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1. Oprichting. 

Op 1 maart 1968 werd de biljartclub “MME BC” opgericht. In het jaar 1984 werd de naam 

van de vereniging veranderd in “BC MATADOR” waarvan de maatschappelijke zetel nu 

gevestigd is in biljartlokaal Bal-Enzo – Jules Moretuslei 231 – 2610 Wilrijk. 

2. Doel. 

Het doel van de club is ontspanning zonder winstoogmerk. 

3. Ontbinding van de club. 

De club kan niet ontbonden worden zolang er nog 5 spelende leden aangesloten zijn, tenzij 

bij een unanieme beslissing van alle spelende leden op een algemene vergadering. 

Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de 

vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag 

het niet worden uitgekeerd aan de leden. 

4. Lidmaatschap. 

4.1. Soorten leden. 

De biljartclub bestaat uit spelende en niet-spelende leden, zijnde de partners van de 

spelers of ex-spelers. Spelende leden en niet-spelende leden hebben recht op gratis 

deelname aan de door de club ingerichte activiteiten. 

Niet-leden kunnen deelnemen aan de kampioenenviering (enkel op uitnodiging), doch 

betalen hiervoor een bijdrage dat jaarlijks wordt vastgelegd door het bestuur. 

Sponsors mogen ook gratis deelnemen aan de door de club ingerichte activiteiten. Voor 

deelname aan kampioenenviering wordt echter dezelfde bijdrage gevraagd als de bijdrage 

die voor niet-leden voorzien is. 

Een speler die nieuw aansluit tijdens een seizoen kan deelnemen aan de eerstvolgende 

kampioenenviering aan een kostprijs die niet-leden betalen verminderd met het betaald 

lidgeld in dat aansluitingsseizoen. 

4.2. Nieuwe leden. 

Nieuwe leden kunnen aansluiten wanneer ze door het bestuur in unanimiteit worden 

aanvaard. 

Kandidaten kunnen eventueel op een wachtlijst worden geplaatst. 

4.3. Stemrecht. 

Alleen spelende leden die minstens 3 maanden aangesloten zijn hebben stemrecht. 

4.4. Uitsluiting van spelers. 

Leden die de club nadeel berokkenen, kunnen door het Bestuur uitgesloten worden. 

- Spelers die tijdens een seizoen minder dan 60% aanwezig waren op clubactiviteiten, 

worden in augustus (voor aanvang van het nieuwe seizoen) besproken op een 

bestuursvergadering. 

- Als een incident zich voordoet tijdens eender welke clubactiviteit waarvan minstens 1 

bestuurslid van mening is dat het ontoelaatbaar is, zal het bestuur binnen de 7 dagen dit 

incident bespreken. 



Indien het bestuur unaniem beslist dat de speler de club moet verlaten, zal de speler in 

kwestie hiervan met een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht worden. 

 

5. Het Bestuur. 

5.1. Samenstelling en principiële verantwoordelijkheden 

Voorzitter 

- Bijeenroepen en leiden vergaderingen 

- Coördineren bestuur en club 

Secretaris 

- Beheren van alle club documenten en bestanden 

- Verslagen van vergaderingen 

- Beheren website van de club 

Schatbewaarder 

- Beheren van de clubgelden 

- Bij huwelijken, geboortes, hospitalisatie of overlijden de nodige attenties verzorgen 

Handicapleider 

- Organiseren van handicapkampioenschappen met disciplines die jaarlijks worden 

vastgelegd door het Bestuur. 

- Organiseren van een bekertornooi (enkel voor spelende clubleden). 

- Zorgt voor de aanwezigheid van de relevante reglementen en invulformulieren op "zijn" 

verschillende soorten wedstrijden / tornooien. 

Tornooileider 

- Organiseren van interclubwedstrijden tegen andere biljartclubs, bestaande uit 8 tot 10 

wedstrijden / speelavond, in afspraak met de tegenstrever. 

- Inrichten van en deelnemen aan biljarttornooien. 

- Zorgt voor de aanwezigheid van de relevante reglementen en invulformulieren op "zijn" 

verschillende soorten wedstrijden / tornooien. 

Feestbestuurder 

- het inrichten van een jaarlijkse kampioenenviering. 

- het inrichten van eventuele andere (mini)feestjes. 

- het organiseren van nevenactiviteiten ook open voor mensen vreemd aan de club met 

als doel : 

- de club naar buiten uit bekendheid geven 

- een aangenaam ontspannend en afwisselend moment te beleven 

- extra gelden voor de clubkas te vergaren 

Eventueel kunnen meerdere functies door 1 persoon worden waargenomen. 

De betreffende verantwoordelijken hebben het recht en de plicht de hulp van andere leden in 

te roepen, telkens zij dit nodig achten ! 

5.2. Bestuursverkiezing. 

Het Bestuur bestaat uit een maximum van 5 leden, waarvan sommigen dus meer dan één 

functie kunnen waarnemen. 

Op de eerste algemene vergadering van het seizoen zijn alle bestuursleden uittredend, 

maar zij kunnen zich opnieuw kandidaat stellen. 



Elk lid van BC Matador, spelend of niet-spelend, kan zich elk jaar kandidaat stellen als 

bestuurslid, op voorwaarde dat zij minimum 3 maanden lid zijn. 

Er worden zoveel bestuursleden verkozen als er kandidaten zijn. 

Het verkozen bestuur beslist onderling wie welke functie(s) zal uitoefenen. 

Bestuurskandidaten moeten zich uiterlijk 8 dagen vóór de verkiezing bij de Voorzitter 

melden. 

6. Algemene Vergaderingen. 

Elk biljartseizoen begint met een algemene vergadering.  

Een 2° algemene vergadering zal gehouden worden tijdens de maand februari. 

Een bijzondere algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door de Voorzitter, 

wanneer hij dit nodig acht. Hij is er tevens toe gehouden dit te doen binnen de 15 dagen in 

volgende gevallen : 

op aanvraag van tenminste 2 bestuursleden 

op aanvraag van tenminste 4 leden 

Elke (gewone) algemene vergadering wordt voorafgegaan door een volledig kasverslag, een 

sportverslag en eventuele opmerkingen over de werking van de voorbije periode.  

De verslagen van de algemene vergaderingen zullen altijd ter beschikking zijn voor de 

spelende leden voor inzage. 

7. Bestuursvergaderingen. 

De datum van de volgende bestuursvergaderingen wordt bepaald door het Bestuur op het 

einde van de vorige vergadering. De eerste bestuursvergadering gebeurt aansluitend aan de 

eerste algemene vergadering. Er moet minstens 1 bestuursvergadering per kwartaal 

plaatsvinden. Elk spelend lid kan een punt op de dagorde van deze vergadering laten 

plaatsen via de Voorzitter of de Secretaris. Indien nodig kan de persoon in kwestie op de 

bestuursvergadering uitgenodigd en gehoord worden. 

Een bijzondere bestuursvergadering kan bijeengeroepen worden door de Voorzitter, 

wanneer 2 leden hierom vragen, met opgave van agendapunten.  

De verslagen van de bestuursvergaderingen zullen altijd ter beschikking zijn voor de 

spelende leden voor inzage. 

8. Lidgelden en het vermogen van de vereniging 

De gelden van de club zijn uitsluitend voor de werkzaamheden van de club. Er dient ten 

allen tijde het bedrag gelijk aan het jaarlidgeld van het totaal aantal spelende leden in kas te 

zijn. 

De spelende leden dienen ten laatste op de jaarlijkse kampioenenviering in oktober hun 

lidgeld van het lopend seizoen te hebben betaald, zo niet vervalt automatisch hun 

lidmaatschap. 

Bij de huidige revisie zijn de lidgelden vastgelegd op : 

- Spelend lid : € 70,00 /jaar, waarvan 

- € 50,00 spelersgeld Bal-Enzo 

- € 20,00 effectief lidgeld BC Matador 

- Niet-spelend lid : € 30,00 /jaar 

Spelers die in de loop van het seizoen aansluiten betalen ook dezelfde (€ 70,00) vergoeding. 

Vóór aanvang van elke handicapwedstrijd wordt een vergoeding van € 0,50 in de clubkas 

gestort door elk van de spelers. 



De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de 

vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen 

opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, 

uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit een teruggave of vergoeding vorderen voor 

gestorte bijdragen of gedane inbrengen. 

9. Onvoorziene gevallen. 

Alle gevallen die niet in deze statuten zijn voorzien, zullen door het Bestuur besproken en 

voorlopig beslecht worden, met behandeling op de volgende algemene vergadering. 

10. Reglementen. 

De reglementen zijn beschreven in aparte documenten, zoals vermeld in het document 

‘REGLEMENTEN INDEX’. 

11. Wijziging van de statuten. 

Een wijziging aan de statuten moet door minstens 2/3 meerderheid van stemmen van de 

algemene vergadering worden goedgekeurd. 

12. Wijziging van de reglementen. 

Een wijziging aan de reglementen moet door het volledige bestuur worden goedgekeurd. 

Een wijziging tijdens het seizoen mag geen invloed hebben op de reeds lopende activiteiten, 

tenzij om dwingende redenen. 

13. WIJZIGINGEN AAN DEZE STATUTEN. 

7/09/2007 

- Statuten volledig herzien / herschreven 

- Reglementen afgesplitst in afzonderlijke documenten 

15/09/2008 

- Panaché tornooi verwijderd uit taken sportleider 

4/09/2009 

- Sportleider gesplitst in Handicapleider en Tornooileider 

26/08/2011 

- Bestuursverkiezing aangepast. 

- Verschil tussen spelend lid en niet-spelend lid verduidelijkt. 

15/02/2013 

- Statuten 3 en 8 werden aangepast met de wettelijke teksten betreffende het vermogen 

van de vereniging, om onszelf een feitelijke vereniging te kunnen noemen. 

13/02/2015 

- Aantal bestuursleden werd van “4” naar “maximum 5” gebracht. 

19/02/2016 

- Steunende leden werden afgeschaft. 

- Lidgelden spelers en partners werden aangepast. 

28/08/2020 

- Verhuis zetel van Hof van Rieth naar Bal-Enzo. 

- Aanpassing lidgelden spelende en niet-spelende leden 

 


