dat de speler wordt aangeklaagd bij de nationale of
ligainstanties.
Geschorste spelers mogen niet deelnemen aan de tornooien van Squeeze, voor de duur van hun
schorsing.
16) Gebruik van het Lokaal.
De leden mogen gebruik maken van het lokaal, voor alle soorten organisaties, mits goedkeuring van
het bestuur. Ook de uitbater heeft hierbij inspraak.
17) Rookverbod.
Er geldt een rookverbod in het ganse lokaal, zowel voor, tijdens, en na de tornooien, of zelfs als er
geen tornooi is. Uitzondering is het rooklokaal vooraan, maar de deur daarvan moet steeds dicht
blijven, de venster ook, en de spelers worden verzocht de ventilator aan te zetten. Er wordt geen
bediening gedaan in het rooklokaal en de rokers worden verzocht hun glazen terug naar de toog te
brengen.
18) Fietsen dienen op de binnenkoer te worden gestald, niet in het lokaal.

19) Er zijn geen huisdieren toegelaten in het lokaal.
20) Tijdens de viertallenwedstrijden moeten de kapiteins zelf zorgen voor het opstellen en
afbreken van schermen en ander materiaal. Het bestuur duidt een verantwoordelijke aan die de
tafelverdeling opstelt, welke gerespecteerd moet worden.
21) Betalen van de rekeningen. In principe moet er elke dag betaald worden, maar uitzonderlijk
mag een klein saldo een paar dagen blijven staan. Een saldo van boven de 50€ moet onmiddellijk
aangezuiverd worden, anders zal de uitbater verdere bestellingen weigeren.
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 21 april 2016.
Aangepast (Art. 4) op de Bestuursvergadering van 27 mei 2016.

