
ALGEMEEN 

Artikel 1. 

1.  De Alphense Club de Pétanque "Les Pointeurs" te Alphen aan den 

Rijn wordt in dit reglement aangeduid als: Les Pointeurs. 

2.  Het bestuur van Les Pointeurs wordt aangeduid als: het bestuur. 

3.  De Nederlandse Jeu de Boules Bond wordt aangeduid als: de 

bond. 

4.  Onder Jeu de Boules wordt onder meer verstaan de balsport 

Pétanque. 

5.  Waar in dit reglement wordt gesproken over voorzitter, secretaris of 

penningmeester, worden, bij hun afwezigheid mede hun 

plaatsvervangers begrepen. 

CLUBKLEDING EN LOGO 

Artikel 2. 

1 De kleur van de vereniging is blauw. 

2 Clubkleding wordt in overleg met de algemene vergadering door het 

bestuur vastgesteld. 

LEDEN 

Artikel 3. 

1. Natuurlijke personen die lid of donateur willen worden van Les 

Pointeurs melden zich daartoe schriftelijk aan bij het bestuur onder 

opgave van naam, roepnaam en voorletters, adres, eventueel 

telefoonnummer, eventueel e-mailadres, geboorteplaats en 

geboortedatum, met gebruikmaking van het door de vereniging 

beschikbaar gestelde aanmeldingsformulier. 

2. Door het aangaan van het lidmaatschap of donateurschap geeft 

een (aspirant) lid of donateur toestemming tot verwerking van de in 

lid 1. genoemde persoonsgegevens, conform de aan deze 

verwerking gestelde voorwaarden als gemeld in de 

privacyverklaring (privacy policy) van de vereniging, gepubliceerd 

op de website van de vereniging.  

3. Toestemming tot verwerking van persoonsgegevens is altijd 

herroepbaar. Dit geldt uitsluitend die persoonsgegevens welke het 

voortzetten van een lidmaatschap of donateurschap van de 

vereniging niet verhinderen.  

4. Het bestuur kan, indien de omstandigheden daartoe aanleiding 

geven, een ledenstop instellen. 

 

Artikel 4. 

1. Leden worden door het bestuur schriftelijk aangemeld bij de 

Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). 
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2. Door het aangaan van het lidmaatschap geeft een (aspirant)lid 

toestemming tot verwerking van persoonsgegevens, welke 

noodzakelijk zijn voor de in lid 1. genoemde aanmelding, conform 

de aan deze verwerking gestelde voorwaarden als gemeld in de 

privacyverklaring (privacy policy) van de vereniging, gepubliceerd 

op de website van de vereniging.  

3. Leden ontvangen via de vereniging, na betaling van de 

verschuldigde contributie, een licentiekaart die het jaar vermeldt 

waarop zij betrekking heeft. 

 

Artikel 5. 

1.  Nieuwe leden ontvangen een exemplaar van de statuten en het 

huishoudelijk reglement. 

2.  Het periodiek verschijnende verenigingsorgaan wordt aan alle leden 

verstrekt met dien verstande dat per adres slechts één exemplaar 

wordt beschikbaar gesteld. 

 

Artikel 6. 

1.  Ereleden betalen geen contributie, en ontvangen desgewenst een 

licentie. 

 

Artikel 7. 

1.  Leden hebben het recht om deel te nemen aan: 

     a. trainingen en instructies, voor zover deze open staan voor alle 

leden; 

     b. wedstrijden georganiseerd voor uitsluitend eigen leden; 

     c. overige door de bond goedgekeurde wedstrijden. 

     d. officiële landenwedstrijden waarvoor de bond toestemming heeft 

gegeven. 

2.  Tenzij anders is bekendgemaakt, is voor deelname aan de in lid 1. 

genoemde wedstrijden het eventuele inschrijfgeld verschuldigd. 

3.  Leden hebben het recht om vrij-uit te spelen op de 

verenigingsaccommodatie, echter met dien verstande dat dit recht 

vervalt wanneer het speelterrein nodig is voor toernooien, wedstrij-

den, trainingen of specifieke boule-activiteiten. 

 

Artikel 8. 

1.  Leden zijn gehouden, op verzoek van het bestuur of door haar 

aangewezen personen, hand- en spandiensten ten behoeve van de 

vereniging te verrichten. 

2.  Onder hand- en spandiensten worden verstaan alle voorkomende 

werkzaamheden welke in het belang van het goed functioneren van 

de vereniging en haar accommodatie noodzakelijk zijn. 
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3.  Het bestuur kan bij onredelijke en/of herhaaldelijke weigering van 

de onder 8.1. genoemde medewerking passende maatregelen 

treffen. 

CONTRIBUTIE en BONDSBIJDRAGE 

Artikel 9. 

1. a. Bij de contributie van Les Pointeurs is inbegrepen de bondsafdracht 

voor het verkrijgen van een licentie. Deze afdracht wordt jaarlijks 

vastgesteld door de Bondsraadvergadering van de bond. 

    b. De licentie wordt verstrekt door de bond en wordt door Les 

Pointeurs aan de rechthebbende leden uitgereikt, na ontvangst van 

de betaling van de totale verschuldigde contributie. 

    c. De houder van een geldige licentie heeft, mits niet geschorst, het 

recht deel te nemen aan alle door of namens de F.I.P.J.P., de bond, 

haar districten, verenigingen, respectievelijk zusterorganisaties 

georganiseerde wedstrijden of toernooien overeenkomstig de 

bepalingen van de desbetreffende reglementen. 

2. a. Indien betaling van de contributie niet uiterlijk 1 maart is ontvangen, 

 zijn aanmaningskosten/administratiekosten verschuldigd waarvan 

de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld. Is de betaling uiterlijk 

1 april nog niet ontvangen dan volgt een tweede 

herinnering/aanmaning waarbij naast (hogere) aanmanings / 

administratiekosten tevens een boete kan worden opgelegd. De 

hoogte hiervan wordt door het bestuur vastgesteld. 

    b. Is de betaling, eventueel verhoogd met aanmanings / 

administratiekosten, uiterlijk 1 april niet ontvangen dan wordt de 

betrokkene schriftelijk medegedeeld dat hem/haar toegang tot de 

accommodaties van Les Pointeurs wordt ontzegd tot het moment 

waarop aan alle verplichtingen is voldaan. 

    c. Indien ook na een tweede aanmaning nakoming van verplichtingen 

achterwege blijft kan het bestuur overgaan tot maatregelen als 

omschreven in artikel 5. van de statuten.   

    d. Wordt door de onder lid 2.c. bedoelde persoon opnieuw het 

lidmaatschap aangevraagd dan kan dit verzoek slechts in 

overweging worden genomen indien de aanvrager zijn verzoek 

vergezeld laat gaan met een betaling van de eerder genoemde 

contributies, aanmanings /administratiekosten en boetes.  

    e. Indien het lidmaatschap, door welke oorzaak ook, eindigt, moet de 

licentie bij de secretaris worden ingeleverd en blijven eventuele 

financiële verplichtingen jegens Les Pointeurs, voor zover daar niet 

of niet volledig aan is voldaan, onverkort bestaan. 
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3.  Wanneer per adres twee of meer mensen lid zijn wordt het eerste 

lid als gewoon lid aangemerkt en alle andere leden op dat adres als 

gezinslid. 

INSCHRIJVING BIJ TOERNOOIEN/COMPETITIES  

en  

WIJZE VAN BETALING VAN INSCHRIJFGELDEN 

Artikel 10. 

1.  Na inschrijving voor een door Les Pointeurs te organiseren toernooi 

 is men verplicht bij eventuele verhindering ten spoedigste kennis te 

geven aan de wedstrijdsecretaris of diens plaatsvervanger(s). Laat 

men dat bij herhaling zonder gegronde reden na, dan kan de 

wedstrijdsecretaris, na overleg in het bestuur beslissen het nalatige 

lid van deelname aan één of meer volgende, soortgelijke toernooien 

uit te sluiten. 

2.  Het voor deelname aan een door Les Pointeurs georganiseerd 

toernooi verschuldigde inschrijfgeld dient voor de aanvang van de 

wedstrijd te zijn betaald aan de wedstrijdleiding. 

3.  Wanneer door het bestuur is beslist dat, na inschrijving van 

belanghebbenden voor bepaalde toernooien, competities of 

anderszins de te betalen inschrijfgelden vóór een bepaalde datum 

door de penningmeester van Les Pointeurs moeten zijn ontvangen, 

dienen de betrokken inschrijvers zich strikt aan deze regel te 

houden. Wordt aan die verplichting niet voldaan, dan kunnen aan 

hun inschrijving geen rechten worden ontleend en is men van 

deelname aan het toernooi waarvoor was ingeschreven, 

uitgesloten. Inschrijfgelden en eventuele tuchtrechtelijke boetes, 

betrekking hebbende op het niet deelnemen, blijven opeisbaar. 

4  De verantwoording en bevoegdheid voor het inschrijven en 

opstellen van teams in landelijke- en districtscompetities berust bij 

het Bestuur, dat deze bevoegdheid echter kan delegeren aan de 

wedstrijdcommissie 

5  Ieder speelgerechtigd lid is gerechtigd deel te nemen aan 

competities, voor zover de door of namens het Bondsbestuur c.q. 

het districtsteam aan de Vereniging toegewezen inschrijvings-

mogelijkheden dit toelaten. 

6  Minimaal 3 weken voordat de Vereniging de teams moet inschrijven 

worden leden d.m.v. een oproep via een verenigingsorgaan 

verzocht zich aan te melden voor deelname. 

7  Indien de teamplaatsen in een competitie toekomen aan de 

vereniging en niet aan een ingeschreven team, kan de indeling van 
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teams en plaatsing in divisies, klassen of poules door middel van 

selektiebeleid en/of aanwijzing door het Bestuur c.q. de 

Wedstrijdcommissie plaatsvinden.  

 

  Indien teamplaatsen in een competitie echter toekomen aan een 

team zal, bij het opstellen van teams, het Bestuur c.q. de 

Wedstrijdcommissie de volgende richtlijnen in acht nemen: 

    a. Deelname in de districtscompetitie in alle klassen hoger dan de 

laagste klasse wordt verdiend d.m.v. de prestaties van een team in 

de voorgaande competitie ronde. Dit betekent, dat wanneer een 

team in die vorige competitieronde in een bepaalde klasse heeft 

gespeeld, dan wel naar een bepaalde klasse is gepromoveerd, dit 

team het recht heeft om ook in de volgende competitieronde in de 

betreffende klasse te spelen. 

    b. Een speler wordt geacht in een competitieronde te hebben 

gespeeld, indien hij aan minimaal 60% van de gespeelde 

wedstrijden heeft deelgenomen. Indien niet aan deze voorwaarde 

wordt voldaan, verliest hij of zij zijn/haar plaats in het team. 

    c. Wanneer een team om welke reden dan ook uiteenvalt beslist het 

Bestuur c.q. de Wedstrijdcommissie over de handelwijze die moet 

leiden tot een nieuwe opstelling. 

    d. Indien om welke reden dan ook competitieplaatsen vrijkomen in 

genoemde klassen, dan geldt dat de vrijgekomen plaatsen kunnen 

worden ingenomen door de best presterende teams in de 

eerstvolgende lagere klasse. 

    e. Deelname in de laagste klasse staat open voor teams die niet op 

basis van 7)a., 7)c., of 7)d. zijn ingedeeld. Indien er meer 

aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, dan zal het Bestuur 

de plaatsen toewijzen d.m.v. loting. 

    f. De inschrijfgelden voor de competitie komen ten laste van de 

deelnemende spelers. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk 1 

week voor aanvang van de competitie door de penningmeester van 

de vereniging te zijn ontvangen. 

    g. Het Bestuur kan beslissen om van het bepaalde in dit artikel af te 

wijken indien hiervoor gegronde redenen bestaan. 

GEDRAGSREGELS 

Artikel 11. 

1. a. Ieder die, als speler of als toeschouwer, gebruik maakt van de 

accommodatie van Les Pointeurs of van een accommodatie welke 

aan Les Pointeurs mede in gebruik is gegeven dient zich te houden 
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aan de regels zoals die voor de betreffende accommodatie zijn of 

worden vastgesteld in een afzonderlijk baan- of kantinereglement.. 

    b. Voor zover niet in regels omschreven, gelden zodanige algemene 

fatsoensnormen dat niemand daar aanstoot aan kan nemen of Les 

Pointeurs daar op enigerlei wijze materiële of immateriële schade 

van kan ondervinden. 

   c. Het is niet toegestaan te roken op het speelterrein 

2. a. Wie op goede gronden meent dat iemand zich, onbehoorlijk 

gedraagt als bedoeld in lid 1., kan zich direct beklagen bij een 

aanwezig bestuurslid of een andere clubfunctionaris, indien geen 

bestuurslid aanwezig is; mits de klacht door tenminste twee 

personen wordt gesteund. 

    b.  Indien het bestuurslid, respectievelijk de clubfunctionaris, 

persoonlijk wangedrag heeft geconstateerd, beschikken zij over 

dezelfde bevoegdheden als genoemd in lid 3.a., mits de 

constatering door tenminste één getuige wordt bevestigd. 

    c. Is, wanneer de in lid 2 bedoelde situatie zich voordoet, geen 

bestuurslid en geen clubfunctionaris aanwezig, dan kan het 

voorgevallene aan het bestuur schriftelijk worden gerapporteerd 

door tenminste twee personen die het wangedrag hebben 

geconstateerd. Laatst genoemden ondertekenen het rapport waarin 

verzocht wordt bestuursmaatregelen te nemen tegen degene die 

zich heeft misdragen. 

3. a. In de in lid 2.a en 2.b. bedoelde gevallen is het bestuurslid, 

respectievelijk de clubfunctionaris bevoegd betrokkene tot de orde 

te roepen en mee te delen dat zijn/haar wangedrag aan het bestuur 

wordt gerapporteerd. In extreme gevallen kan betrokkene met 

directe ingang de toegang tot de terreinen en accommodatie 

worden ontzegd.   

    b. Het bestuurslid, respectievelijk de clubfunctionaris, is verplicht, in 

de onder 2.b. vermelde situatie, het voorgevallene schriftelijk aan 

het bestuur te rapporteren. De eventueel genomen sanctie blijft van 

kracht tot het bestuur heeft beslist of, en zo ja welke maatregelen 

worden genomen tegen degene die zich heeft misdragen. De 

beslissing van het bestuur treedt in de plaats van de beslissing van 

het bestuurslid respectievelijk de clubfunctionaris. 

4. a. Indien het bestuur bij overtreding van de bedoelde gedragsregels 

tot een sanctie of sancties besluit, is de betrokkene gerechtigd 

tegen die beslissing in beroep te gaan en te verzoeken gehoord te 

worden. 

    b. Het bestuur kan betrokkene en de aanbrengers uitnodigen voor een 

gesprek en de betrokkene in de gelegenheid stellen mondeling 

verweer te voeren. 
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    c. Het bestuur kan zijn besluit herzien waarna dit onmiddellijk in de 

plaats treedt van het eerdere besluit. 

 d. Indien het bestuur geen aanleiding vindt de betrokkene nader te 

horen en/of het eerder genomen bestuursbesluit te herzien, kan 

betrokkene,  overeenkomstig de wijze als beschreven in artikel 13 

van dit reglement, zich tot de Algemene Vergadering wenden. 

5.  Als clubfunctionaris worden beschouwd zij die deel uitmaken van 

die commissies welke op dat tijdstip door het bestuur als zodanig 

zijn benoemd.  

6. a. Ieder die, in wedstrijdverband, pétanque speelt op de  

accommodatie van Les Pointeurs, is onderworpen aan de regel-geving 

volgens het internationaal spelreglement van de F.I.P.J.P.  

    b. Een wedstrijd als bedoeld in dit artikel wordt geacht te beginnen op 

het moment waarop de wedstrijdleiding de deelnemers officieel 

verwelkomt en te eindigen direct na het einde van de prijsuitreiking 

respectievelijk bekendmaking van de winnaars. 

BEROEPS MOGELIJKHEDEN 

Artikel 12. 

1.  Naast de beroepsmogelijkheid als gesteld in artikel 5 van de 

statuten geldt ook de mogelijkheid tot het instellen van beroep op 

grond van het gestelde in artikel 8, lid 2 t/m 5.  Indien op grond van 

het bepaalde in genoemde artikelen beroep wordt ingesteld tegen 

het bedoelde bestuursbesluit dient betrokkene: 

    a. zijn/haar bezwaren tegen het gewraakte bestuursbesluit bij brief als 

zending met ontvangstbevestiging binnen een maand na ontvangst 

van de kennisgeving van het bestuursbesluit bekend te maken aan 

de Algemene Vergadering, en de gronden aan te geven waarop die 

bezwaren steunen; 

   b. zijn/haar achternaam, roepnaam, adres en postcode te vermelden; 

    c. vernietiging van die bestuursbeslissing te vorderen. 

2.  a.  De secretaris regelt, in overleg met het bestuur, plaats en tijd waar 

en waarop de Algemene Vergadering het beroep zal behandelen, 

en doet daarvan onverwijld mededeling aan de betrokkene bij brief 

als zending met ontvangstbevestiging; 

     b. Tussen de datum waarop deze brief is verzonden en de dag 

waarop de Algemene Vergadering het beroep zal behandelen, dient 

een tijdsverloop van tenminste drie en ten hoogste zes weken te 

liggen; 

     c. aan de betrokkene wordt bovendien medegedeeld dat hij/zij ter 

algemene vergadering in persoon kan verschijnen ten einde 
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mondeling verweer te voeren of een verweerschrift bij de algemene 

vergadering kan indienen; 

     d. na opening van de vergadering geeft de voorzitter de betrokkene 

(indien aanwezig), de gelegenheid zijn/haar standpunt met 

betrekking tot het gewraakte bestuursbesluit te verdedigen en toe te 

lichten, waarna de voorzitter in het kort de inhoud van het 

desbetreffende bestuursbesluit memoreert en zonodig de gronden 

waarop dat besluit steunt, toelicht; 

     e. de voorzitter brengt staande de vergadering de inhoud van een 

ingediend verweerschrift mondeling en onverkort ter kennis van de 

Algemene Vergadering, en kan daar commentaar op geven. 

3.  Eerst nadat voldaan is aan het gestelde in het tweede lid van dit 

artikel, wordt schriftelijk gestemd over eisers vordering tot 

vernietiging van het gewraakte bestuursbesluit, van welke 

stemming de bestuursleden en eiser, of zijn/haar gemachtigde, zijn 

uitgesloten. 

BOETEBEPALING 

Artikel 13. 

1.  Indien een tuchtrechtelijke procedure bij de bond of één van haar 

districten tot sancties of boetes leiden is (zijn) de betrokkene(n) die 

hiervan oorzaak is/zijn aansprakelijk voor betaling van de boetes, 

ongeacht of deze aan de betrokkene(n) zelf of aan Les Pointeurs, 

zijn opgelegd. 

BESTUUR 

Artikel 14. 

1.  De voorzitter is bevoegd de beraadslaging over een aan de orde 

zijnde onderwerp te sluiten, danwel te verdagen, tenzij, wanneer 

het om een bestuursvergadering gaat, een meerderheid van de 

bestuursleden zich daartegen verzet, of, wanneer het om een 

algemene vergadering gaat, een meerderheid van de vergadering 

zich daartegen verzet. 

2. a. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor 

vergaderingen vast en is verplicht een bepaald onderwerp op 

verzoek van een bestuurslid te agenderen. 

    b. De notulen van de bestuursvergaderingen worden met 

bijbehorende besluitenlijst, zo mogelijk binnen veertien dagen na de 

desbetreffende vergadering aan de bestuursleden toegestuurd. 
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3.   Indien het bestuur en bloc wenst af te treden, is het gehouden de 

belangen van de vereniging te blijven behartigen voor een periode 

niet langer dan drie maanden of tot het moment waarop binnen die 

termijn een nieuw bestuur is gekozen. 

ONTSLAG OF SCHORSING VAN EEN BESTUURSLID 

Artikel 15. 

1.  Indien het bestuur voornemens is de Algemene Vergadering voor te 

stellen een bestuurslid te ontslaan of te schorsen, dient: 

    a. de betrokkene de reden van het voorgenomen ontslag of schorsing 

schriftelijk te zijn medegedeeld; 

    b. de betrokkene tevens schriftelijk te worden medegedeeld, dat hij/zij 

ter algemene vergadering in persoon kan verschijnen teneinde 

mondeling verweer te voeren en/of een verweerschrift bij de 

algemene vergadering kan indienen tot vijf dagen voor de 

vergaderdatum. 

    c. daarvan melding te worden gemaakt in de agenda voor de 

eerstvolgende algemene vergadering 

    d. De voorzitter dient staande de algemene vergadering de inhoud 

van een eventueel verweerschrift mondeling en onverkort ter kennis 

te brengen van de vergadering. 

    e. De voorzitter dient het standpunt van het bestuur met betrekking tot 

het aan de vergadering gedane voorstel tot ontslag of schorsing 

van het bestuurslid, zonodig toe te lichten. 

2.  Eerst nadat voldaan is aan de in het eerste lid genoemde 

voorwaarden, wordt schriftelijk gestemd over het voorstel, van 

welke stemming betrokkene of zijn/haar gemachtigde en de andere 

bestuursleden zijn uitgesloten. 

ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 16. 

1.  Bij aankomst dient ieder lid, als bedoeld in artikel 4 lid 1. der 

statuten, de presentielijst van zijn/haar naam en handtekening te 

voorzien.  

2.  De secretaris stelt de vergadering in kennis van gedane 

afmeldingen. 

3.  Bij voortijdig vertrek dient het lid dit te melden aan de secretaris die 

zulks aantekent op de presentielijst.  

4.  De voorzitter heeft het recht de vergadering voor ten hoogste één 

uur te schorsen en voor maximaal dertig dagen op te schorten. 
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KOSTENVERGOEDING 

Artikel 17.  

1.  Bestuurs- en commissieleden kunnen aanspraak maken op 

vergoeding van door hen ten behoeve van Les Pointeurs gemaakte 

kosten. 

2.  Declaraties moeten gespecificeerd, onder bijvoeging van nota's, 

binnen twee maanden, en in ieder geval binnen het boekjaar, 

worden ingediend bij de penningmeester. Deze kan na beoordeling 

van een en ander tot betaling overgaan. 

3.  Vergaderkosten van het bestuur en commissies zijn voor rekening 

van de vereniging.  

4.  a. Reiskosten van bestuurs- en commissieleden gemaakt ten behoeve 

van Les Pointeurs kunnen worden gedeclareerd. 

     b. De hoogte van de kilometervergoeding wordt door het bestuur 

vastgesteld. 

5.  Tijdens de duur van een toernooi kunnen aan dienstdoende 

functionarissen gratis consumpties verstrekt worden. 

WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 18. 

1. a. Het huishoudelijk reglement kan alleen worden gewijzigd bij besluit 

van de Algemene Vergadering, waartoe wordt opgeroepen met de 

mededeling dat aldaar een voorstel zal worden behandeld tot 

wijziging van het HR. 

    b. De termijn voor de oproeping tot een zodanige vergadering zal 

tenminste veertien dagen bedragen. Bij de convocatie voor die 

vergadering worden de in het HR aan te brengen wijzigingen 

gevoegd. 

2.  Voor een rechtsgeldig besluit van de Algemene Vergadering is een 

gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereist. 

3.  Wijzigingen van het HR treden in werking op de dag nadat die 

Algemene Vergadering die wijzigingen heeft goedgekeurd en 

vastgesteld. Deze wijzigingen zullen schriftelijk aan de leden 

bekend worden gemaakt. 

 

AANVULLENDE REGLEMENTEN 

Artikel 19. 
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1.  Aanvullende, door het bestuur vastgestelde gedragsreglementen 

maken geen deel uit van het HR. 

2. a. Het bestuur is gerechtigd gedragsregelementen te wijzigen  zonder

 raadpleging van de Algemene Vergadering. 

    b. Elke, onder lid 2.a. bedoelde verandering zal schriftelijk, als regel 

via het verenigingsorgaan, aan de leden kenbaar worden gemaakt. 

    c. Door het bestuur vast te stellen regels zullen nimmer in 

tegenspraak zijn met de Statuten en/of Huishoudelijk Reglement 

van de vereniging.   

 

 

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 27 februari 

2019 te Alphen aan den Rijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


