
   Huishoudelijk Reglement bridgesocieteit sneek. 
 

Artikel 1: Algemeen 
1. De bridgesocieteit sneek, opgericht 31 augustus 2004 stelt zich ten doel in een ongedwongen sfeer 

een gevarieerd aanbod te doen aan leden en niet-leden op het gebied van de bridgesport.  
2. Het aanbod bestaat uit competities, bridgelessen, inloop en drives.  
3. Het hoogste orgaan is de ALV, die het bestuur benoemt. Het bestuur is belast met het organiseren 

van de diverse activiteiten, waarbij zij de uitvoering kan delegeren naar verschillende commissies. 
4. De rechten en plichten van bestuur, leden en niet-leden zijn vastgelegd in de gewijzigde statuten 

van 23 april 2010. Leden kunnen op verzoek bij het secretariaat een uittreksel hiervan ontvangen. 
5. De contributie/leskosten moeten voor 1 oktober van het speelseizoen betaald zijn. 
6. Het is niet toegestaan om op de lesavonden en de clubdrives met een invaller te spelen en/of een 

invalpaar te regelen. 
 

Artikel 2: Reglementen 
Deze zijn vastgelegd in afzonderlijke bestanden en staan gepubliceerd op onze website of zijn op te 
vragen bij de TC. 
1. Een competitie reglement, dat alle door de vereniging georganiseerde competities regelt. 
2. Een wedstrijdreglement, dat alle door de vereniging georganiseerde bridgewedstrijden regelt. 
3. Een reglement van orde, dat de gang van zaken regelt tijdens de speelavonden en andere door de 

vereniging georganiseerde bridge-evenementen. 
4. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de “Spelregels voor wedstrijdbridge” van de NBB. 
 

Artikel 3: Begrippen 
Begrippen welke in dit reglement gebruikt worden zijn als volgt gedefinieerd: 
ALV: Algemene Leden Vergadering 
TC: Technische Commissie. 
WL: Wedstrijdleider. 
Speelseizoen:  Alle activiteiten die georganiseerd worden gedurende het verenigingsjaar, 

het jaar loopt van 1 augustus tot 31 juli. 
Zitting:  Een wedstrijd, waarin het vereiste aantal ronden wordt gespeeld, en waarna 

de ranglijst van de deelnemers opgemaakt kan worden. 
Ronde: Het aantal te spelen spellen aan één tafel. 
Clubcompetitie:  Een vooraf vastgesteld aantal zittingen, per zitting wordt een uitslag en 

tussenstand bepaald, na de laatste zitting volgt de eindstand met promotie 
en degradatie. 

Inloop-competitie: Een vooraf vastgesteld aantal zittingen zonder verplichte opkomst, per zitting 
wordt een uitslag en tussenstand bepaald, na de laatste zitting volgt de 
eindstand met promotie en degradatie. 

Clubdrives: Eendaagse zitting met einduitslag uitsluitend voor leden 
Drive: Eendaagse open zitting(en) met einduitslag. 
Inloop: Een open zitting met uitslag. 
 

Artikel 4: Technische Commissie 
1. Deze commissie heeft als taak alle competities en diverse wedstrijden te organiseren. 
2. De voorzitter van de commissie kan een bestuurslid zijn, maar wordt door de commissie benoemd. 
3. Waar verder in het Huishoudelijk Reglement melding wordt gemaakt van de WL en/of TC wordt 

hiermee bedoeld, degene aan wie de organisatie van een competitie c.q. wedstrijd is belast. 
 

Artikel 5: Arbitrage: 
1. In alle gevallen dat tijdens het spel onregelmatigheden plaats vinden, zoals verzaken, verkeerd 

uitkomen, etc. , dient men de arbiter te roepen. Het zelf herstellen van een onregelmatigheid is 
eigenlijk een vorm van spelbederf en is dan ook niet toegestaan. 



2. Tegen arbitrale beslissingen kan schriftelijk – binnen 8 uur nadat de beslissing heeft plaats gehad - 
protest worden ingediend bij de WL. Deze legt het protest voor aan het Bestuur. 

    De beslissing van het bestuur wordt – binnen veertien dagen na de indiening van het protest – aan 
de betrokkene(n) mede gedeeld. Deze beslissing is bindend. 

3. Indien betrokken(n) alsnog niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan – met vooraf 
kennisgeving aan de WL – de beslissing van het bestuur worden voorgelegd aan de voorzitter van 
de Protestcommissie van het District Friesland.  

4. Op grond van de beslissing van de voorzitter van laatst genoemde Protestcommissie kan het 
Bestuur de genomen beslissing in heroverweging nemen. 

 

Artikel 6: Scoreberekening: 
Na het spelen wordt de voorlopige uitslag berekend en door de wedstrijdleider bekend gemaakt. 
 

Artikel 7: Meesterpunten: 
1. Meesterpunten zijn te behalen bij clubcompetities, zomerinloop en drives. 
3. Voor andere activiteiten beslist de TC in/na overleg met het Bestuur. 
4. Meesterpunten worden toegekend volgens de richtlijnen van de Nederlandse Bridge Bond. 


