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HUISHOUDELIJK REGLEMENT KAARTCLUB “HET PALET” 

 

Het lidmaatschap 

 

Artikel  1) Om lid te worden van de kaartclub moet men zich mondeling aanmelden bij het bestuur 

 

Artikel  2) Het lidmaatschap eindigt door opzegging, schriftelijk of mondeling, bij het bestuur of door een 

royementsvoorstel van het bestuur aan de algemene ledenvergadering. Na beëindiging van het 

lidmaatschap van de kaartclub vervallen alle rechten die men als lid heeft. 

  

Artikel  3) Tegen een volgens artikel 2 uitgesproken royement kan beroep worden aangetekend zoals 

omschreven in artikel 3 lid 2 van de statuten van Het Palet. 

 

Geldmiddelen 

 

Artikel  4) Contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Leden zijn verplicht hun 

contributie aan de penningmeester te voldoen. 

Van deze contributie wordt betaald: De afdracht aan Het Palet, het prijskaarten, het paaspakket, het 

kerstpakket, de prijzen en loten voor de kerstloterij en overige uitgaven die voor het functioneren van 

de kaartclub nodig zijn. 

 

Het bestuur 

 

Artikel  5) Het bestuur draagt er zorg voor dat alle stukken en verslagen op de algemene ledenvergadering 

aanwezig zijn. 

 

Artikel  6) De voorzitter draagt in het algemeen zorg voor naleving van de statuten en het huishoudelijk 

reglement en hij leidt de vergaderingen. 

 

Artikel  7) De secretaris voert alle correspondentie van de kaartclub en houdt hiervan afschrift bij. 

 

Artikel  8) De penningmeester zorgt voor de inkomsten en uitgaven van de kaartclub en houdt hiervan 

nauwkeurig boekhouding bij. 

 

Wedstrijd reglement 

 

Artikel  1) Tijdens de clubavond berust de leiding bij de wedstrijdleiding. 

 

Artikel  2) Bij spelaanvang pakt ENKEL DE TROEFBEPALENDE SPELER ZIJN KAARTEN OP. 

 Pas als deze speler troef gemaakt heeft, pakken de andere spelers hun kaarten op. 

 

Artikel  3) Bij het klaverjassen wordt er wordt Amsterdams gekaart. Er worden 3 maal 16 spellen gespeeld. Als 

er een reserve speler aan de tafel zit, speelt de schrijver 4 spellen waarvan de het laatste spel niet 

meetelt. Bij het jokeren zitten er waar mogelijk 4 spelers aan tafel. Er worden 20 potjes gespeeld. 

 Bij het klaverjassen is er na 2 maal 16 spellen en bij jokeren na 10 potjes de mogelijkheid voor een 

rookpauze van maximaal 10 minuten. 

 

Artikel  4) Zowel bij jokeren als klaverjassen worden de punten op tafel geteld, niet in de hand, zodat iedereen 

kan zien hoeveel punten er behaald zijn. 

 

Artikel  5) Als u niet aanwezig bent, krijgt u bij het klaverjassen de punten van de laagste speler en 0 marsen. 

Bij het jokeren krijgt u evenveel punten als de hoogste speler. 

 

Artikel  6) Gasten die niet meekaarten kunnen plaats nemen aan de bar maar NIET bij een tafel waar gekaart 

wordt. Dit geldt ook voor de leden die al klaar zijn.  

     LAAT DE TAFEL WAAR NOG GEKAART WORDT MET RUST!  
 

Artikel 7) Na het loten bent u verplicht te spelen met de personen die dezelfde tafelnummers hebben getrokken. 

Bij het niet nakomen van deze regel zal de persoon worden geschorst. Dit geldt ook als de nummers 

worden geruild zonder dat de wedstrijdleiding dit weet. 
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Artikel 8) Als een lid zonder bericht meer dan 6 maal niet komt, wordt hij/zij uit de competitie gezet en vervalt 

ieder recht dat je als lid hebt. 

 

Artikel 9) Het bestuur is bevoegd een persoon die volgens het bestuur niet in staat is om te kaarten, (bijvoorbeeld 

door dronkenschap) uit te sluiten van de avond en bij constatering van herhaling te schorsen. 

 

Artikel 10) Bij het loten staat er per tafel een aanduiding voor schrijven op het nummer. Dit houdt in dat de 

persoon moet schrijven. Hier mag, in onderling overleg aan de tafel, van afgeweken worden. 

                   

Artikel 11) Er kan geen ander persoon voor uw punten spelen. 

 

Artikel 12) Wisselspeler: bij een wisselspeler aan een klaverjastafel wordt de persoon links van de schrijver het 

eerst gewisseld. De speler die is begonnen met de schrijver speelt zijn 3 partijen achter elkaar. De 

persoon die weer mee doet begint dus altijd met de schrijver te spelen. 

 

Artikel 13) Iedere 1ste en 3de dinsdag van de maand prijskaarten. De prijzen worden op de speelavond uitgereikt. 

Blijkt echter dat de scores niet juist en dus de prijzen onterecht zijn uitgegeven, worden de prijzen 

teruggegeven en alsnog aan de rechthebbende speler(s) uitgereikt. 

Iedere 4de dinsdag van de maand is er een tombola. 

 

Artikel 14) Indien er aan tafel een rondje wordt gegeven en iemand drinkt een mix drank, betaalt hij/zij zelf de 

alcoholhoudende drank, tenzij de persoon welke het ronde geeft uitdrukkelijk kenbaar maakt dat dit 

niet nodig is. 

 

Artikel 15) De laatste ronde aan de bar is altijd om 23.15 uur behalve als het bestuur anders besluit. 

  

Artikel 16) Na afloop van het kaarten en bij het verlaten van uw tafel maakt u de tafel leeg en brengt u de glazen 

en afval naar de bar toe. 

      

Artikel 17) Bij een verschil van mening over de interpretatie van een bepaald artikel of over zaken die niet 

vermeld staan in het huishoudelijk reglement beslist het bestuur. 

 

Artikel 18) Dit huishoudelijk reglement kan alleen gewijzigd worden via een voorstel op een algemene 

ledenvergadering. Wijzigingen worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen. 

 

 

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 14 februari 1977 

                 

Laatst aangepast op 1 januari 2015 op verzoek van de algemene ledenvergadering.  

 

 

Het Bestuur 

 

 

 

Huishoudelijk reglement als laatst aangepast onder de volgende bestuurssamenstelling:  

 

Voorzitter:  Florus Meering   

Penningmeester:  Flip Weseman  

Secretaris:  Gerrit Grosser  

 

Het huidige bestuur is samengesteld uit: 

 

Voorzitter:  Hans Ritzer 

Penningmeester:  Erwin Veldhuizen 

Secretaris:  Johan Cana 


