
Procedure Sportbestuur Bridge 

Samenstelling en taakverdeling 

Het Sportbestuur Bridge (bridgebestuur) bestaat uit maximaal 8 leden. Het bridgebestuur kiest uit zijn 

bestuurders een voorzitter en kan bijkomend een ondervoorzitter, een secretaris, een 

competitieverantwoordelijke en elke functie die voor de goede werking van de bridge-afdeling noodzakelijk is, 

kiezen. De voorzitter van het bridgebestuur moet tevens bekrachtigd worden door het Bestuursorgaan van de 

vzw. De samenstelling en taakverdeling van het bridgebestuur wordt bekendgemaakt via de website. 

Duur en beëindiging van het mandaat van een bestuurder 

Leden van het bridgebestuur worden verkozen voor een duur van 5 jaar. Het mandaat van de bestuurders 

eindigt door het verstrijken van het mandaat, door afzetting door de Algemene Vergadering van de bridge-

afdeling, door vrijwillig ontslag, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid. 

Als het mandaat van een bestuurder verstreken is, kan deze zich onbeperkt opnieuw kandidaat stellen voor 

herverkiezing. 

Als het mandaat van een bestuurder tijdens het lopende jaar beëindigd wordt, kan zijn of haar plaats tijdelijk 

ingevuld worden door een ander lid van de vereniging mits aanvaarding door gewone meerderheid in het 

bridgebestuur. Deze nieuwe bestuurder dient zich dan kandidaat te stellen bij de eerstvolgende verkiezingen 

om zijn of haar mandaat te bevestigen. 

Verkiezing 

Jaarlijks kunnen, enkel indien er minstens één vrije plaats is in het bridgebestuur, verkiezingen gehouden 

worden. De stemming gebeurt via stembriefjes die gedurende één week in september of oktober (de 

verkiezingsweek) op alle speeldagen afgehaald kunnen worden bij de tornooileiding en gedeponeerd worden in 

een stembus. Elk bridgend lid heeft stemrecht. Indien een bridgend lid niet in de mogelijkheid verkeert om zelf 

te komen stemmen gedurende de verkiezingsweek, kan hij of zij volmacht geven aan een ander bridgend lid. 

Elk bridgend lid kan houder zijn van maximaal 5 volmachten. 

Indien er niet meer kandidaten dan vrije plaatsen zijn, worden de bridgebestuurders benoemd door stemming 

(JA/NEE) met een gewone meerderheid ongeacht het aantal uitgebrachte stemmen (dus meer JA dan NEE). 

Indien er meer kandidaten dan plaatsen zijn, dan moet gekozen worden uit de kandidaten. Elk bridgend lid kan 

dan zijn stem uitbrengen voor maximaal even veel kandidaten als er vrije plaatsen zijn. De kandidaten met de 

meeste stemmen worden verkozen. In geval van een ex-aequo zal een stemming binnen het huidige 

bridgebestuur, exclusief de bestuurders wiens mandaat verstrijkt, uitsluitsel geven. 

Elk lid van de vereniging kan zich kandidaat stellen voor het bridgebestuur als er verkiezingen gehouden 

worden, i.e. indien er minstens één vrije plaats is of gekomen is door het beëindigen van een mandaat. Het 

bridgebestuur zal hiertoe een oproep doen via e-mail ten laatste 14 dagen voor de verkiezingsweek. De 

modaliteiten voor kandidaatstelling en volmacht worden samen met deze oproep meegedeeld. 

Algemene Vergadering Bridge-afdeling 

Het bridgebestuur zal jaarlijks in april of mei een Algemene Vergadering van de bridge-afdeling organiseren 

waarop alle bridgende leden uitgenodigd worden. Elk bridgend lid kan een agendapunt aanbrengen voor deze 

vergadering.  

Statuten van de vzw K.A. Union-Sandeman 

Voor alle zaken die niet in dit reglement vermeld zijn, worden de procedures toegepast zoals in de Statuten van 

de vzw K.A. Union-Sandeman met dien verstande dat enkel de bridgende leden deel uitmaken van de 

Algemene Vergadering van de bridge-afdeling. 


