Reglement O.B.F. ’t Centrum november 2021

Artikel 1
De biljartfederatie heeft ten doel, de belangen van de aangesloten verenigingen te behartigen.
Bij de federatie kan iedere, in de gemeente Oosterhout gevestigde biljartvereniging zich
aansluiten.
Artikel 2
Leden van de federatie kunnen personen zijn, die bij een biljartvereniging zijn aangesloten.
Leeftijd 16 jaar of ouder.
Artikel 3
De algemene ledenvergadering beslist, op voorstel van het bestuur, met meerderheid van
stemmen, of een vereniging wordt aangenomen.
Artikel 4
Wanneer een lid van een biljartvereniging, aangesloten bij de federatie naar een andere
vereniging wil overgaan, moet hij aan het federatiebestuur schriftelijk overschrijving vragen.
Zie verder artikel 5 voor de juiste wijze van uitvoering.
Artikel 4A
Het is toegestaan om lid te zijn van 2 verenigingen binnen de federatie. Per vereniging mag in
dit geval echter maar één spelsoort gespeelt worden. Bij vereniging A wordt dan libre
gespeeld en bij vereniging B driebanden.
Dit kan echter alleen na opgave bij de secretaris info@oosterhoutsebiljartfederatie.nl van de
federatie door de secretaris van de vereniging waar gespeeld gaat worden.
In dit geval betaalt dit lid 2x de jaarlijkse contributie aan de federatie. Zie ook artikel 6.
Artikel 5
Komt een speler voor op de ledenlijst van de laatst gehouden competitie en wil die speler
een overschrijving naar een ander team binnen de O.B.F., dan moet een schriftelijk
overschrijving gevraagd worden vóór het inleveren van de ledenlijsten. Een formulier hiertoe is
te downloaden via www.oosterhoutsebiljartfederatie.nl of gratis bij het federatiebestuur te
verkrijgen. Slechts dit formulier is geldig, alle andere verklaringen zijn ongeldig.
Nieuwe leden dienen vóór de competitievergadering zich aan te melden bij de secretaris van
de O.B.F. via info@oosterhoutsebiljartfederatie.nl . Na die datum wordt € 10,-- in rekening
gebracht bij de vereniging die de speler aanneemt.
Artikel 6
Ieder lid betaalt aan de federatie een jaarlijkse contributie en een jubileumbijdrage.
Dit bedrag wordt, via een besluit op de algemene ledenvergadering, vastgesteld.
Artikel 7.
De contributie moet bij de penningmeester van de federatie voor het begin van de 1e en 2e
helft van de competitie worden voldaan, waarvan iedere vereniging kennisgeving ontvangt.
Artikel 8
Het federatiebestuur heeft de leiding; beheert de gelden; draagt zorg voor naleving van
reglementen en statuten en voert de besluiten uit.
Artikel 9
Het bestuur wordt voor een tijd van drie jaar gekozen uit de leden van de federatie.
Bestuursleden kunnen zich, na aftreden weer herkiesbaar stellen.
Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden.
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Artikel 10
De volgorde van aftreden, bij een bestuur van 5 personen, is:
1e jaar, voorzitter en wedstrijdleider PK
2e jaar, penningmeester en competitieleider
3e jaar, secretaris.
Artikel 11
Alle verzoeken en voorstellen voor een vergadering moeten minimaal 3 weken tevoren
schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat. (Zie verder artikel 12)
Artikel 12
Eens per jaar zal een algemene ledenvergadering worden gehouden, waar verslag zal worden
uitgebracht van het afgelopen jaar.
Hierop kunnen competitievoorstellen worden behandeld, die niet langer kunnen worden
uitgesteld. Dergelijke voorstellen dienen vóór 1 mei bij de secretaris zijn ingediend.
De algemene ledenvergadering zal na afloop van de competitie worden belegd.
Indien een vereniging niet op een door het bestuur uitgeschreven vergadering aanwezig is,
wordt deze vereniging beboet met € 15,-- met afmelding. Zonder afmelding wordt de
vereniging beboet met € 25,--. Bij iedere vergadering moeten, per vereniging, minstens twee
afgevaardigden de presentielijst tekenen.
Eenmaal per jaar zal, voorafgaande aan de competitie, een competitievergadering worden
gehouden. Daarop worden alle zaken de nieuwe competitie betreffende besproken.
Artikel 13
Bij iedere stemming beslist "de helft + een"(naar boven afgerond) der uitgebrachte stemmen.
Voor een geldige stemming moet minimaal de helft van de aangesloten verenigingen
vertegenwoordigd zijn. Bij staken van de stemmen volgt éénmalig herstemming. Indien dan
geen beslissing is verkregen wordt de stemming uitgesteld tot een volgende vergadering.
Artikel 14
Dit reglement moet steeds bij wedstrijden, vergaderingen of besprekingen in het clublokaal
aanwezig zijn en moet direct getoond kunnen worden, indien dit verlangd wordt door
leidinggevende personen, tijdens genoemde activiteiten.
Artikel 15
Elk federatielid wordt geacht dit reglement te kennen met alle bijzonderheden.
Artikel 16
Tijdens de vergaderingen hebben de afgevaardigden te allen tijde het recht vraagstukken en
verbeteringen naar voren te brengen, die de opbouw van de federatie beogen.
Artikel 17
Het bestuur is bevoegd ieder verenigingsbestuur of -lid bij wangedrag, onsportief optreden
enz. te berispen of voor onbepaalde tijd te schorsen.
Is het bovenstaande het geval tijdens persoonlijke kampioenschappen dan volgt een
schorsing van maximaal 2 jaar uitsluiting van persoonlijke kampioenschappen en 1 jaar
uitsluiting van deelname aan de competitie.
Verder kan het bestuur een boete opleggen van maximaal € 50. = per vereniging of € 15. =
per lid, of bij herhaling tot royering overgaan.
Artikel 18
Het is ieder lid verboden actief lid te zijn van meerdere verenigingen binnen de OBF, welke
de beoefening van de biljartsport tot doelstelling hebben.
Artikel 19
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Vergaderingen worden uitgeschreven en bepaald door het dagelijkse bestuur.
Spoedeisende vergaderingen worden gehouden, mits een schriftelijke aanvraag wordt
ingediend, welke is voorzien van handtekeningen van minstens 1/3 bestuursleden van
eenzelfde aantal verenigingen.
Alle correspondentie voor de federatie UITSLUITEND te richten tot het SECRETARIAAT
info@oosterhoutsebiljartfederatie.nl .

Artikel 20
Verenigingen die tot de federatie wensen toe te treden, kunnen een schriftelijk verzoek
indienen bij het bestuur, de algemene vergadering stemt over toelating.
Artikel 21
De volgorde van de viertallen wordt door de vereniging opgegeven vóór de aanvang van de
competitie.
Wanneer een afgemelde speler zich weer aanmeldt voor de competitie wordt het laatste bij de
OBF bekende moyenne gehanteerd.
Indien er een aantoonbaar moyenne uit een andere competitie bekend is wordt dit moyenne
overgenomen.
De speler wordt altijd als nieuwe speler aangemerkt.
Na drie wedstrijden en/of na einde 1e helft competitie kan herziening plaatsvinden.
Bij minder wedstrijden kan het bestuur de punten eveneens herzien, als zij dit nodig acht.
Artikel 22
Iedere vereniging moet een teamleider aanwijzen die, voor de aanvang van de wedstrijd, de
spelers van die avond op het wedstrijdformulier vermeldt.
Komt een van de vermelde spelers niet opdagen, dan is men verplicht een reservespeler op te
stellen, welke dan speelt op de plaats van de niet opgekomen speler en speelt de punten van
de niet opgekomen speler. Ligt dit aantal echter beneden zijn eigen competitie-aantal dan
moet de reservespeler de eigen punten behalen.
De niet opgekomen speler wordt een boete van € 2.50 opgelegd, welk bedrag de
eerstvolgende speeldag betaald moet zijn. Bij herhaling wordt de boete verdubbeld en na
driemaal niet opkomen, zonder geldige reden, volgt een schorsing.
Is vóór de aanvang van de wedstrijd bekend dat een speler niet kan deelnemen aan de
wedstrijd wordt normaal opgeschoven en speelt de reserve op de plaats waar hij qua
moyenne thuishoort.
Artikel 23
Het wedstrijdformulier binnen 24 uur na de wedstrijd via www.biljartpoint.nl invullen.

Hierdoor kan op tijd een stukje de plaatselijke krant worden aangeleverd.
Het O.B.F. bestuur kan eventuele sancties in de vorm van een geldboete opleggen na meerdere
keren een waarschuwing te hebben geven. Bij niet tijdig invoeren van de uitslag op BiljartPoint
volgt een boete verschuldigd van € 2.50, bij herhaling € 5,00.
Artikel 24
Het uitstellen van partijen is niet toegestaan. De gehele wedstrijd moet op één avond
gespeeld worden.
Artikel 25
Spelers, woonachtig buiten de gemeente Oosterhout, mogen aan de competitie deelnemen,
indien zij in hun eigen woonplaats niet in competitieverband spelen op gelijke avonden als
door de Oosterhoutse Biljart Federatie zijn vastgesteld.
Artikel 26
Tijdens de wedstrijden mag er zachte achtergrondmuziek in de lokaliteit ten gehore worden
gebracht. De leider van de thuisclub is verantwoordelijk en moet dit zo goed mogelijk regelen.
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Het is verboden boven het biljart te roken.
Gedurende de wedstrijden is biljartkleding verplicht. Indien gespeeld wordt in spencer- ,
blouse- , polo- of vest moet dit duidelijk herkenbaar zijn als biljartkleding, en uniform per
vereniging zijn.
Dit geldt ook voor de arbiters.
Artikel 27
Als telboeken en wedstrijdformulieren tijdens de competitie en persoonlijke
kampioenschappen mogen slechts de bescheiden worden gebruikt welke, tegen betaling, door
de federatie verstrekt worden. Beslist geen andere.
Artikel 28
Wanneer een vereniging door omstandigheden één jaar niet aan de competitie kan
deelnemen, moet toch de ledenlijst worden ingediend en moet voor één team contributie
worden betaald. (Minimaal 7 spelersnamen)

Artikel 29
Over alle punten, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.
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