
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VERGADERBROCHURE 
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
KNBB VERENIGING CARAMBOLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

WIJCHEN 
28 MEI 2011 

 



 
 

 
 
 

 
 

GELOOFSBRIEF VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE KNBB‐VERENIGING CARAMBOLE 
OP ZATERDAG 28 MEI 2011 

 
 

Afgevaardigde(n) van het district   
 
Het bestuur van het hierboven vermelde district verklaart hiermee dat de districtsvergadering 
d.d.   
te: 
tot afgevaardigde(n) voor de sectieraad en de ALV van de KNBB Vereniging Carambole heeft gekozen: 
 
STEMGERECHTIGDE AFGEVAARDIGDE 
  
mevrouw / de heer:   
bondsnummer: 
functie binnen het district: 
 
Genoemde  is  wel/niet  plaatsvervangend  afgevaardigde.  Indien  wel,  de  naam  van  degene  die  wordt 
vervangen: 
 
NIET STEMGERECHTIGE AFGEVAARDIGDE 
 
mevrouw / de heer:   
bondsnummer: 
functie binnen het district: 
 
mevrouw / de heer:   
bondsnummer: 
functie binnen het district: 
 
 
Namens het bestuur van het hierboven vermelde district: 
 
Plaats: 
Datum: 
 
 
De voorzitter,                  De secretaris 
 
 
 
(handtekening)                 (handtekening) 
 
NB: deze geloofsbrief vóór de aanvang van de gecombineerde ALV van de KNBB Vereniging Carambole en 
de Sectieraad Carambole bij het aftekenen van de presentielijst volledig  ingevuld afgeven.   Niet afgeven 
van deze geloofsbrief heeft tot gevolg dat de afgevaardigde niet aan een stemming kan deelnemen. 
 
 
 



AGENDA 
 
voor de gecombineerde algemene vergadering van de KNBB-Vereniging Carambole en de 

vergadering van de sectieraad Carambole op zaterdag 28 mei 2011 
 

 
1. OPENING 

 
2. MEDEDELINGFN 

 
3. INGEKOMEN STUKKEN 

 
     Ter vergadering zal worden meegedeeld hoeveel reacties van districten zijn 
     ingekomen naar aanleiding van ons verzoek om mee te delen of men het onderwerp  
     grijze leden op de agenda van hun voorjaarsvergadering wil plaatsen en geen  
     districtscontributie van grijze leden te heffen. 

 
4. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 4-12-        
 2010 
 

                    Bovenvermelde notulen zijn bijgevoegd. 
 

5. VASTSTELLING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 
 
 Verwezen wordt naar bijgevoegde stukken 
 

a. verslag FAC 
b. vaststelling financieel jaarverslag 2010 

 
6. ALGEMEEN JAARVERSLAG 2010 

 
 Verwezen wordt naar bijgevoegd verslag. 
 

7. VASTSTELLING WIJZIGING STATUTEN VAN DE KNBB-VERENIGING       
 CARAMBOLE  
 
 Verwezen wordt naar bijgevoegde statuten met toelichting. 
 
8. VASTSTELLING REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN EN 

BEROEPSREGLEMENT 
 
 Verwezen wordt naar bijgevoegde reglementen met toelichting. 
 

9. MODEL-STATUTEN VOOR DISTRICTEN 
 
 Verwezen wordt naar bijgevoegde statuten met toelichting. 
 

10. VASTSTELLING MEERJARENACTIEPLAN G-BILJART 2011-2016 
 
 Verwezen wordt naar bijgevoegd meerjarenactieplan met toelichting. 
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11. NOTITIE ROOKBELEID 

 
 Verwezen wordt naar bijgevoegde notitie. 
 

12. ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUURSLEDEN 
 

 Verwezen wordt naar bijgevoegd stuk. 
 
13. BESPREKING AGENDA VERGADERING BONDSRAAD OP 25 JUNI 2011 
  
 Verwezen wordt naar bijgevoegde agenda. 
 
14. VERLOTING PRIJZEN I.V.M. OPGAVE GRIJZE LEDEN 

 
 Ter vergadering zal per gewest een laptop met printer worden verloot onder  
 verenigingen die grijze leden hebben aangemeld 
 

15. RONDVRAAG 
 
 Verzocht wordt vragen vóór 21 mei a.s. te melden bij de wnd. secretaris Gerrit van  
 de Put (gvandeput@concepts.nl 
 

16.  SLUITING  
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N O T U L E N  
 
van de gecombineerde vergadering van de Algemene Ledenvergadering van de KNBB-vereniging 

Carambole en van de sectieraad Carambole op zaterdag 4 december 2010 (aanvang 13.00 uur) in 
Zaal Verploegen te Wijchen 

 
 

1. OPENING 
Wegens ziekte van de voorzitter, Jaap Labrujere, zit de vice-voorzitter, Evert Hulleman, 
deze vergadering voor. Hij heet de ereleden, de leden van verdienste, leden van het Bonds-
bestuur, medewerkers van het Bondsbureau, afgevaardigden van de districten, leden van de 
Bondsraad en de pers hartelijk welkom. Hij wenst Jaap van harte beterschap. Hierna wordt 
1 minuut stilte in acht genomen voor de leden die sinds de laatstgehouden vergadering zijn 
overleden, 

 
2. MEDEDELINGEN 

Afwezig met kennisgeving: de ereleden: mw. de Hek-Huijbers, dhrn. van de Griendt, van 
Weelde, Jaspers, du Fossé, van de Brande en Meijer. Nadien nog schriftelijke afmelding 
ontvangen van dhr. R. Ceulemans. Leden van verdienste: mw. Nieuwenhuis, mw. Nijhof-
Bartelink en hr Goedegebuure. Als lid van het Bondsbestuur heeft zich Leon Vervoort af-
gemeld. Als Bondsraadlid heeft Bert Vaneman zich afgemeld. De leden van de FAC Peter 
Rijkaert en Will van der Linden hebben zich afgemeld. De volgende districten hebben zich 
afgemeld: Den Haag, het Sticht, Noord-West Nederland, Amsterdam, Maa-
stricht&Omstreken, Groningen/Drenthe, Friesland, Eem-Flevoland, Vlietlanden, Zaan-
streek-Waterland en Veen-Rijnstreek.  
Zonder kennisgeving afwezig de districten Betuwe-Veenendaal en Rotterdam. 
a. Gewestelijke overlegronden 
Geen vragen 
b. Voortgang statutenwijziging 
Geen vragen 
c. Jubileum KNBB 100 jaar 
Evert Hulleman geeft een uiteenzetting van de activiteiten in de loop van het jubileumjaar. 
Ook de Nationale en Internationale kontakten zullen de aandacht krijgen. Hij vraagt de dis-
tricten om het Jubileumboek via hun websites onder de aandacht van de leden te brengen. 
d. Verloting prijzen i.v.m. opgave grijze leden. 
Geen vragen 
e. Met ingang van het seizoen 2010-2011 zal met de nieuwe competitie-indeling worden 
gestart. 
f. Verkiezing leden Bondsraad. Zal worden behandeld bij agendapunt 10. 
 

3. INGEKOMEN STUKKEN 
Van district West-Friesland hebben we een ingezonden stuk ontvangen. Een deel zal be-
handeld worden bij agendapunt 4 en een deel bij agendapunt 5.  

 
4. VASTSTELLING NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 5-6-2010 

West-Friesland meldt dat hun opmerking ontbreekt dat er nog een overeenkomst gesloten 
moet worden met de KNBB over de achtergestelde lening. Verder zijn er geen opmerkin-
gen en worden de notulen vastgesteld met dankzegging aan de  secretaris.  
 

5. FINANCIEN 
a. Vaststelling contributie 
Op een vraag van district Doetinchem legt Bart Schoneveld uit dat er geen onderscheid be-
staat tussen het basislidmaatschap en het recreatief lidmaatschap. Op de vraag van district 
Veluwezoom over verlaging van de wedstrijdkosten deelt Bart Schoneveld mee, dat de bij-
dragen van de KNBB-vereniging Carambole aan de Gewesten zijn afgeschaft. In verband 
daarmee zijn de inschrijfgelden voor de Landscompetitie 2010-2011 niet  geheven. Het be-
drag van € 24.000,00, zijnde de kosten van de gewestelijke finales, zijn verschoven naar de 
districten. Hierna wordt de contributie conform het voorstel vastgesteld. 
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b. Verslag FAC 
De vergadering gaat akkoord met het verslag van de FAC. 
c. Vaststelling begroting 2011 
Bart Schoneveld deelt mee, dat er een ledengroei merkbaar is. Dit geeft een meeropbrengst 
van € 20.000,00 aan contributie, waardoor de contributie verlaagd kan worden. Het streven 
is dat de leden bij dubbele lidmaatschappen een extra heffing betalen met als einddoel dat 
elk lid een gelijke contributie betaalt. Op een vraag van district Doetinchem e.o.deelt Bart 
Schoneveld mee, dat de vereniging met het laagste aansluitnummer de contributienota op-
gelegd krijgt. De gewijzigde vorm van facturering zal in de 2e helft van 2011 gestalte krij-
gen. Op een vraag van District West Friesland legt Bart Schoneveld uit hoe de verhoging 
van de subsidie tot stand is gekomen. Op een vraag van Noord-Oost Overijssel deelt Bart 
Schoneveld mee dat hij softwarematige aanpassingen al aangekaart heeft bij het Bondsbe-
stuur. Verder legt hij uit waar de kosten van innovatie en marketing aan besteed worden. 
De vraag van Delta Zuid-West waarom de marketingkosten 6x zo hoog zijn, dient aan de 
Bondsraad voorgelegd te worden. De kosten van de gewestelijke commissies zijn nu on-
dergebracht bij de centrale bestuurskosten. Hierna wordt de begroting onder applaus goed-
gekeurd.    
d. Stand van zaken Debiteuren 
Het openstaande saldo bedraagt nog € 17.000,00 en heeft grotendeels betrekking op 2010. 
Op de post dubieuze debiteuren staat een bedrag gereserveerd van  
€ 14.000,00. Enkele districten en verenigingen moeten de nota nog betalen. Hij verwacht 
dit jaar met een gunstig saldo te kunnen afsluiten.  
 

6. VERSLAG COMMISSIE SPORTZAKEN CARAMBOLE 2009-2010 
Geen vragen.  
 

7. EVALUATIE MEERJARENBELEIDSPLAN VAN ACQUIT 
Geen vragen.  
 

8. BENOEMING SECRETARIS 
Conform het voorstel wordt Hélène van Aarle met algemene stemmen benoemd tot secreta-
ris. District Oss wenst haar succes toe in haar functie. De vergadering 

 ondersteunt dat met applaus. 
 
9. KLEDINGVOORSCHRIFTEN 

In de reglementen staan de kledingvoorschriften duidelijk omschreven. Het is van belang 
dat de voorschriften nageleefd moeten worden. District ’s-Hertogenbosch voelt er weinig 
voor om tijdens de competitie als politieagent op te gaan treden. District Zuid Limburg ver-
langt per team gelijke kleding. Het voorstel van district West Friesland om  kledingvoor-
schriften voor gewestelijk en nationaal nivo voor te schrijven zal nader bekeken worden.  
 

10. BESPREKING AGENDA VERGADERING BONDSRAAD D.D. 11-12-2010 
De heren Bert Vaneman en Fred van Rookhuizen hebben aangegeven het lidmaatschap van 
de Bondsraad neer te willen leggen. Zij worden bedankt voor hun inzet. De nieuwe bonds-
raadleden H. Schonewille en K. Sanders worden per acclamatie benoemd. District ’s-
Hertogenbosch is niet tegen de benoeming, maar dit punt staat niet op de agenda en wijkt 
derhalve af van de statuten. Als reservelid wordt benoemd dhr. Ad Koolen. District 
Doetinchem vraagt verduidelijking van de functie-inhoud van de Bondsraadleden.   
 
 

11. VASTSTELLING DATA VAN DE VOOR- EN NAJAARSVERGADERING  
Voorgesteld wordt deze vergaderingen te houden op 4 juni 2011 en 3 december 2011. Dis-
trict Noord Oost Overijssel merkt op dat 4 juni 2911 valt in het Hemelvaartsweekend. Dis-
trict ’s-Hertogenbosch stelt voor om de vergadering te laten beginnen om 11.00 uur. 
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12. RONDVRAAG 
Besloten is om in het vervolg de vergaderstukken digitaal toe te sturen. De districten Alk-
maar, Twente en Doetinchem hebben na de vergadering te kennen gegeven de stukken per 
post te willen ontvangen. Op de vraag van district ’s-Hertogenbosch deelt Bart Schoneveld 
mee, dat er geen boetes zijn opgelegd voor het niet betalen van de nota’s. Dit is wel de be-
doeling, maar op dit moment is vanuit administratief-technisch oogpunt uiterste voorzich-
tigheid geboden om niet het tegenovergestelde effect te krijgen. De vraag van Midden Bra-
bant over het krijtje zal behandeld worden in de CSC. 
 

13. SLUITING 
Om 14.00 uur sluit Evert Hulleman de vergadering. Hij dankt iedereen voor zijn/haar in-
breng. Hij wenst iedereen goede feestdagen, een fijne jaarwisseling en een goed en gezond 
jubileumjaar toe, alsmede een goede thuisreis. Tot slot nodigt hij ieder uit tot het nuttigen 
van een hapje en een drankje. 
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JAARVERSLAG 2010  

van  

KNBB vereniging CARAMBOLE  

te  

NIEUWEGEIN

Vastgesteld op ………....(ALV)

CONCEPT

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave  

Balans per 31 december 2010  

Winst- en verliesrekening over 2010  

Toelichting algemeen  
Toelichting op de balans  

Toelichting op de winst- en verliesrekening   
baten  
lasten  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2010

ACTIVA 2010  2009

€ €
 
Vlottende activa  

Vordering KNBB 171119  133300
Debiteuren 28093  42941
Kosten v.u.b. 3350 2250
   

202562  178491

Liquide middelen 117846 45447

Totaal activa 320408  223938

PASSIVA 2010  2010

€ €
Vermogen   
Saldo 1 januari 38398 0
Winstsaldo A.P. 167235  38398
Saldo 31 december 205633  38398

Langlopende schulden
Leningen districten/verenigingen   91000

Kortlopende schulden
Aflossing leningen 40185  37500
Crediteuren 11926  1894
Transitoria wedstrijdkosten 60000 53896
Onkosten n.t.b. 2664 1250
  114775   94540

  

Totaal passiva 320408   223938
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WINST- EN VERLIESREKENING 2010
2010

2010 Begroot 2009

€ € €
Baten
Contributies 605920  588775 624944
Inschrijfgelden 33889 33805 87108
Sponsoring 18800 22750 20000
Overige opbrengsten 275 750 325
Kwijting/overige opbrengsten 46162  0 49639

705046 646080 782016

Lasten  

Personeelskosten 86183  106435 99409
Organisatiekosten 11995  5700 4746
Bestuur / commissie 27641  24000 24388
Breedtesportkosten 19336  20500 15391
Marketingkosten 5592 5000
Afschrijving debiteuren  24000
Overloop wedstrijdkosten 6104 15000 53896
Wedstrijdkosten 152312  191000 180847

subtotaal 309163 367635 402677

Koepelkosten 228648  254330 302543
 

537811 621965 705220

Resultaat 167235  24115 76796
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TOELICHTING ALGEMEEN

Op 1 juli 2009 is de sectie carambole een zelfstandige vereniging geworden onder de naam :
KNBB vereniging Carambole.
Van de KNBB werden per die datum de activa en passiva overgenomen zoals vermeld
in de gesloten samenwerkingsovereenkomst.
 
Op 20 december 2010 werd met het bestuur van de KNBB overeenstemming bereikt over de
inbreng van de onze beginbalans per 31 december 2010.
Het resultaat over 2009 werd hierbij door partijen gedeeld, waardoor ons vermogen op
50% van 76.796 werd vastgesteld, derhalve € 38.398.
De vordering op de KNBB terzake van de inbreng van € 133.300 is op grond van deze
overeenkomst direct vorderbaar.
Hiermee wordt voorkomen dat er over betaling aflossing en rente nadere vaststelling nodig is.

TOELICHTING OP DE BALANS

DEBITEUREN
Het saldo van de debiteuren bedraagt na aftrek van € 6.576, zijnde het restant van de
afschrijving welke in 2009 heeft plaatsgevonden, € 28.093.
Grotendeels zijn dit de facturen van november en december 2010.

LENINGEN
Ultimo 2009 bedroeg het saldo €  128.500. Hierop is € 46.110 kwijtgescholden.
Betaald werd € 42.205, waardoor er thans nog € 40185 openstaat. 
Bovenvermeld bedrag wordt in 2011 betaald of gekweten.

EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen bedraagt thans ruim €  200.000. Gewenste omvang is € 250.000.
Er vanuit gaande dat in 2011 weer een gedeelte van de leningen kwijtgescholden wordt,
hebben we de doelstelling om een dergelijk bedrag aan eigen vermogen te hebben
ultimo 2011 bereikt.

TRANSITORIA
Thans is de benodigde €  60.000 gevormd voor de overloop van de wedstrijdkosten in verband
met de seizoenindeling (2010-2011).

WINST- EN VERLIESREKENING

De organisatie en bestuurskosten zijn eenmalig hoger dan begroot, hetgeen veroorzaakt
wordt door de benodigde aanpassingen in de statuten en het competitiereglement.
Met name de advocaatkosten bedroegen aanmerkelijk meer dan begroot.
Deze hangen samen met wijziging van statuten en de daarbij behorende reglementen.

Vanwege het 100 jarig bestaan van de KNBB zijn er relatief weinig uitzendingen geweest
naar het buitenland, hetgeen directe invloed heeft op de hoogte van de ontvangen bijdragen,
maar tevens tot veel lagere wedstrijdkosten bij EK/WK jeugd en senioren heeft geleid.

De directe personeelskosten zijn ruim € 18.000 lager dan begroot, terwijl ook de koepelkosten 
lager zijn, mede waardoor ook hier ruim € 25.000 minder kosten zijn gemaakt dan begroot.
Koepelkosten per lid in 2009 ongeveer € 13,00, begroot in 2010 € 12,00, terwijl de uitkomst 
in 2010 ruim € 10,00 bedraagt.
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TOELICHTING OP DE WINST -EN VERLIESREKENING

2010
2010 Begroot 2009

€ € €

Baten    
uitkomst begroot  

Contributie ; leden leden  

senioren 519575 19243 500500 18200 542894
senior/driebanden 26680 1334 29000 1450 27680
junioren 5447 340 5775 350 5825
recreanten 29260 3251 25000 2500 23910
senioren/recreant 24630 821 24000 800 23375
recreatief lid 328 33 4000 400 1260
basis lidmaatschap 0 273 500 100 0

 
TOTAAL 605920 25295 588775 23800 624944

Voor het eerst in jaren is het ledental gestegen in het boekjaar 2010.
Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in 2011 moeten we bezien of dit een eenmalige zaak
is, danwel dat we structureel weer op de goede weg zijn.

 
Baten
Inschrijfgelden ;
teams landscompetitie     49480
idem recreanten     2520
idem jeugd     580
Totaal landscompetitie 52580
kadercompetitie   9000  9400
topteamcompetitie   2000  2200
bekercompetitie   800  880
ereklassen   480  0
Totaal teamgeden 11673 12280 12480
P.K's niet imperatief   18375  18354
idem jeugd   750  1150
Grand Dutch   1440 1280
Biljart artistiek   960 1264
Totaal P.K. ´s 22216 21525 22048

TOTAAL 33889 33805 87108

Zoals eerder reeds vermeld zijn de inschrijfgelden voor de landscompetite vervallen. 
Dit begrote verschil bedraagt ruim 52.000.
In 2010 zijn daardoor de gewestelijke kosten met ruim 20.000 gedaald. Aangezien deze verlaging
betrekking heeft op de eerste helft van het seizoen 2010/2011 zullen daarna deze lasten in
2011 verder afnemen.
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
2010

2010 Begroot 2009

Lasten € € €
Wedstrijdkosten ;
EK/WK's senioren 2565 6250 2187
NK's niet imperatief 11954 19000 11980
NK's imperatief 7003  7000 6022
Grand Dutch 12816  17000 12714
EK/EK jeugd 2443  14300 8100
PK's jeugd 11172 12600 12403
Artistiek internationaal 800 4000 7660
NK's Artistiek 6104 8000 7128
NK's recreant/dames 915 2400 2549
Landscompetitie * 46980  48500 44880
EK teams 0 0 4226
Kadercompetitie 1875  1750 1633
Bekercompetitie 1200  3700 1295
Gewestelijke kosten ** 45485 46500 58070
Overige kosten 1000  0 0
TOTAAL 152312  191000 180847

 
Specificatie    

Landsfinale *
Formulieren 6786 8550 6824
Arbiters 11735 11250 10280
Wedstrijdleiders 5020 6500 6458
Huur wedstrijdzaal 5416 5200 5974
Inrichting wedstrijdzaal 6720 6500 5081
Huur biljarts 10954 11500 10830
Prijzen / Bloemen 2550 2000 2550
Overige kosten 1908 1000 895
Doorberekend -4109 -4000 -4012
TOTAAL 46980 48500 44880

Specificatie 
Gewestelijke kosten **

 Wedstrijdkosten 24140  30000 44291
Bestuurskosten 13245  7500 5406
Prijzen 8100 9000 8373
Opleiding arbiters 0 0 0
(naar breedtesport) 0 0 0
TOTAAL 45485 46500 58070
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ALGEMEEN JAARVERSLAG 2010 
 
 
Coördinatie beleid/communicatie/public relations/sponsoring 
 
Algehele coördinatie beleid. 
 

 Proces is gaande. 

Periodiek overleg met bondsbestuur. 
 

 Gebleken is dat 4 keer vergaderen per jaar te weinig is. De communicatie was gebrekkig 

en onvoldoende. Daarom is besloten de frequentie van gezamenlijk vergaderen met de 

collega secties en het bondsbestuur te verhogen van 3 naar 6 keer per jaar. Tevens krijgen 

alle bestuurders van de KNBB Vereniging Carambole toegang tot intranet.   

Public relations, communicatie en relatie beheer. 
 

 Communicatie is verbeterd, de nieuwsbrief bereikt alle verenigingen districten en 

gewesten. Tevens worden de biljartbladen periodiek op de hoogte gebracht van nieuwe 

en vermelding waardige feiten en plannen. De website is verbeterd. Het uitbrengen van 

persberichten naar regionale en landelijke media dient te verbeteren, dit zal opgenomen 

worden met het bondsbestuur en de directeur van de KNBB. 

 Public relations is voor een groot deel een uitvoerende taak, dit verloopt nog niet naar 

wens. In samenwerking met het bondsbureau en collega secties zal hier een gedegen plan 

voor opgezet moeten worden.   

Sponsoring. 
 

 Dit heeft veel raakvlakken met collega secties. De coördinatie van dit fenomeen ligt op het 

bondsbureau. Ook dit zal meegenomen worden in het regulier overleg om te bekijken hoe 

we dit kunnen verbeteren. Voor sponsoring richt de KNBB een businessclub op waar we 

een bureau de acquisitie op no cure no pay basis voor laten verzorgen. Contacten met 

landelijke sponsors verloopt nu via de directeur van de KNBB.  

 
 
Breedtesport 
 
De Commissie Breedtesport Carambole is in 2010 vier keer bij elkaar geweest, 19 april, 17 juni, 9 

september en 9 december. Gebleken is dat deze nieuwe commissie haar weg nog moest vinden. 

De communicatie is zoals in elke organisatie en zeker ook binnen de KNBB, van groot belang. De 

gewestelijk voorzitters zijn de schakel tussen de CBC en de districten. Zij informeren de districten 

over belangrijke zaken en veranderingen.  

Diverse onderdelen van de breedtesport zijn aan de orde geweest. Met name de herziening van 

de landscompetitie heeft veel tijd en energie gekost. De werkgroep die hiervoor in het leven was 

geroepen heeft met veel inzet haar taak uitgevoerd met als resultaat dat wij het nieuwe seizoen 
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hiermee aan de slag kunnen. Wij zijn zeer benieuwd hoe de uitwerking van deze vernieuwing zal 

uitpakken. Een woord van dank aan de werkgroep is dan ook zeker op haar plaats.  

Ook is een begin gemaakt met het onderzoeken wat de oorzaak is van afname van deelname aan 

de Persoonlijke Kampioenschappen. In 2011 zal hier nog het nodige werk voor moeten gebeuren. 

Er wordt in ieder geval met veel enthousiasme door de werkgroep aan verder gewerkt. 

Besloten is om het wedstrijdaanbod van de Dagcompetitie uit te breiden met drie klassen 

bandstoten in de Persoonlijke Kampioenschappen. Gebleken is dat er in één gewest vorig seizoen 

al is proefgedraaid met het bandstoten.  

 

Verenigingsondersteuning en ledenwerving 

 

Ledenwerving 

In 2010 werd op de website onder de rubriek verenigingsondersteuning tips voor ledenwerving en 

–behoud geplaatst. 

Samenwerking met collega‐bonden 

In 2010 werden diverse gesprekken gevoerd met de Woerdense Biljartbond. 

Dit heeft er toe geleid dat eind 2010 in principe overeenstemming werd bereikt over de 

voorwaarden van samenwerking voor een periode van drie jaar, alsmede afname van diensten. 

Verenigingsondersteuning 

Door enkele verenigingen werd in 2010 advies gevraagd i.v.m. mogelijke opheffing van hun 

accommodatie. Ook werd een vereniging ondersteund i.v.m. bestuurlijke en 

exploitatieproblemen. 

Accommodatiebeleid 

Handleiding 

In de loop van 2010 werd een handleiding op de website geplaatst t.b.v. verenigingen met 

accommodatieproblemen of plannen tot uitbreiding van hun accommodatie. 

Inventarisatie accommodaties verenigingen 

De accommodaties van verenigingen werden in 2010 geinventariseerd. De uitkomsten daarvan 

treft u bijgaand aan. 

Maken van een toolkit (handleiding) voor verenigingen met nieuwbouwplannen 

Eind 2010 werd aan een extern bureau opdracht gegeven tot het maken van een toolkit (digitaal 

en in boekwerk) voor verenigingen met nieuwbouwplannen 
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Arbitrage 
 
Het afgelopen seizoen is de administratie van alle arbiters binnen Kompsos op gang gekomen.  

Alle arbiters zijn inmiddels ingevoerd en hun adresgegevens kunnen door de arbitercoördinatoren 

bijgehouden worden. 

Het nieuwe opleidingssysteem blijkt binnen Nederland goed aan te slaan.  Had de CA vorig 

seizoen 8 cursussen te organiseren, dit seizoen staat de teller inmiddels op 21. De CA hoopt 

hiermee op de goede weg te zijn. 

De volgende stap is het bijsturen van de beoordelaars en de examinatoren.  Daaraan zullen we 

het komende seizoen gaan werken. 

 

Jeugdzaken 

Het afgelopen seizoen is de nieuwe Commissie Jeugdzaken Carambole geformeerd en 

geïnstalleerd. De commissie bestaat uit een voorzitter en 5 commissieleden. 

De voornaamste taken voor de nieuwe commissie zijn: Werving, Activiteiten, Binding & Behoud 

en Vernieuwing.  

Op dit moment lopen er een aantal projecten wat betreft werving van jeugd er wordt gewerkt aan 

de organisatie van een landelijke Talentendag en er zal  worden onderzocht of er een aantal 

combifinales (jeugd/senioren) kunnen worden georganiseerd.  

De wedstrijd technische zaken voor de jeugd zijn onder gebracht bij de afdeling wedstrijdzaken op 

het Bondsbureau.  

 

Opleidingen (Biljartinstructeurs) 

De commissie opleidingen heeft de draad weer opgepakt. Er zijn grote stappen voorwaarts gezet. 

De ontwikkeling van de nieuwe opleidingen voor biljartinstructeur krijgen steeds meer vorm.  

Er zullen in de toekomst opleidingen gevolgd kunnen worden op 5 verschillende niveaus. Op dit 

moment volgen 7 deelnemers een pilot opleiding Biljartinstructeur Niveau 3. Deze opleiding zal 

halverwege juli afgerond zijn. Daarna zal de opleiding geëvalueerd worden en in een definitief 

pakket aangeboden kunnen worden. 

De opleidingen op de andere niveaus zullen daarna worden samengesteld. 
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G‐biljarten 

 

In 2008 hebben de KNBB en toen nog NEBAS/NSG ter afsluiting van de Organisatorische Integratie 

een convenant ondertekend, waarbij G‐biljarten in speeltechnisch opzicht werd overgedragen aan 

de KNBB.  

Onder het motto “Gewoon waar mogelijk, bijzonder waar nodig”  worden er jaarlijks  

2 Nationale Kampioenschappen gespeeld voor verstandelijk gehandicapten, te weten: 

1 NK voor teams, georganiseerd door de Stichting Biljart Promotie Veldhoven. De teams kunnen 

zich via voorrondes hiervoor plaatsen. De volgende NK voor teams is op 17 en 18 december 2011.  

En 1 NK individueel (P.K.), georganiseerd door Stichting  Gehandicapt&Gezellig Sporten. 

Hiervoor kunnen de spelers/speelsters zich individueel inschrijven tot maximaal 48 deelnemers. 

Het streven is om zoveel mogelijk deelnemers mee te laten doen van alle verenigingen. Om aan 

een NK mee te kunnen doen, is een ondergrens gesteld van 7 caramboles. Daarnaast is er dit jaar 

een toernooi georganiseerd voor die spelers/speelsters, die niet kunnen voldoen aan de minimale 

eis van 7 caramboles om deel te kunnen nemen aan een NK. 

Dit jaar wordt het PK ingedeeld in 2 klassen, rekening houdend met de moyennes van de 

spelers/speelsters. 

Op 26 juni 2011 wordt het NK individueel gehouden in Biljart‐ en Dartcentrum Osdorp, 

Jan Rebelstraat 24, Amsterdam.  

Naast genoemde 2 NK’s worden er ook met regelmaat toernooien georganiseerd voor 

rolstoelbiljarters. Deze toernooien staan vermeld in Biljart Totaal in de wedstrijdkalender. 

Ook is een Meerjarenactieplan G‐Biljarten opgesteld. 
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ACCOMODATIES VERENIGINGEN KNBB-VERENIGING CARAMBOLE
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Gewest Noord-Oost Nederland Aantal districten 8, aantal verenigingen 352, aantal leden 6790
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Gewest Midden-Nederland Aantal districten: 8; aantal verenigingen: 362; aantal leden: 6092
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Gewest Zuid-Nederland Aantal districten: 7; aantal verenigingen: 333; aantal leden: 5177
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Gewest West-Nederland Aantal districten 11, aantal verenigingen 331, aantal leden 5677
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bijlage bij agendapunt 7 
 
Onderwerp: toelichting wijziging statuten 
 
In de bijgevoegde statuten van de KNBB-Vereniging Carambole zijn de volgende belangrijkste 
wijzigingen aangebracht: 
 
art. 4, lid 2 Toegevoegd is de laatste zin om ook collega-bonden gedurende een proefperiode 
  lid te kunnen laten zijn van de KNBB-Vereniging Carambole 
 
art. 7  Dit artikel is geheel aangepast i.v.m. het vast te stellen Reglement heffingen en  
  maatregelen (agendapunt 8) 
 
art. 10, lid 4 Gewijzigd is het aantal bestuursleden van drie in vijf i.v.m. het gestelde in   
  art. 9, lid 1 
 
art. 11, lid 2 Om praktische redenen en ter besparing van kosten is het gewenst dat de  
  penningmeester zelfstandig uitgaven kan doen tot een bedrag van € 5000,-- per  
  handeling 
 
art. 12, lid 6 Dit artikel is toegevoegd i.v.m. het vast te stellen Reglement heffingen en  
  maatregelen (agendapunt 8) 
 
art. 18, lid 1 Toegevoegd is dat ook verenigingsleden toegang tot de algemene vergadering  
  hebben voor zover de vergaderruimte dat toelaat 
 
 
Het bestuur 
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Statuten KNBB vereniging Carambole            31 maart 2011  
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Artikel 22: Statuten 24 
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 26 
Artikel 1 - Naam, zetel en duur 27 
1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid draagt de naam: ‘KNBB vereniging Carambole’ 28 

en wordt in de statuten en reglementen nader aangeduid als: Sectievereniging. 29 
2. De zetel van de Sectievereniging is gevestigd te Nieuwegein. 30 
3. De Sectievereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.  31 
 32 
Artikel 2 - Doel 33 
1. De Sectievereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen van carambole als keusport. 34 
2. De Sectievereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: 35 

a.  het organiseren van wedstrijden en evenementen van de discipline carambole van de 36 
keusport; 37 

b. het verkrijgen van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB), 38 
in de statuten en reglementen van de Sectievereniging nader aan te duiden als KNBB; 39 

c. het vormen van de sectie carambole van de KNBB; 40 
d. het bevorderen van de deelname van de leden aan evenementen welke onder auspiciën van 41 

de Sectievereniging en de sectie carambole van de KNBB worden gehouden; 42 
e. voorts alles te doen wat tot het gestelde doel bevorderlijk kan zijn. 43 

 44 
Artikel 3 - Organisatie 45 
1. De Sectievereniging is een vereniging van verenigingen die de discipline carambole als keusport 46 

doen beoefenen en van beoefenaren van het carambole als discipline van de keusport. De 47 
Sectievereniging vormt als vereniging tevens de sectie carambole van de KNBB. Bedoelde 48 
verenigingen en hun leden zijn lid van de Sectievereniging en van de KNBB. Tevens zijn bij de 49 
Sectievereniging districtsverenigingen aangesloten die een organisatorische eenheid van de 50 
Sectievereniging vormen en die wedstrijden en competities in een district regelen. De onder een 51 
districtsvereniging ressorterende verenigingen en hun leden zijn tevens lid van de KNBB. 52 

2. Organen van de Sectievereniging zijn het bestuur, de algemene vergadering en de nationale 53 
beroepscommissie, alsmede die personen en commissies die op grond van de statuten door de 54 
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Statuten KNBB vereniging Carambole            31 maart 2011  
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algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij 55 
beslissingsbevoegdheid is toegekend. 56 

3. De Sectievereniging kent districten, bestaande uit districtsverenigingen die met hun leden lid 57 
zijn van de Sectievereniging.  58 

4. Alle officiële mededelingen van de Sectievereniging worden bekend gemaakt in de officiële 59 
mededelingen van de Sectievereniging.  60 

  61 
Artikel 4 – Leden 62 
1. De Sectievereniging kent als lid: 63 

a. verenigingen met beperkte of volledige rechtsbevoegdheid, die uitsluitend of mede het 64 
carambole als keusport doen beoefenen (verenigingen); 65 

b. natuurlijke personen die lid zijn van een onder a. bedoelde vereniging (verenigingsleden); 66 
c. verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die binnen het werkgebied van een district 67 

carambolecompetities en –wedstrijden organiseren (districtsverenigingen); 68 
d. natuurlijke personen die lid zijn van een districtsvereniging (verenigingsleden). 69 

2. Tot het lidmaatschap van de Sectievereniging kunnen alleen die verenigingen en personen 70 
worden toegelaten die tevens door de KNBB als lid van de KNBB worden toegelaten. De 71 
vereniging of de betrokkene wordt niet eerder lid van de Sectievereniging dan nadat de 72 
vereniging of de betrokkene als lid van de KNBB is toegelaten. In afwijking van het in dit lid 73 
bepaalde kunnen districtsverenigingen worden toegelaten die geen lid zijn van de KNBB. 74 

3. Het bestuur beslist met inachtneming van het bepaalde in lid 2 over het toelaten van leden. 75 
Indien het bestuur niet tot toelating besluit, kan de algemene vergadering op verzoek van de 76 
betrokkene alsnog tot toelating besluiten.  77 

4. De wijze van toelating tot het lidmaatschap kan nader worden geregeld in een reglement. 78 
5. Het bestuur houdt een ledenregister bij. In dit register worden alleen die gegevens bijgehouden 79 

welke voor het realiseren van het doel van de Sectievereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur is 80 
gehouden de gegevens van leden aan de KNBB op te geven. In overige gevallen kan na 81 
voorafgaande toestemming van de algemene vergadering het bestuur geregistreerde gegevens 82 
aan derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen die verstrekking bij het bestuur schriftelijk 83 
bezwaar heeft gemaakt. 84 

 85 
Artikel 5 - Algemene rechten en verplichtingen 86 
1. De leden zijn verplicht: 87 

a. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de Sectievereniging na te leven; 88 
b. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de KNBB na te leven; 89 
c. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de eigen bij de Sectievereniging 90 

ingedeelde districtsvereniging na te leven; 91 
d. de statuten, reglementen en besluiten van de Stichting Instituut Sportrechtspraak na te leven, 92 

indien en voor de duur dat de KNBB het uitoefenen van haar tuchtrechtspraak heeft 93 
opgedragen aan voornoemde stichting; 94 

e. de belangen van de Sectievereniging en/of van de KNBB niet te schaden; 95 
f. alle overige verplichtingen welke de Sectievereniging in naam of ten behoeve van de leden 96 

aangaat of welke uit het lidmaatschap van de Sectievereniging voortvloeien, te aanvaarden 97 
en na te komen.  98 

2. Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement of 99 
bij besluit van een orgaan.  100 

3. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de Sectievereniging aangegeven 101 
datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan 102 
zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder recht van beroep 103 
uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de Sectievereniging totdat hij geheel aan zijn 104 
financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de 105 
Sectievereniging geen rechten uitoefenen en blijft hij verplicht te voldoen aan alle 106 
verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.  107 

4. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de 108 
Sectievereniging, is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke 109 
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rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een nieuwe termijn 110 
voor betaling is gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook vijftien procent aan 111 
buitengerechtelijke kosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in zijn 112 
verzuim, dan is hij naast de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ook alle redelijkerwijs 113 
voor de inning van zijn schuld aan de Sectievereniging door een advocaat of deurwaarder 114 
gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist. 115 

5. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele 116 
toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische 117 
uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als 118 
ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een 119 
overtreding. 120 

 121 
Artikel 6 – Bestraffing 122 
1. Indien het lid binnen het verband van de Sectievereniging een overtreding van de statuten, een 123 

reglement of een besluit van de Sectievereniging begaat, kan het lid worden bestraft door het 124 
bestuur van welke strafoplegging beroep openstaat op de algemene vergadering. 125 

2. Indien een lid binnen het verband van de Sectievereniging naar het oordeel van het bestuur een 126 
ernstige overtreding begaat, kan het bestuur besluiten de overtreding niet zelf te bestraffen maar 127 
daarvan door het bondsbestuur van de KNBB aangifte te laten doen bij de Stichting Instituut 128 
Sportrechtspraak. Alsdan wordt de overtreding behandeld met inachtneming van het 129 
toepasselijke Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak. 130 

3. Indien het lid binnen het verband van de KNBB een overtreding begaat, is het lid met 131 
inachtneming van het toepasselijke Tuchtreglement van de KNBB onderworpen aan de 132 
tuchtrechtspraak van de KNBB.  133 

 134 
Artikel 7 - Administratieve verzuimen 135 
1. Een overtreding van het Wedstrijdreglement, het Competitiereglement, het 136 
 Wedstrijdreglement  Jeugd, het Wedstrijdreglement Dagcompetitie, het Spel- en 137 
arbitragereglement of een ander op  wedstrijden betrekking hebbend reglement is een 138 
administratief verzuim wanneer dit als zodanig  in die reglementen is aangeduid. 139 
2. Het Reglement heffingen en maatregelen is op administratieve verzuimen van toepassing. 140 
3. Indien in bedoelde reglementen tijdens een wedstrijd op nationaal of gewestelijk niveau een 141 

overtreding als een administratief verzuim wordt aangemerkt zijn de wedstrijdleider PK van de 142 
Sectievereniging en de wedstrijdleider competitie van de Sectievereniging  bevoegd aan het 143 
desbetreffende lid een administratieve heffing op te leggen. 144 

4. Het lid aan wie een administratieve heffing is opgelegd kan met inachtneming van het in lid 2 145 
genoemde reglement daartegen bezwaar maken bij het bestuur, dat in hoogste instantie beslist. 146 

5. Indien in bedoelde reglementen tijdens een wedstrijd op nationaal of gewestelijk niveau een 147 
overtreding als een administratief verzuim wordt aangemerkt naar aanleiding waarvan een 148 
bestuurlijke maatregel kan worden genomen is het bestuur daartoe bevoegd. 149 

6. Het lid tegen wie een bestuurlijke maatregel is genomen kan met inachtneming van het in lid 2 150 
genoemde reglement daarvan in beroep gaan bij de nationale beroepscommissie, die in hoogste 151 
instantie beslist. 152 

 153 
Artikel 8 - Einde lidmaatschap 154 
1. Het lidmaatschap van de Sectievereniging eindigt door de dood, door opzegging of ontzetting. 155 
2. Indien de KNBB het lidmaatschap van een lid beëindigt, is de Sectievereniging gehouden het 156 

lidmaatschap van dit lid door opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien de 157 
Sectievereniging het lidmaatschap met een lid beëindigt, eindigt daardoor niet het lidmaatschap 158 
van de KNBB indien het lid uit andere hoofde lid van de KNBB blijft. 159 

3. Het lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Een lid kan voorts het 160 
lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat: 161 
a. hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Sectievereniging in een andere 162 

rechtsvorm, dan wel tot fusie of splitsing van de Sectievereniging; 163 
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b. hem een besluit is bekend geworden of meegedeeld waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn 164 
verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging niet op hem van 165 
toepassing is.  166 

Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer het een 167 
wijziging van rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurig zijn omschreven of wanneer een 168 
verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd. 169 
In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang door 170 
opzegging beëindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 171 
voortduren.  172 

4. Opzegging door de Sectievereniging geschiedt door het bestuur. De Sectievereniging kan het 173 
lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Opzegging door de Sectievereniging 174 
kan geschieden wanneer: 175 
a. het lid zijn verplichtingen tegenover de Sectievereniging niet of niet tijdig nakomt, waaronder 176 

- doch niet uitsluitend - die van artikel 5; 177 
b. het lid de belangen van de Sectievereniging of van de keusport carambole schaadt; 178 
c. het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen.   179 
Voorts kan de Sectievereniging het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging 180 
doen beëindigen indien redelijkerwijs van de Sectievereniging niet kan worden verlangd het 181 
lidmaatschap te laten voortduren.  182 

5. Een opzegging tegen het einde van het boekjaar geschiedt zowel door de Sectievereniging als 183 
door het lid met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Is niet tijdig 184 
opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het einde van het daaropvolgende boekjaar. Is ten 185 
onrechte met onmiddellijke ingang opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op het vroegst 186 
toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd. Zolang het lidmaatschap niet 187 
is beëindigd, behoudt het lid zijn rechten en moet hij zijn verplichtingen nakomen.  188 

6. Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid tot ten 189 
hoogste het einde van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet 190 
heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de Sectievereniging, of zolang een 191 
aangelegenheid waarbij het lid is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een 192 
opgelegde straf hieronder begrepen. Het bestuur stelt alsdan de datum vast waarop het 193 
lidmaatschap eindigt.  194 

7. Indien het lidmaatschap van de Sectievereniging eindigt, eindigt niet het lidmaatschap van de 195 
KNBB, tenzij het lid ook bij het bondsbureau van de KNBB het lidmaatschap van de KNBB 196 
heeft beëindigd. 197 

 198 
Artikel 9 - Het bestuur 199 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen. De algemene vergadering bepaalt 200 

het aantal bestuursleden. 201 
2. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd. De 202 

voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie kandidaat gesteld en benoemd. De 203 
overige functies worden door de leden van het bestuur onderling verdeeld.  204 

3. Het bestuur en/of drie leden kunnen schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk één week voor de 205 
datum waarop de betreffende vergadering van de algemene vergadering wordt gehouden.  206 

4. Een benoeming tot lid van het bestuur houdt tevens voor de zelfde benoemingsduur een 207 
benoeming in tot lid van het sectiebestuur carambole van de KNBB. 208 

5. De leden van het bestuur worden met inachtneming van het in lid 4 bepaalde benoemd voor een 209 
periode van drie jaren en kunnen aansluitend tweemaal voor eenzelfde periode worden 210 
herbenoemd. Nadien is een lid van het bestuur niet weer tot bestuurslid benoembaar dan na het 211 
verloop van een periode van drie jaren.  212 

6. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de kascommissie, 213 
van de nationale beroepscommissie, van een districtsbestuur en van een regiocommissie. 214 

7. Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming in de jaarlijkse algemene vergadering 215 
en treden af aan het eind van de dag van de algemene vergadering, waarin de duur van hun 216 
benoeming eindigt of waarin zij aftreden.  217 
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8. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk op de eerstvolgende algemene vergadering 218 
voorzien.  219 

9. 9. Het bestuur verdeelt de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast, waarvan 220 
mededeling wordt gedaan aan de leden. Ieder bestuurslid is tegenover de Sectievereniging 221 
gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Indien het een aangelegenheid betreft die 222 
tot de werkkring of portefeuille van twee of meer leden van het bestuur behoort, is ieder van hen 223 
voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten 224 
is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te 225 
wenden. 226 

10. Een lid van het bestuur kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de 227 
algemene vergadering, met twee derden van de uitgebrachte stemmen worden ontslagen of 228 
geschorst. Een schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste drie maanden. Behalve 229 
wanneer de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag of bedanken, eindigt de schorsing door 230 
tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing. De algemene vergadering 231 
neemt haar besluit niet eerder dan nadat het desbetreffende bestuurslid door de algemene 232 
vergadering is gehoord, althans daartoe in de gelegenheid is gesteld.  233 

11. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken, door het 234 
verstrijken van de duur van de (her)benoeming en wanneer het lidmaatschap van de 235 
Sectievereniging eindigt. Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur indien het bestuurslid 236 
wordt benoemd in een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur.  237 

12. Het bestuur van de Sectievereniging vormt tevens het bestuur van de sectie carambole van de 238 
KNBB. Op het functioneren als sectiebestuur carambole van de KNBB zijn de statuten en 239 
reglementen van de KNBB op het bestuur van toepassing. 240 

 241 
Artikel 10 - Taken en bevoegdheden bestuur 242 
1. Tenzij de statuten anders bepalen is het bestuur belast met het besturen van de Sectievereniging. 243 
2. Het bestuur heeft voorts de taken en bevoegdheden welke hem in het Sectiereglement van de 244 

KNBB zijn toegekend. 245 
3. Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak 246 

door commissies doen uitvoeren.  247 
4. Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal van vijf is gedaald, blijft het bestuur 248 

bevoegd. Het is echter verplicht alsdan zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te 249 
roepen om in de vacatures te voorzien.  250 

5. Het bestuur ziet toe op het naleven van de statuten, reglementen en van door organen van de 251 
Sectievereniging genomen besluiten.  252 

6. Het bestuur van de Sectievereniging is niet bevoegd besluiten te nemen die de KNBB binden. 253 
Het bestuur van de sectie carambole van de KNBB kan die sectie binden met inachtneming van 254 
de statuten en reglementen van de KNBB. 255 

 256 
Artikel 11 - Vertegenwoordiging 257 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de Sectievereniging. 258 
2. De Sectievereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden 259 

van het bestuur. De penningmeester is zelfstandig bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen 260 
tot een bedrag van vijf duizend euro (€ 5000,-) per handeling. Voor handelingen boven 261 
genoemd bedrag geldt het bepaalde in de eerste zin van dit lid. 262 

3. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur kunnen een ander bestuurslid 263 
of een niet-bestuurslid schriftelijk machtigen om de Sectievereniging te vertegenwoordigen in 264 
de gevallen en onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken. 265 

4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de gezamenlijk handelende 266 
bestuursleden kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden gebonden. De 267 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan wie een volmacht is verleend, kan in die 268 
volmacht naar aard en omvang worden beperkt en/of aan voorwaarden worden gebonden. 269 

5. Personen aan wie hetzij op grond van deze statuten, hetzij een volmacht 270 
vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat 271 
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hiertoe een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende 272 
rechtshandeling is besloten.  273 

6. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of van derden heeft slechts betrekking op 274 
het aangaan van rechtshandelingen voor de Sectievereniging en niet op het aangaan van 275 
rechtshandelingen die de KNBB binden. 276 

 277 
Artikel 12 - Districten 278 
1. De Sectievereniging kent districten, bestaande uit districtsverenigingen. 279 
2. De algemene vergadering stelt districten in, heft deze op en bepaalt voorts hun werkgebied.  280 
3. Het bestuur van het district (districtsbestuur) wordt gevormd door het bestuur van de 281 

districtsvereniging, waarvan de leden worden benoemd, geschorst en ontslagen met 282 
inachtneming van de statuten van de districtsvereniging. 283 

4. De algemene vergadering van het district (districtsvergadering) wordt gevormd door de leden 284 
van de districtsvereniging. 285 

5. De districtsbesturen zijn belast met het wedstrijdwezen in hun district. De districtsbesturen zijn 286 
in hun district verantwoordelijk voor het doen houden van competities en wedstrijden en voor 287 
een ordelijk verloop daarvan. Een districtsbestuur is voorts belast met het uitvoeren van door de 288 
Sectievereniging genomen besluiten voor zover deze moeten worden uitgevoerd in het 289 
desbetreffende district. 290 

6. Een districtsbestuur is met betrekking tot wedstrijden op districtsniveau bevoegd naar 291 
aanleiding van een administratief verzuim tegen een lid van een districtsvereniging een 292 
bestuurlijke maatregel te nemen in de gevallen waarin de in artikel 7 lid 1 bedoelde reglementen 293 
het districtsbestuur hiertoe bevoegd verklaren. 294 

7. Elk district regelt uitsluitend de zaken die het eigen district betreffen. 295 
8. Een district is verplicht met betrekking tot besluiten die naar het oordeel van een van de 296 

districten of van het bondsbestuur mede de belangen van een ander district raken, overleg te 297 
plegen met dat districtsbestuur.  298 

 299 
Artikel 13 - Commissies 300 
1. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd commissies in te stellen en de leden van 301 

die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.  302 
2. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of een 303 

reglement is geregeld, worden deze bij besluit vastgesteld door het orgaan dat de commissie 304 
heeft ingesteld.  305 

3. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld. 306 
4. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit drie leden. De leden van een 307 

permanente commissie worden telkens benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen 308 
aansluitend twee maal voor eenzelfde periode worden herbenoemd.  309 

5. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat elke commissie uit een voorzitter, een secretaris en 310 
uit een of meer leden en wordt de voorzitter in functie benoemd. De leden van een commissie 311 
verdelen in onderling overleg de overige functies.  312 

6. De leden van de kascommissie worden jaarlijks door de algemene vergadering voor de duur van 313 
één jaar benoemd. Een lid van de kascommissie kan aansluitend acht maal voor de duur van één 314 
jaar worden herbenoemd. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het 315 
lidmaatschap van het bestuur.  316 

 317 
Artikel 14 - Boekhouding en financiën 318 
1. Het boekjaar van de Sectievereniging is gelijk aan het kalenderjaar.  319 
2. De geldmiddelen van de Sectievereniging bestaan uit: contributies en andere bijdragen. 320 

Erfenissen en legaten kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 321 
boedelbeschrijving.  322 

3. De algemene vergadering stelt de contributie vast. De leden zijn gehouden tot het betalen van de 323 
contributie die de algemene vergadering vaststelt. 324 

 325 
Artikel 15 - Rekening en verantwoording 326 
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1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Sectievereniging en van alles 327 
betreffende de werkzaamheden van de Sectievereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze 328 
werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en daartoe behorende boeken, 329 
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten 330 
en verplichtingen van de Sectievereniging kunnen worden gekend. 331 

2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de 332 
staat van baten en lasten van de Sectievereniging op te maken en op papier te stellen.  333 

3. Het bestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te houden 334 
algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Sectievereniging en over 335 
het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter 336 
goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de 337 
leden van het bestuur. Heeft een lid van het bestuur de stukken niet ondertekend dan wordt 338 
daarvan onder opgave van de redenen melding gemaakt.  339 

4. De algemene vergadering kan de in lid 3 genoemde termijn verlengen met ten hoogste vijf 340 
maanden. Na afloop van de oorspronkelijke of de verlengde termijn kan ieder lid van de 341 
gezamenlijke leden van het bestuur in rechte vorderen dat zij hun verplichtingen nakomen.  342 

5. De kascommissie onderzoekt jaarlijks de jaarrekening van het bestuur en brengt daarvan verslag 343 
uit aan het bestuur en aan de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de kascommissie 344 
ten behoeve van haar onderzoek alle door deze gevraagde inlichtingen te verschaffen, deze 345 
desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 346 
van de Sectievereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.  347 

6. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en van de staat van lasten met 348 
toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van het verslag van de kascommissie. Goedkeuring 349 
strekt de leden van het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken.  350 

7. De financiële adviescommissie van de KNBB is bevoegd de rekening en verantwoording van de 351 
Sectievereniging op doelmatigheid te controleren, de registeraccountant van de KNBB is 352 
bevoegd de rekening en verantwoording van de Sectievereniging op rechtmatigheid te 353 
controleren. 354 

8. De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier worden gesteld en 355 
bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt gevoerd, kunnen - met uitzondering van 356 
de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten - de op een gegevensdrager 357 
aangebrachte gegevens op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Het 358 
overbrengen van de gegevens moet alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens 359 
geschieden, terwijl deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar moeten zijn 360 
en binnen redelijke tijd leesbaar moeten kunnen worden gemaakt. 361 

9. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 362 
gedurende zeven jaren te bewaren.  363 

 364 
Artikel 16 – Algemene vergadering 365 
1. De algemene vergadering bestaat uit alle districtsverenigingen van de Sectievereniging. De 366 

districtsverenigingen vertegenwoordigen in de algemene vergadering tevens de leden van hun 367 
districtsvereniging en oefenen ook namens die leden het stemrecht uit. 368 

2. Een districtsvereniging brengt in de algemene vergadering namens zichzelf en namens haar 369 
leden zoveel stemmen uit als zij op de peildatum van twee januari van dat jaar bij de 370 
Sectievereniging geregistreerde leden telt. 371 

3. Een geschorst lid is niet stemgerechtigd. 372 
4. De leden die deel uitmaken van de algemene vergadering van de Sectievereniging vormen 373 

tevens de vergadering van de sectieraad van de sectie carambole van de KNBB. Op de sectie 374 
carambole van de KNBB zijn de statuten en reglementen van de KNBB van toepassing. 375 

 376 
Artikel 17 - Het bijeenroepen van de algemene vergadering 377 
1. Jaarlijks worden twee algemene vergaderingen gehouden: 378 
 a. de voorjaarsvergadering welke uiterlijk dertig juni wordt gehouden; 379 
 b.  de najaarsvergadering welke uiterlijk dertig december wordt gehouden. 380 
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De voorjaars- en najaarsvergadering worden tenminste één week voor de voor- en 381 
najaarsvergadering van de KNBB gehouden. 382 

2. De oproep geschiedt door een mededeling in de officiële mededelingen of door een schriftelijke 383 
oproep aan de leden.  384 

3. In afwijking van lid 2 kan de oproep tot het bijwonen van de algemene vergadering eveneens 385 
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht 386 
aan het adres dat het lid voor dit doel aan de Sectievereniging bekend heeft gemaakt, mits het lid 387 
met deze wijze van oproeping heeft ingestemd.  388 

4. De termijn van de oproep bedraagt ten minste drie weken. Het bestuur kan in bijzondere 389 
gevallen de termijn van de oproep bekorten.  390 

5. De algemene vergadering van de Sectievereniging wordt op dezelfde datum en dagdeel 391 
gehouden als de vergadering van de sectieraad carambole van de KNBB. 392 

6. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig acht. 393 
7. Voorts wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden indien ten minste zoveel 394 

leden, als bevoegd zijn tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de 395 
algemene vergadering, het bestuur daarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te 396 
behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting. Indien het bestuur niet binnen veertien 397 
dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een algemene vergadering 398 
te doen houden, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop 399 
het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of door het plaatsen van een advertentie in een 400 
ter plaatse veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden 401 
belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.  402 

8. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer een 403 
algemene vergadering wordt gehouden.  404 

 405 
Artikel 18 - Toegang algemene vergadering 406 
1. Toegang tot de vergadering van de algemene vergadering hebben de afgevaardigden van de 407 

districtsverenigingen. Voorts hebben toegang degenen die door het bestuur of door de algemene 408 
vergadering zijn toegelaten. Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de vergadering 409 
van de algemene vergadering. Voor zover de vergaderruimte het toelaat hebben ook 410 
verenigingsleden toegang tot de algemene vergadering. 411 

2. De algemene vergadering gaat in een besloten vergadering over indien de voorzitter, het bestuur 412 
of ten minste drie leden hierom verzoeken. Tot een besloten vergadering hebben toegang de 413 
afgevaardigden van de districtsverenigingen, alle niet-geschorste leden en degenen die door de 414 
algemene vergadering worden toegelaten. 415 

3. De algemene vergadering beslist in een besloten vergadering of de redenen die tot het aanvragen 416 
van een besloten vergadering zijn aangevoerd, een besloten vergadering rechtvaardigen. Is dit 417 
niet het geval, dan wordt de vergadering niet-besloten voortgezet.  418 

4. Over wat in een besloten vergadering is behandeld, kan geheimhouding worden opgelegd aan 419 
hen die daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren. 420 

5. Op zijn verzoek heeft de voorzitter van de KNBB toegang tot zowel de niet-besloten als de 421 
besloten algemene vergadering. 422 

 423 
Artikel 19 - Agenda 424 
1.   Tegelijk met het bijeenroepen van de algemene vergadering wordt de agenda drie weken voor 425 

de dag van de algemene vergadering door publicatie in de officiële mededelingen of door 426 
toezending ter kennis van de leden gebracht. De agenda met bijbehorende stukken kunnen ook 427 
langs elektronische weg worden toegezonden aan de leden die hiermede hebben ingestemd. 428 

2.  De agenda van de voorjaarsvergadering van de algemene vergadering bevat onder meer: 429 
 a. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering; 430 
 b. het jaarverslag van het bestuur; 431 
 c. het financieel verslag van het bestuur; 432 
 d. het verslag van de kascommissie; 433 

 e. het goedkeuren van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen 434 
boekjaar; 435 
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 f. het verlenen van décharge aan de leden van het bestuur; 436 
 g. het voorzien in vacatures; 437 
 h. het behandelen van de agenda van de bondsraad van de KNBB; 438 

 i. het benoemen van de afgevaardigden, zoals bedoeld in artikel 17 van de Statuten van de 439 
KNBB, die de Sectievereniging als sectie in de bondsraad van de KNBB volgens de statuten 440 
van de KNBB vertegenwoordigen; 441 

 j. de rondvraag. 442 
3.  De agenda van de najaarsvergadering van de algemene vergadering bevat onder meer: 443 
 a. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering; 444 
 b. het vaststellen van de contributie en van eventuele andere bijdragen; 445 
 c. het goedkeuren van de (meerjaren)begroting voor het volgend boekjaar; 446 
 d. het voorzien in vacatures; 447 
 e. het behandelen van de agenda van de bondsraad van de KNBB; 448 

 f. het benoemen van de afgevaardigden, zoals bedoeld in artikel 17 van de Statuten van de 449 
KNBB, die de Sectievereniging als sectie in de bondsraad van de KNBB volgens de statuten 450 
van de KNBB vertegenwoordigen; 451 

 g. de rondvraag. 452 
4. Uiterlijk twee weken voor de dag van de algemene vergadering kunnen ten minste drie leden 453 

een voorstel of amendement schriftelijk bij het bestuur indienen en aan de agenda van de 454 
algemene vergadering toevoegen. Het voorstel of amendement moet voorzien zijn van een 455 
toelichting.  456 

5. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn 457 
vermeld, tenzij de algemene vergadering anders beslist.  458 

 459 
Artikel 20 - Besluiten 460 
1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de Sectievereniging worden 461 

genomen. Lid 8 is alleen van toepassing op de besluitvorming in de vergadering van de 462 
algemene vergadering. 463 

2. De voorzitter van een orgaan of van een commissie leidt de vergadering. De algemene 464 
vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. De voorzitter stelt daarin de orde 465 
van de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering daarin wijziging te brengen.  466 

3. Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in vergaderingen 467 
genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt 468 
verstaan meer dan de helft van de door leden uitgebrachte stemmen, zo nodig door afronding 469 
naar boven. Indien stemmen staken is geen meerderheid behaald.  470 

4. Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht door een geschorst lid en wanneer schriftelijk is 471 
gestemd voorts blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding bevatten dan voor de 472 
desbetreffende stemming noodzakelijk is. 473 

5. Tenzij in de statuten anders is bepaald, brengt ieder lid in de desbetreffende vergadering één 474 
stem uit. Een lid kan één ander lid schriftelijk een volmacht verlenen om namens hem in een 475 
vergadering zijn stem uit te brengen. Een lid kan slechts door één ander lid worden gemachtigd.  476 

6. De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De stemming over 477 
zaken gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de 478 
vergadering tot een andere dan de voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In elk geval 479 
wordt schriftelijk gestemd indien een lid een schriftelijke stemming verlangt.  480 

7. Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een 481 
gewone meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die 482 
het hoogste respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben 483 
behaald. Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. 484 
Benoemd is die kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid haalt, 485 
of door loting na een derde stemming is aangewezen.  486 

8. Bij een schriftelijke stemming in de algemene vergadering benoemt de voorzitter een 487 
stembureau van drie leden, die geen lid van het bestuur zijn. Het stembureau onderzoekt de 488 
geldigheid van de uitgebrachte stemmen, berekent de uitslag en doet daarvan mededeling. 489 
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9. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. 490 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet 491 
schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de 492 
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en 493 
vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of - 494 
wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde, een lid dit 495 
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 496 
stemming.  497 

10. Over alle voorstellen en voorstellen tot wijziging wordt in volgorde van indienen gestemd, 498 
tenzij naar het oordeel van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende 499 
strekking heeft dan een eerder ingediend voorstel en daardoor eerder dient te worden behandeld. 500 

11. Wanneer een voorstel tot wijziging is ingediend, komt dit eerst in stemming. Een voorstel tot 501 
wijziging van een geagendeerd onderwerp mag niet de strekking hebben het doel van het 502 
voorstel te wijzigen of aan te tasten, zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter. 503 

12. Indien voor het aannemen van een voorstel een versterkte meerderheid is vereist, geldt dezelfde 504 
meerderheid voor het aannemen van een voorstel tot wijziging op het voorstel.  505 

 506 
Artikel 21 - Reglementen  507 
1. De organisatie van de Sectievereniging alsmede de taken en bevoegdheden van haar organen en 508 

commissies kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen. 509 
2. Reglementen worden met een gewone meerderheid vastgesteld en gewijzigd door de algemene 510 

vergadering.  511 
3. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de veertiende dag na 512 

de dag waarop de algemene vergadering tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft 513 
besloten. In de statuten, in een reglement of bij besluit van de algemene vergadering kan een 514 
andere datum van inwerkingtreden worden bepaald, doch niet eerder dan nadat publicatie in de 515 
officiële mededelingen. Van een nieuw reglement en van een wijziging van een reglement wordt 516 
in de officiële mededelingen of op andere wijze mededeling aan de leden gedaan met 517 
vermelding van de datum van inwerkingtreding. 518 

4. Indien en voor zover de Sectievereniging als sectie van de KNBB functioneert, is op de sectie 519 
en de daaronder ressorterende leden van de Sectievereniging het Sectiereglement van de KNBB 520 
van toepassing. Dit Sectiereglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de bondsraad van de 521 
KNBB. 522 

5. In gevallen waarin de statuten en een reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 523 
 524 
Artikel 22 - Wijziging van statuten 525 
1. In de statuten van de Sectievereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit 526 

van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging 527 
van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering 528 
bedraagt ten minste drie weken. Een statutenwijziging behoeft de voorafgaande schriftelijke 529 
goedkeuring van het bondsbestuur van de KNBB.  530 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 531 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten twee weken vóór de algemene vergadering een 532 
voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen en 533 
welke is voorzien van een toelichting, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage 534 
leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.  535 

3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts door de algemene vergadering met 536 
tenminste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen.  537 

4. Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden 538 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen 539 
wordt genomen. 540 

5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 541 
opgemaakt. Het bestuur doet mededeling aan de leden van de datum waarop een 542 
statutenwijziging in werking is getreden. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het 543 
bestuur bevoegd. 544 
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6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de 545 
gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister waarin de 546 
Sectievereniging is ingeschreven.  547 

 548 
Artikel 23 - Ontbinding en vereffening 549 
1. Een besluit tot ontbinding van de Sectievereniging kan alleen worden genomen in een daartoe 550 

speciaal bijeengeroepen algemene vergadering. Een besluit tot ontbinding behoeft de 551 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bondsbestuur van de KNBB. Het bepaalde in het 552 
vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.  553 

2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de Sectievereniging heeft besloten, treden de 554 
leden van het bestuur als vereffenaar op, tenzij de algemene vergadering de vereffening aan een 555 
derde opdraagt.  556 

3. Na de ontbinding blijft de Sectievereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van 557 
het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor 558 
zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de Sectievereniging uitgaan, 559 
wordt aan de naam toegevoegd "in liquidatie".  560 

4. De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de 561 
Sectievereniging zal bewaren gedurende zeven jaar na afloop der vereffening. De algemene 562 
vergadering kan de bewaarder een bewaarloon toekennen. Is geen bewaarder aangewezen en is 563 
de laatste vereffenaar niet bereid te bewaren, dan kan de bevoegde kantonrechter op verzoek 564 
van een belanghebbende uit de leden een bewaarder aanwijzen.  565 

5. Wanneer de Sectievereniging wordt ontbonden, vervalt het batig saldo aan de KNBB. 566 
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bijlage bij agendapunt 8 
 
Onderwerp: toelichting Reglement heffingen en maatregelen en Beroepsreglement 
 
In de algemene vergadering op 5 juni 2010 is een werkgroep ingesteld om de tuchtrecht-
spraak in elke laag van onze organisatie te herzien. 
Het doel hiervan is om besturen en wedstrijdfunctionarissen een handvat te geven m.b.t. de 
toepassing van het tuchtrecht in de praktijk en daarbij zoveel mogelijk uniformiteit na te 
streven.  De werkgroep werd  hierbij ondersteund door de heer mr. F. Kollen. 
 
Huidige regeling 
 

1. Voor zover er sprake is van bestraffing geschiedt de strafoplegging thans door 
 de districtsbesturen. 
 Anders dan voorheen kennen de districten geen districtsstrafcommissie en geen 
 districtscommissie van beroep meer. 
 De districten bestraffen de overtredingen die zich voordoen op districtsniveau naar 
 aanleiding van overtreding van de statuten of reglementen van een districtsver- 
 eniging. 
 
2. Overtredingen op bondsniveau worden berecht door het Instituut Sportrechtspraak 
 nadat het bondsbestuur bij dit Instituut aangifte van een overtreding heeft gedaan. 
 

 Nieuwe regeling 
 

1. In het hierbij gevoegde reglement met als titel: Reglement heffingen en maatrege-
len van de KNBB-Vereniging Carambole, wordt voor administratieve verzuimen 
op districts-, gewestelijk en nationaal niveau exact aangegeven welke heffing daar-
bij hoort, bij welk bestuur bezwaar hiertegen kan worden gemaakt en bij wie be-
roep kan worden ingesteld. 

   
2. Ook is in dit reglement geregeld wie bevoegd zijn tot het nemen van een bestuurlij-

ke maatregel, bij welk bestuur hiertegen bezwaar kan worden gemaakt en 
 bij wie beroep kan worden ingesteld. 
 

3. Met betrekking tot zware overtredingen wordt de huidige situatie gehandhaafd, 
waarbij een districtsbestuur het bondsbestuur kan verzoeken van een overtreding 

 aangifte te doen bij het Instituut Sportrechtspraak. 
 
4. In het hierbij gevoegde Beroepsreglement KNBB-Vereniging Carambole is de sa-

menstelling en de organisatie van de nationale beroepscommissie geregeld, alsmede 
procedurele bepalingen. 

 
Commentaar district Noord-Oost Overijssel 
 
In het Reglement Heffingen en maatregelen wordt in artikel 6, lid 1, onder s, betreffende 
(onsportief) handelen verwezen naar het gestelde in artikel 7009 WR. 
Er zou verwezen moeten worden naar art. 7009 van het CR. 
Dat artikel gaat echter over Materialen. 
 
Opmerking bestuur: er zou moeten staan art. 7009, lid 3, CR (zie toelichting daaronder) 
 
Het bestuur 
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REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van de KNBB vereniging Carambole. 1 
 2 
Artikel 1 - Reglement 3 
1. De KNBB-Vereniging Carambole wordt in dit reglement aangeduid als ‘Sectievereniging 4 

Carambole’. 5 
2. Dit reglement is van toepassing op alle leden van de Sectievereniging Carambole. 6 
3. Dit reglement heeft betrekking op het opleggen van een administratieve heffing of het nemen van 7 

een bestuurlijke maatregel naar aanleiding van een (administratief) verzuim tijdens een onder 8 
auspiciën van de Sectievereniging Carambole gehouden officiële wedstrijd.  9 

4. Dit reglement is niet van toepassing op wedstrijden die georganiseerd worden door verenigingen 10 
die lid zijn van de Sectievereniging Carambole. 11 

5. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering van de 12 
Sectievereniging Carambole. 13 

6. Waar in dit reglement wordt gesproken van ‘bestuur’ wordt hiermede het bestuur van de 14 
Sectievereniging Carambole of het bestuur van een districtsvereniging (districtsbestuur) bedoeld. 15 

7. Waar in dit reglement wordt gesproken van ‘wedstrijdleider PK’ wordt hiermede bij wedstrijden 16 
op nationaal en gewestelijk niveau de ‘wedstrijdleider PK’ van de Sectievereniging Carambole en 17 
bij wedstrijden op districtsniveau de ‘wedstrijdleider PK’ van een districtsvereniging bedoeld. 18 

8. Waar in dit reglement wordt gesproken van ‘wedstrijdleider competitie’ wordt hiermede bij 19 
wedstrijden op nationaal en gewestelijk niveau de ‘wedstrijdleider competitie’ van de 20 
Sectievereniging Carambole of bij wedstrijden op districtsniveau de wedstrijdleider competitie’ 21 
van een districtsvereniging bedoeld. 22 

 23 
Artikel 2 - Bevoegdheid 24 
1. Bevoegd om naar aanleiding van een (administratief) verzuim een administratieve heffing op te 25 

leggen zijn: 26 
a. de wedstrijdleider PK of de wedstrijdleider competitie van de Sectievereniging Carambole 27 

wanneer het lid aan een wedstrijd op nationaal of gewestelijk niveau deelneemt; 28 
b. de wedstrijdleider PK of de wedstrijdleider competitie van het district waarin het lid aan een 29 

wedstrijd op districtsniveau deelneemt. 30 
2. Wanneer de wedstrijdleider PK of de wedstrijdleider competitie bij een nationale wedstrijd of een 31 

gewestelijke wedstrijd een administratieve heffing heeft opgelegd is het bestuur van de 32 
Sectievereniging Carambole bevoegd om het bezwaarschrift tegen de oplegde administratieve 33 
heffing te behandelen.   34 

3. Wanneer de wedstrijdleider PK of de wedstrijdleider competitie van een districtsvereniging bij 35 
een districtswedstrijd een administratieve heffing heeft opgelegd is het desbetreffende 36 
districtsbestuur bevoegd om het bezwaarschrift tegen de oplegde administratieve heffing te 37 
behandelen.   38 

4. Bevoegd om naar aanleiding van een (administratief) verzuim een bestuurlijke maatregel te 39 
nemen zijn: 40 
a. het bestuur van de Sectievereniging Carambole wanneer het lid aan een wedstrijd op nationaal 41 

of gewestelijk niveau deelneemt; 42 
b. het bestuur van een districtsvereniging wanneer het lid aan een wedstrijd op districtsniveau 43 

deelneemt. 44 
5. Wanneer het bestuur van de Sectievereniging Carambole of een districtsbestuur een bestuurlijke 45 

maatregel heeft genomen is de nationale beroepscommissie bevoegd het beroep tegen de 46 
bestuurlijke maatregel te behandelen. 47 

6. Wanneer een lid binnen het verband van de Sectievereniging Carambole of van een 48 
districtsvereniging een overtreding, niet zijnde een administratief verzuim, begaat kan het 49 
bondsbestuur van de KNBB op verzoek van het bestuur van de Sectievereniging Carambole van 50 
die overtreding aangifte doen bij het Instituut Sportrechtspraak . 51 

 52 
Artikel 3 - Bindende beslissing 53 
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1. Indien tegen een administratieve heffing niet (tijdig) bezwaar wordt gemaakt bij het bestuur van 54 
de Sectievereniging Carambole of bij het desbetreffende districtsbestuur is de administratieve 55 
heffing onherroepelijk en bindend voor zowel het betrokken lid als voor de Sectievereniging 56 
Carambole en haar districtsverenigingen.  57 

2. Indien tegen een bestuurlijke maatregel niet (tijdig) bezwaar wordt gemaakt bij de nationale 58 
beroepscommissie is de bestuurlijke maatregel onherroepelijk en bindend voor zowel het 59 
betrokken lid als voor de Sectievereniging Carambole en haar districtsverenigingen.  60 

 61 
Artikel 4 - Administratieve verzuimen en verzuimen in wedstrijdverband 62 
1. Als administratief verzuim worden aangemerkt: 63 

a. het niet tijdig, niet volledig of niet juist voldoen aan een reglementair voorschrift of 64 
formaliteit; 65 

 b. het niet tijdig, niet volledig voldoen van een verschuldigd bedrag; 66 
 c. het niet tijdig, niet volledig of niet juist verschaffen van verzochte gegevens en inlichtingen; 67 
 d. het niet tijdig, niet volledig of niet juist opgeven van een nieuw lid; 68 

e.  elke overig verzuim dat in het Wedstrijdreglement, het Competitiereglement, het Spel- en 69 
Arbitragereglement of in een ander reglement als ‘administratief verzuim’ is aangemerkt. 70 

2. Als verzuim in wedstrijdverband worden aangemerkt: 71 
a. het ten onrechte deelnemen aan een wedstrijd; 72 
b. het zonder legitimatie deelnemen aan een wedstrijd; 73 
c. het niet tijdig, niet juist of niet afmelden voor een wedstrijd; 74 
d. het niet tijdig of niet voldoen van de aan een wedstrijdorganisatie voor deelname 75 

verschuldigde wedstrijdgelden; 76 
e. het niet aanvragen of niet verkregen zijn van goedkeuring voor een onderlinge wedstrijd; 77 
f. elke overige overtreding die in het Wedstrijdreglement, het Competitiereglement, het 78 

Wedstrijdreglement Jeugd, het Wedstrijdreglement Dagcompetitie, het Spel- en 79 
arbitragereglement of in een ander reglement als ‘administratief verzuim’ is aangemerkt. 80 

 81 
Artikel 5 - Verzuimen in wedstrijdverband bij Persoonlijke kampioenschappen 82 
1. Als een verzuim bij een persoonlijk kampioenschap, waarvoor door een wedstrijdleider PK of na 83 

een bezwaarschrift door een bestuur een administratieve heffing kan worden opgelegd, geldt: 84 
 a. het zonder geldige reden niet of niet geheel opvolgen van de maatregelen van orde zoals 85 

bepaald in artikel 6008 A Wedstrijdreglement: 86 
  - voor elk verzuim: een administratief heffing van € 25,-. 87 
 b. het niet of niet volledig naleven van de kledingeisen zoals bepaald in artikel 6009 88 

Wedstrijdreglement: 89 
 - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing; 90 
 - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratief heffing van € 15,-. 91 
c. het zonder geldige reden niet of niet volledig voldoen aan de verplichtingen als bepaald in art. 92 

6012 Wedstrijdreglement; 93 
  - bij een eerste verzuim een schriftelijke waarschuwing; 94 
 - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratief heffing van € 15,-. 95 

d. het zonder geldige reden later beginnen van een wedstrijd dan op het vastgestelde 96 
aanvangsuur; 97 

 - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing; 98 
 - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratief heffing van € 15,-. 99 
e. het spelen van een wedstrijd of partij op een andere datum en/of plaats zonder toestemming 100 

van de wedstrijdleider PK; 101 
 - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing 102 

 - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratief heffing van € 25,-. 103 
 f. het niet opkomen van een speler zonder tijdige of correcte afmelding; 104 

 - bij een eerste verzuim: een administratief heffing van € 50,-. 105 
 - bij een volgend verzuim binnen twee jaren is lid 2 van toepassing. 106 
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g. het zonder geldige reden niet volledig uitspelen van een wedstrijdevenement dat meer dan één 107 
dag beslaat; 108 

 - bij een eerste verzuim: een administratief heffing van € 50,-.  109 
 - bij een volgend verzuim binnen twee jaren is lid 2 van toepassing. 110 
h. het zonder geldige reden niet (uit)spelen van een wedstrijd of een voor hem aangewezen partij, 111 

alhoewel de betrokken speler wel aanwezig is of geweest is: 112 
 - bij een eerste verzuim: een administratief heffing van € 50,-. 113 
 - bij een volgend verzuim binnen twee jaren is lid 2 van toepassing. 114 
i. het zonder geldige reden niet voor het begintijdstip van elke door hem te spelen partij 115 

speelbereid in het speellokaal aanwezig zijn; 116 
 - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing; 117 
 - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratief heffing van € 15,-. 118 
j. het zonder geldige reden niet of niet volledig fungeren als arbiter in een hem aangewezen 119 

partij of een gedeelte daarvan: 120 
 - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing; 121 
 - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratief heffing van € 15,-. 122 
k. het zonder geldige reden niet deelnemen aan de sluitingsceremonie als hij op de laatste dag 123 

van een officiële wedstrijd als speler of arbiter actief is geweest: 124 
 - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing; 125 
 - bij een volgend verzuim binnen twee jaren een administratief heffing van € 15,-. 126 

 l. het zonder geldige reden niet voldoen aan de verplichtingen als genoemd in artikel 6040 lid 1 127 
sub b. Wedstrijdreglement: 128 

  - een administratief heffing van € 50,-. 129 
 m. het zonder geldige reden niet voldoen aan de voorwaarden voor de organisatie van 130 

evenementen: 131 
  - een administratief heffing van € 50,-. 132 
2. Als een verzuim bij een persoonlijk kampioenschap waarvoor een bestuur of in beroep de 133 

nationale beroepscommissie de bestuurlijke maatregel van uitsluiting van deelname aan PK 134 
wedstrijden gedurende de rest van het lopende alsmede het volgende seizoen kan nemen, geldt: 135 

 a. het zonder geldige reden niet volledig uitspelen van een wedstrijd die meer dan één dag 136 
beslaat; 137 

b. het zonder geldige reden niet (uit)spelen van een wedstrijd of een voor hem aangewezen partij, 138 
alhoewel de betrokken speler wel aanwezig is of geweest is; 139 

 c. het niet opkomen van een speler zonder tijdige of correcte afmelding. 140 
3. Voorts gelden als verzuimen bij persoonlijke kampioenschappen een door een arbiter gegeven 141 

officiële waarschuwing naar aanleiding van: 142 
 a. het niet op de voor hem aangewezen stoel plaats nemen tijdens de beurt van de andere speler; 143 
 b. het maken van luide opmerkingen of geluiden; 144 
 c. het op niet correcte wijze protesteren tegen een beslissing van de arbiter of deze beslissing 145 

aanvechten terwijl aan de juistheid daarvan niet behoeft te worden getwijfeld; 146 
 d. het op onbehoorlijke wijze laten blijken het niet eens te zijn met een beslissing van de arbiter; 147 
 e. het meer dan één keer van de arbiter verlangen zijn beslissing opnieuw te overwegen; 148 
 f. het zich bemoeien met de arbitrage; 149 
 g. het met opzet overtreden van de spelregels; 150 
 h. het met opzet niet maken van Caramboles; 151 
 voor welke verzuimen een administratieve heffing kan worden opgelegd: 152 

- bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing 153 
- bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratief heffing van € 15,-. 154 

4. Een verzuim bij een PK wedstrijd telt niet mee als een (administratief) verzuim bij een 155 
competitiewedstrijd en omgekeerd. 156 

5. Het desbetreffende bestuur doet van een (administratief) verzuim en van de naar aanleiding 157 
daarvan opgelegde administratieve heffing of van een genomen bestuurlijke maatregel schriftelijk 158 
mededeling aan het lid. 159 
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 160 
Artikel 6 - Verzuimen bij competitiewedstrijden 161 
1. Als een verzuim bij een competitiewedstrijd waarvoor door een wedstrijdleider competitie of na 162 

een bezwaarschrift door een bestuur een administratieve heffing kan worden opgelegd, geldt: 163 
a. het door een vereniging intrekken van een aanvaarde inschrijving van een team: 164 
 - een administratief heffing van € 25,-. 165 
b. het zonder toestemming van de competitieleiding wijzigen van de samenstelling van een team: 166 

 - een administratief heffing van € 15,-.  167 
 c. het spelen van een wedstrijd op een andere datum en/of plaats, zonder toestemming van de 168 

wedstrijdleider competitie: 169 
 - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing; 170 
 - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratieve heffing van € 25,-. 171 
d. het zonder toestemming later beginnen van een wedstrijd dan op het vastgestelde aanvangsuur: 172 

 - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing;  173 
 - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratief heffing van € 15,-. 174 
e. het onrechtmatig spelen van een partij door een reservespeler: 175 

 - een administratief heffing van € 15,- en een wedstrijdmaatregel; 176 
f. het spelen van een partij door een foutief opgestelde speler of niet gerechtigde speler: 177 
 - een administratief heffing van € 15,- en een wedstrijdmaatregel; 178 
g. het spelen van een dubbelpartij door een ander dan de als laatst opgestelde speler: 179 

 - een administratief heffing van € 15,- en een wedstrijdmaatregel; 180 
 h. het spelen van een partij met een foutief aantal Caramboles: 181 
 - een administratief heffing van€ 15,- en een wedstrijdmaatregel; 182 

i. het niet spelen van een wedstrijd, alhoewel het team aanwezig is: 183 
 - bij een eerste verzuim: een administratieve heffing van € 50,- en een wedstrijdmaatregel; 184 

j. het niet uitspelen van een begonnen wedstrijd: 185 
- een administratief heffing van € 50,- en een wedstrijdmaatregel; 186 

k. het niet (uit)spelen van een reeds begonnen partij: 187 
 - bij een eerste verzuim: een administratief heffing van € 25,- en een wedstrijdmaatregel; 188 

- bij een volgend verzuim binnen twee jaren is lid 2 van toepassing. 189 
l. het niet spelen van een partij door een aanwezige speler; 190 
 - bij een eerste verzuim: een administratief heffing van € 25,- en een wedstrijdmaatregel; 191 

- bij een volgend verzuim binnen twee jaren is lid 2 van toepassing. 192 
m. het niet opkomen van een team; 193 
 - een administratief heffing van € 25,- en een wedstrijdmaatregel; 194 
n. het niet of te laat inleveren van tellijsten: 195 
 - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing; 196 
 - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratief heffing van € 10,-. 197 
o. het niet of te laat inleveren van een uitslagformulier: 198 
 - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing; 199 
 - bij een volgend verzuim binnen: twee jaren een administratief heffing van € 10,-. 200 
p. het onjuist of onvolledig invullen van een uitslagformulier: 201 
 - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing alsmede een wedstrijdmaatregel; 202 

 - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratief heffing van € 10,- en een 203 
wedstrijdmaatregel; 204 

 q. het niet of niet geheel naleven van bestuursbesluiten waarin per seizoen aanvullende 205 
voorwaarden voor de gehele competitie of een onderdeel daarvan zijn vastgelegd: 206 

 - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing; 207 
 - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratieve heffing van € 15,-; 208 

r. het niet of niet volledig naleven van de kledingeisen: 209 
 - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing; 210 
 - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratief heffing van € 15,-; 211 
s.  het (onsportief) handelen zoals gesteld artikel 7009 Wedstrijdreglement : 212 
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 - bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing; 213 
 - bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratief heffing van € 15,-. 214 

2. Als een verzuim bij een competitiewedstrijd, waarvoor een bestuur of in beroep de nationale 215 
beroepscommissie de bestuurlijke maatregel van uitsluiting van deelname aan drie 216 
competitiewedstrijden kan nemen en het nemen van een wedstrijdmaatregel, geldt: 217 
a. het niet (uit)spelen van een begonnen wedstrijd; 218 
b. het niet spelen van een partij door een aanwezige speler; 219 

3. Voorts gelden als verzuimen bij competitiewedstrijden een door een arbiter gegeven officiële 220 
waarschuwing naar aanleiding van: 221 

 a. het niet op de voor hem aangewezen stoel plaats nemen tijdens de beurt van de andere speler; 222 
 b. het maken van luide opmerkingen of geluiden; 223 
 c. het op niet correcte wijze protesteren tegen een beslissing van de arbiter of deze beslissing 224 

aanvechten terwijl aan de juistheid daarvan niet behoeft te worden getwijfeld; 225 
 d. het op onbehoorlijke wijze laten blijken het niet eens te zijn met een beslissing van de arbiter; 226 
 e. het meer dan één keer van de arbiter verlangen zijn beslissing opnieuw te overwegen; 227 
 f. het zich bemoeien met de arbitrage; 228 
 g. het met opzet overtreden van de spelregels; 229 
 h. het met opzet niet maken van Caramboles; 230 
 voor welke verzuimen een administratieve heffing kan worden opgelegd: 231 

- bij een eerste verzuim: een schriftelijke waarschuwing 232 
- bij een volgend verzuim binnen twee jaren: een administratief heffing van € 15,-. 233 

4. Een verzuim bij een competitiewedstrijd telt niet mee bij een (administratief) verzuim bij een PK 234 
wedstrijd. 235 

5. Het desbetreffende bestuur doet van een (administratief) verzuim en van de naar aanleiding 236 
daarvan opgelegde administratieve heffing of van een genomen bestuurlijke maatregel schriftelijk 237 
mededeling aan het lid. 238 

 239 
Artikel 7 - Administratieve heffing  240 
1. Een administratieve heffing is gebaseerd op de door de Sectievereniging Carambole of door een 241 

districtsvereniging te maken extra kosten naar aanleiding van een (administratief) verzuim, in 242 
welke kosten tevens overheadkosten zijn begrepen. 243 

2. Een administratieve heffing wordt binnen zeven dagen na de constatering van het 244 
(administratieve) verzuim opgelegd aan de speler en in rekening gebracht aan zijn vereniging. De 245 
secretaris van de vereniging stelt de speler hiervan terstond in kennis. 246 

3. Het bestuur stelt jaarlijks na voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering van de 247 
Sectievereniging Carambole voor het daarop volgende seizoen de bedragen van de 248 
administratieve heffingen vast die naar aanleiding van een administratief verzuim aan de leden 249 
kunnen worden opgelegd. 250 

4. Een in de artikelen 5 en 6 als administratieve heffing vermeld bedrag geldt voor een wedstrijd op 251 
districtsniveau. 252 

5. De administratieve heffing voor een wedstrijd op gewestelijk en nationaal niveau bedraagt het 253 
dubbele van de voor een wedstrijd op districtsniveau vermelde administratieve heffing. 254 

6. Een administratieve heffing dient door het lid uiterlijk tien werkdagen na het opleggen van de 255 
administratieve heffing door bijschrijving op de vermelde bankrekening te zijn voldaan. Als aan 256 
de financiële verplichtingen niet binnen een maand is voldaan, volgt krachtens artikel 5 lid 3 van 257 
de Statuten van de KNBB Vereniging Carambole, uitsluiting van deelname aan alle activiteiten 258 
binnen de KNBB Vereniging Carambole, totdat aan alle verplichtingen is voldaan. De datum 259 
waarop het bedrag op de bankrekening is bijgeschreven is bepalend. 260 

7. De door het bestuur van de Sectievereniging Carambole opgelegde administratieve heffing is aan 261 
de Sectievereniging Carambole verschuldigd. 262 

8. De door een districtsbestuur opgelegde administratieve heffing is aan de desbetreffende 263 
districtsvereniging verschuldigd. 264 

 265 
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Artikel 10 - Wedstrijdmaatregel 266 
1. Waar in de artikelen 5 en 6 wordt verwezen naar een ‘wedstrijdmaatregel’ wordt een 267 

reglementaire correctie van de uitslag of van een stand bedoeld die vermeld is in een reglement, 268 
zoals vermeld in artikel 4 lid 2 onder f. 269 

 270 
Artikel 11 – Bezwaar en beroep 271 
1. Een speler kan van een administratieve heffing en van een wedstrijdmaatregel binnen dertig 272 

dagen na de datum waarop de administratieve heffing en/of de wedstrijdmaatregel aan de 273 
vereniging van de speler is bekend gemaakt bezwaar aantekenen bij het desbetreffende, in artikel 274 
2 lid 2, 3 of 4 genoemde bestuur. 275 

2. Een speler kan van een bestuurlijke maatregel binnen dertig dagen na de datum waarop de 276 
bestuurlijke maatregel aan de vereniging van de speler is bekend gemaakt beroep instellen bij de 277 
nationale beroepscommissie, die het beroep behandelt met inachtneming van het 278 
Beroepsreglement. 279 

3. Het maken van bezwaar en het instellen van beroep schort de administratieve heffing 280 
respectievelijk de bestuurlijke maatregel niet op.  281 

4. De speler wordt geacht bekend te zijn met een hem opgelegde administratieve heffing of een van 282 
een tegen hem genomen bestuurlijke maatregel op de vijfde dag nadat zijn vereniging daarvan in 283 
kennis is gesteld, tenzij de speler aannemelijk kan maken dat hij niet tijdig door zijn vereniging is 284 
geïnformeerd. 285 

5. Een bezwaar of een beroep moet door de speler zelf worden ingesteld. Zijn vereniging kan niet 286 
namens de speler bezwaar maken of beroep instellen. 287 
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Artikel   8: Zitting 11 
Artikel   9: Uitspraak 12 
   13 
Artikel 1 - Reglement 14 
1. Dit Reglement is van toepassing op alle leden van de KNBB-Vereniging Carambole, in dit 15 

reglement nader aan te duiden als ‘Sectievereniging Carambole’.  16 
2. Dit reglement is van toepassing wanneer vanwege een (administratief) verzuim, zoals geregeld in 17 

het Reglement heffingen en maatregelen van de Sectievereniging Carambole, beroep wordt 18 
ingesteld naar aanleiding van een genomen bestuurlijke maatregel. 19 

3. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering van de 20 
Sectievereniging Carambole. 21 

 22 
Artikel 2 - Samenstelling nationale beroepscommissie  23 
1.  De nationale beroepscommissie bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en ten 24 

minste drie overige leden. 25 
2. De leden van de nationale beroepscommissie beschikken over een grondige kennis van de 26 

keusport Carambole alsmede van de bestuurlijke organisatie en van het wedstrijdwezen van de 27 
Sectievereniging en van de districtsverenigingen.  28 

3. De voorzitter van de nationale beroepscommissie leidt de nationale beroepscommissie. De 29 
voorzitter van de nationale beroepscommissie wordt bij afwezigheid vervangen door de 30 
plaatsvervangend voorzitter. De plaatsvervangend voorzitter heeft alsdan dezelfde rechten en 31 
bevoegdheden als de voorzitter.  32 

 33 
Artikel 3 - Benoeming, schorsing en ontslag van leden van de nationale beroepscommissie 34 
1. De leden van de nationale beroepscommissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de 35 

algemene vergadering.  36 
2. Het lidmaatschap van de nationale beroepscommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van 37 

het bestuur van de Sectievereniging Carambole, een districtsbestuur en met het zijn van 38 
wedstrijdleider PK en wedstrijdleider competitie.  39 

3. De benoeming geschiedt voor de duur van drie jaren met de mogelijkheid van telkens een 40 
aansluitende herbenoeming voor een zelfde periode. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde 41 
kan de algemene vergadering bij de eerste benoeming de leden van de nationale beroepscommissie 42 
voor een andere termijn dan drie jaren benoemen om aldus tot een adequaat rooster van aftreden te 43 
komen. 44 

4. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de nationale beroepscommissie worden in 45 
functie benoemd. 46 

5. Benoemde leden treden in functie de dag na hun benoeming in de nationale beroepscommissie. Zij 47 
maken deel uit van de nationale beroepscommissie tot en met de dag waarop hun lidmaatschap 48 
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van de commissie eindigt, tenzij zij op die dag bij de behandeling van een zaak zijn betrokken, in 49 
welk geval zij aftreden op de dag na de datum waarop in die zaak uitspraak wordt gedaan. 50 

6. Een schorsing of ontslag als lid van de nationale beroepscommissie geschiedt met een gewoon 51 
meerderheidbesluit van de algemene vergadering, nadat het betrokken lid verweer heeft kunnen 52 
voeren, althans hiertoe in de gelegenheid is gesteld. 53 

 54 
Artikel 4 - Bevoegdheden (kamer van de) nationale beroepscommissie  55 
1. De nationale beroepscommissie is bevoegd het beroep te behandelen van: 56 
 a. een door het bestuur van een districtsvereniging genomen bestuurlijke maatregel; 57 
 b. een door het bestuur van de Sectievereniging Carambole genomen bestuurlijke maatregel. 58 
2. De voorzitter van de nationale beroepscommissie stelt voor de behandeling van een beroep een 59 

kamer van drie leden samen die belast zijn met het behandelen van het beroep. De voorzitter wijst 60 
van die drie leden de voorzitter van de kamer aan en kan zelf ook als voorzitter van de kamer 61 
optreden. De kamer spreekt recht namens de nationale beroepscommissie en wordt in dit 62 
reglement aangeduid als de ‘nationale beroepscommissie’.  63 

3. De nationale beroepscommissie kan ieder lid, orgaan, commissie of functionaris van de 64 
Sectievereniging Carambole en van een districtsvereniging verplichten om door de commissie 65 
gestelde vragen schriftelijk of ter zitting mondeling te beantwoorden. 66 

 67 
Artikel 5 - Secretariaat 68 
1. De nationale beroepscommissie wordt bijgestaan door een door het bestuur van de 69 

Sectievereniging Carambole te benoemen secretaris.  70 
2. De secretaris verleent administratieve ondersteuning bij het door de nationale beroepscommissie 71 

behandelen van een beroep en beheert de administratie. 72 
3. Het secretariaat van de nationale beroepscommissie is gevestigd op het bondsbureau van de 73 

KNBB. 74 
 75 
Artikel 6 - Het instellen van beroep 76 
1. Het beroep kan alleen worden ingesteld door degene tegen wie de bestuurlijke maatregel is 77 

genomen, in dit reglement ook te noemen de ‘betrokkene’. Het beroep kan niet door de 78 
vereniging namens de betrokkene worden ingesteld.  79 

2. Het beroep wordt schriftelijk ingesteld bij het secretariaat van de nationale beroepscommissie 80 
door middel van een aangetekende brief met bericht van ontvangst. 81 

3. In het beroepschrift wordt vermeld: 82 
 a. de naam, het adres, het e-mailadres en telefoonnummer(s) van de betrokkene, alsmede het 83 

bondsnummer; 84 
 b. tegen welk besluit van welke datum beroep wordt ingesteld; 85 
 c. het verweer van de betrokkene; 86 
 d. de dagtekening en de ondertekening. 87 
 Het besluit waartegen beroep wordt ingesteld wordt in kopie bijgevoegd. 88 
4. Het beroep wordt ingesteld binnen dertig dagen na de datum waarop de bestuurlijke maatregel 89 

aan de vereniging van de betrokkene bekend is gemaakt.  90 
5. De betrokkene kan zich bij het behandelen van zijn beroep door een raadsman laten bijstaan. Is de 91 

raadsman niet een advocaat, dan legt de raadsman tegelijk met het beroepschrift of nadien tijdens 92 
de mondelinge behandeling een schriftelijke volmacht van de betrokkene over. Voor een 93 
raadsman gelden dezelfde rechten en verplichtingen als voor de betrokkene. Op verzoek van de 94 
betrokkene zendt de secretaris van de nationale beroepscommissie de correspondentie in de zaak 95 
aan de raadsman van de betrokkene.  96 
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 97 
Artikel 7 - De behandeling van het beroep 98 
1. De nationale beroepscommissie kan van een inhoudelijke behandeling van een zaak afzien: 99 
 a. wanneer reeds uit het beroep blijkt dat de nationale beroepscommissie niet bevoegd is het 100 

 beroep te behandelen; 101 
 b. wanneer het beroep niet tijdig is ingediend; 102 
 c. wanneer het beroep niet door de betrokkene of zijn raadsman is ingediend. 103 
 In dat geval wordt door de algemeen voorzitter schriftelijk uitspraak gedaan.  104 
2. De behandeling van een zaak geschiedt in beginsel mondeling. De nationale beroepscommissie 105 

kan op verzoek van de betrokkene van een mondelinge behandeling afzien of wanneer de 106 
commissie meent dat een mondelinge behandeling niet kan bijdragen aan een betere beoordeling 107 
van het beroep. 108 

3. Indien het beroep er toe zou kunnen leiden dat de betrokkene als lid wordt geschorst of geroyeerd 109 
wordt een mondelinge behandeling gehouden wanneer de betrokkene daarom verzoekt of 110 
wanneer de nationale beroepscommissie dit noodzakelijk acht. 111 

4. Indien een mondelinge behandeling plaatsvindt, stelt de nationale beroepscommissie datum, uur 112 
en plaats van behandeling vast, waarvan de secretaris uiterlijk zeven dagen vóór de datum van de 113 
zitting aan de betrokkene schriftelijk mededeling doet.  114 

5. De secretaris roept bij brief ook het desbetreffende bestuur op dat zich door een bestuurslid kan 115 
laten vertegenwoordigen.  116 

6. De betrokkene en het bestuur kunnen vóór de mondelinge behandeling alleen nadere stukken 117 
overleggen, indien deze uiterlijk vijf dagen voor de datum van de zitting bij het secretariaat zijn 118 
ingediend, die de ontvangen stukken aan de andere partij toezendt. 119 

7. Met toestemming van de algemeen voorzitter van de nationale beroepscommissie kunnen nadien 120 
nog vóór de zitting stukken worden overgelegd. 121 

 122 
Artikel 8 - Zitting  123 
1. De zitting van de nationale beroepscommissie is niet openbaar. 124 
2. Indien de betrokkene niet ter zitting is verschenen, gaat de nationale beroepscommissie na of de 125 

betrokkene behoorlijk is opgeroepen. Heeft geen behoorlijke oproep plaatsgevonden dan wel 126 
meent de nationale beroepscommissie om een andere reden dat uitstel van de mondelinge 127 
behandeling gewenst is, dan stelt zij de mondelinge behandeling tot een nader te bepalen datum 128 
uit. De betrokkene en het desbetreffende bestuur worden hiervan door de secretaris van de 129 
commissie schriftelijk in kennis gesteld. 130 

3. De betrokkene en diens raadsman alsmede de vertegenwoordigers van het betreffende bestuur 131 
mogen de gehele zitting bijwonen. 132 

4. De leden van de nationale beroepscommissie stellen de betrokkene en het betreffende bestuur zo 133 
nodig vragen. De betrokkene en de vertegenwoordiger van het betreffende bestuur kunnen 134 
verzoeken aanvullende vragen te mogen stellen. Aan dit verzoek wordt voldaan, tenzij de vragen 135 
naar het oordeel van de voorzitter van de kamer niet ter zake dienende zijn. 136 

 137 
Art. 9 - Uitspraak 138 
1. Nadat de zitting is gesloten, doet de nationale beroepscommissie zo spoedig mogelijk en uiterlijk 139 

binnen vier weken schriftelijk en met redenen omkleed uitspraak. 140 
2. Een uitspraak van de nationale beroepscommissie komt tot stand door een met gewone 141 

meerderheid genomen besluit. De commissieleden hebben ieder één stem. De secretaris van de 142 
commissie woont het beraad van de commissieleden bij maar neemt niet deel aan de stemming. 143 

3. Indien de nationale beroepscommissie van oordeel is dat het besluit van het betreffende bestuur in 144 
stand kan blijven, doet zij in die zin uitspraak.  145 
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4. Indien de nationale beroepscommissie van oordeel is dat het besluit van het betreffende bestuur 146 

niet in stand kan blijven, doet zij die uitspraak te niet en doet zij zelf uitspraak. 147 
5. De uitspraak wordt ondertekend door de voorzitter en door de secretaris.  148 
6.  De secretaris van de commissie zendt de uitspraak van de nationale beroepscommissie per 149 

aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de betrokkene en zendt een afschrift van de 150 
uitspraak aan het betreffende bestuur. 151 

7. Een uitspraak van de nationale beroepscommissie bindt de Sectievereniging Carambole, haar 152 
districtverenigingen en al haar overige leden.  153 

8. Van een uitspraak van de nationale beroepscommissie staat in de Sectievereniging Carambole 154 
noch in een districtvereniging beroep open. 155 
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bijlage bij agendapunt 9 
 
Onderwerp: Model-statuten districten 
 
Reeds enkele malen hebben wij model-statuten op de agenda geplaatst die vervolgens moesten 
worden aangepast in verband met nieuwe ontwikkelingen, die ook gevolgen hadden voor de 
statuten van districten. 
Zoals het zich thans laat aanzien worden voorlopig geen wijzigingen meer verwacht, al blijft het 
lastig daarover voorspellingen te doen. 
In de bijgevoegde model- statuten voor districten (officieel aangeduid met districtsverenigingen) 
zijn ten opzichte van de laatste versie de volgende wijzigingen aangebracht: 
 
art. 7  dit artikel is toegevoegd in verband met de invoering van het Reglement heffingen 

en maatregelen en het Beroepsreglement 
 
art. 8, lid 7 dit lid is toegevoegd om duidelijk aan te geven wie bevoegd is een lid uit het 

lidmaatschap te ontzetten (royeren) en voorziet tevens in een scheiding  van 
machten 

 
art. 9, lid 4 de laatste zin is op verzoek van meerdere districten hieraan toegevoegd 
 
art. 10, lid 4 dit lid is toegevoegd in verband met invoering van het Reglement heffingen en 

maatregelen en her Beroepsreglement 
 
 
Commentaar van district Noord Oost Overijssel: 
 
art. 9, lid 5 het lidmaatschap van het districtsbestuur is wel verenigbaar met het lidmaatschap 

van een regiocommissie (moet zijn gewestelijke commissie) 
   

Wij kunnen dit onderschrijven en stellen voor de tekst “en van een 
regiocommissie” te laten vervallen. 

 
Wij kunnen ons voorstellen dat districten de periode gelegen tussen ontvangst van de 
vergaderstukken en de datum van de algemene vergadering te kort vinden om te beslissen of men 
deze model-statuten wil overnemen en of men wil participeren in een centrale aktepassering (ter 
besparing van kosten). 
Het moet o.i. wel mogelijk zijn om ons na de gehouden najaarsvergadering van districten te 
berichten of men de model-statuten overneemt, hetgeen wij wel adviseren, en of men wil 
deelnemen aan een centrale aktepassering. 
 
Het bestuur    
 
 

Vergaderbrochure voorjaar 2011 Pagina 45 van 68 KNBB-Vereniging Carambole



Model Statuten Districtsvereniging                                     31 maart 2011  

@ KNBB Vereniging Carambole 

Model Statuten Districtsvereniging van de KNBB vereniging Carambole 1 
 2 
Artikel   1:  Naam en zetel  3 
Artikel   2:  Doel 4 
Artikel   3:  Organisatie 5 
Artikel   4:  Leden 6 
Artikel   5:  Algemene rechten en verplichtingen 7 
Artikel   6:  Bestraffing 8 
Artikel   7: Administratieve verzuimen 9 
Artikel   8:  Einde lidmaatschap 10 
Artikel   9:  Bestuur 11 
Artikel 10:  Taken en bevoegdheden bestuur 12 
Artikel 11:  Vertegenwoordiging 13 
Artikel 12:  Commissies 14 
Artikel 13:  Boekhouding en financiën 15 
Artikel 14:  Rekening en verantwoording 16 
Artikel 15:  De algemene vergadering (districtsvergadering) 17 
Artikel 16:  Het bijeenroepen van de algemene vergadering 18 
Artikel 17:  Toegang tot de algemene vergadering 19 
Artikel 18:  Agenda van de algemene vergadering 20 
Artikel 19:  Besluiten 21 
Artikel 20:  Reglementen en uitvoeringsbesluiten 22 
Artikel 21:  Statuten 23 
Artikel 22:  Ontbinding en vereffening  24 
 25 
Artikel 1 – Naam en zetel  26 
1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid draagt de naam: {naam van de vereniging 27 

vermelden} en wordt in de statuten en reglementen nader aangeduid als: districtsvereniging. 28 
2. De zetel van de districtsvereniging is gevestigd te ………….. {gemeente vermelden}. 29 
 30 
Artikel 2 - Doel 31 
1. De districtsvereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen van de keusport carambole. 32 
2. De districtsvereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: 33 

 a.  het verkrijgen van het lidmaatschap van de KNBB vereniging Carambole, in de statuten en 34 
reglementen van de districtsvereniging nader aan te duiden als Sectievereniging; 35 

 b.  het organiseren van competities, wedstrijden en evenementen van de keusport carambole en 36 
het bevorderen van de deelname daaraan door leden van de bij de Sectievereniging 37 
aangesloten verenigingen. 38 

  39 
Artikel 3 - Organisatie 40 
1. De districtsvereniging wordt bestuurd door een bestuur dat verantwoording verschuldigd is aan de 41 

algemene vergadering. 42 
2. Organen van de districtsvereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede die 43 

personen en commissies die op grond van de statuten door de algemene vergadering zijn belast 44 
met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend. In de 45 
gevallen zoals geregeld in het Reglement heffingen en maatregelen van de Sectievereniging is de 46 
nationale beroepscommissie een orgaan van de districtsvereniging. 47 

3. Alle officiële mededelingen van de districtsvereniging worden bekend gemaakt in de officiële 48 
mededelingen van de districtsvereniging, zowel in het clubblad als op de website van de 49 
districtsvereniging.  50 

4. De Sectievereniging is lid van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond, in deze statuten en in de 51 
reglementen van de districtsvereniging te noemen: KNBB. 52 

  53 
 54 
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Artikel 4 - Leden  55 
1. De districtsvereniging kent als lid: 56 

a. verenigingen; 57 
b. de leden-natuurlijke personen van die verenigingen. 58 

2. Tot het lidmaatschap van de districtsvereniging kunnen alleen die verenigingen en personen 59 
worden toegelaten die tevens als lid door de KNBB en door de Sectievereniging zijn toegelaten. 60 
De betrokkene wordt niet eerder lid van de districtsvereniging dan nadat de betrokkene als lid van 61 
de KNBB en van de Sectievereniging is toegelaten. 62 

3. Het bestuur beslist met inachtneming van het bepaalde in lid 2 over het toelaten van leden. Indien 63 
het bestuur niet tot toelating besluit, kan de algemene vergadering op verzoek van de betrokkene 64 
tot toelating besluiten.  65 

4. De wijze van toelating tot het lidmaatschap kan nader worden geregeld in een reglement. 66 
5. Het bestuur houdt een ledenregister bij. In dit register worden alleen die gegevens bijgehouden 67 

die voor het realiseren van het doel van de districtsvereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur is 68 
gehouden de gegevens van leden aan de Sectievereniging op te geven. 69 

 70 
Artikel 5 - Algemene rechten en verplichtingen 71 
1. De leden zijn verplicht: 72 

a. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de districtsvereniging na te leven; 73 
b. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de KNBB na te leven; 74 
c. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de Sectievereniging na te leven; 75 
d. de statuten, reglementen en besluiten van de Stichting Instituut Sportrechtspraak na te leven, 76 

indien en voor de duur dat de KNBB of de Sectievereniging het uitoefenen van haar 77 
tuchtrechtspraak heeft opgedragen aan voornoemde stichting; 78 

e. de belangen van de districtsvereniging en/of van de KNBB en/of van de Sectievereniging niet 79 
te schaden; 80 

 f. alle overige verplichtingen welke de districtsvereniging in naam of ten behoeve van de leden 81 
aangaat of welke uit het lidmaatschap van de districtsvereniging voortvloeien, te aanvaarden 82 
en na te komen.  83 

2. Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement of 84 
bij besluit van het bestuur of van de algemene vergadering.  85 

3. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de districtsvereniging aangegeven 86 
datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan 87 
zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder recht van beroep 88 
uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de districtsvereniging totdat hij geheel aan zijn 89 
financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de 90 
districtsvereniging geen rechten uitoefenen en blijft hij verplicht te voldoen aan alle 91 
verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.  92 

4. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de 93 
districtsvereniging, is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke 94 
rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een nieuwe termijn 95 
voor betaling is gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook tien procent aan 96 
buitengerechtelijke kosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. 97 

5. Leden-natuurlijke personen onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel 98 
gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) 99 
geweld, racistische uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het 100 
ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling 101 
geldt als een overtreding. 102 

 103 
Artikel 6 – Bestraffing 104 
1. Indien het lid binnen het verband van de districtsvereniging een overtreding van de statuten, een 105 

reglement of een besluit van de districtsvereniging, niet zijnde een administratief verzuim, begaat, 106 
kan het lid worden bestraft door het bestuur van welke strafoplegging beroep openstaat bij de 107 
algemene vergadering. 108 
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2. Indien een lid binnen het verband van de districtsvereniging naar het oordeel van het bestuur van 109 
de districtsvereniging een ernstige overtreding begaat, kan het bestuur besluiten de overtreding 110 
niet zelf te bestraffen maar daarvan door het bondsbestuur van de KNBB aangifte te laten doen 111 
bij de Stichting Instituut Sportrechtspraak. Alsdan wordt de overtreding behandeld met 112 
inachtneming van het toepasselijke Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak. 113 

3. Indien het lid binnen het verband van de KNBB een overtreding begaat, is het lid met 114 
inachtneming van het toepasselijke Tuchtreglement van de KNBB onderworpen aan de 115 
tuchtrechtspraak van de KNBB.  116 

 117 
Artikel 7 - Administratieve verzuimen 118 
1. Een overtreding van het Wedstrijdreglement, het Competitiereglement, het Wedstrijdreglement 119 

jeugd, het Wedstrijdreglement Dagcompetitie, het Spel- en arbitragereglement of een ander op 120 
wedstrijden betrekking hebbend reglement is een administratief verzuim wanneer dit als zodanig 121 
in die reglementen is aangeduid. 122 

2. Het Reglement heffingen en maatregelen is op administratieve verzuimen van toepassing. 123 
3. Indien in bedoelde reglementen tijdens een wedstrijd op districtsniveau een overtreding als een 124 

administratief verzuim wordt aangemerkt zijn de wedstrijdleider PK van de districtsvereniging en 125 
de wedstrijdleider competitie van de districtsvereniging bevoegd aan het desbetreffende lid een 126 
administratieve heffing op te leggen. 127 

4. Het lid aan wie een administratieve heffing is opgelegd kan met inachtneming van het in lid 2 128 
genoemde reglement daartegen bezwaar maken bij het districtsbestuur, dat in hoogste instantie 129 
beslist. De districtsvergadering kan bepalen dat bedoeld bezwaar niet wordt ingesteld bij het 130 
districtsbestuur maar bij een door de districtsvergadering te bepalen commissie die alsdan in 131 
hoogste instantie beslist. 132 

5. Indien in bedoelde reglementen tijdens een wedstrijd op districtsniveau een overtreding als een 133 
administratief verzuim wordt aangemerkt naar aanleiding waarvan een bestuurlijke maatregel kan 134 
worden genomen is het districtsbestuur daartoe bevoegd. 135 

6. Het lid tegen wie een bestuurlijke maatregel is genomen kan met inachtneming van het in lid 2 136 
genoemde reglement daarvan in beroep gaan bij de nationale beroepscommissie, die in hoogste 137 
instantie beslist. 138 

 139 
Artikel 8 - Einde lidmaatschap 140 
1. Het lidmaatschap van de districtsvereniging eindigt door de dood, door opzegging of ontzetting. 141 
2. Indien de KNBB of de Sectievereniging het lidmaatschap van een lid beëindigt, is de 142 

districtsvereniging gehouden het lidmaatschap van dit lid door opzegging met onmiddellijke 143 
ingang te beëindigen. Indien de districtsvereniging het lidmaatschap met een lid beëindigt, eindigt 144 
daardoor niet het lidmaatschap van de KNBB respectievelijk van de Sectievereniging indien het 145 
lid uit andere hoofde lid van de KNBB respectievelijk van de Sectievereniging blijft. 146 

3. Indien het lid het lidmaatschap van de districtsvereniging beëindigt, eindigt niet het lidmaatschap 147 
van de KNBB of van de Sectievereniging, tenzij het lid ook bij het bondsbureau van de KNBB 148 
het lidmaatschap van de KNBB respectievelijk bij de secretaris van de Sectievereniging het 149 
lidmaatschap van de Sectievereniging heeft beëindigd. 150 

4. Het lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Een lid kan voorts het 151 
lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat: 152 

 a. hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de districtsvereniging in een andere 153 
rechtsvorm, dan wel tot fusie of splitsing van de districtsvereniging; 154 

b. hem een besluit is bekend geworden of meegedeeld waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn 155 
verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging niet op hem van 156 
toepassing is.  157 

 Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer het een wijziging 158 
van rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurig zijn omschreven of wanneer een 159 
verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd. 160 
In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang door opzegging 161 
beëindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 162 
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5. Opzegging door de districtsvereniging geschiedt door het bestuur. De districtsvereniging kan het 163 
lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Opzegging door de districtsvereniging 164 
kan geschieden wanneer: 165 
a. het lid zijn verplichtingen tegenover de districtsvereniging niet of niet tijdig nakomt, 166 

waaronder - doch niet uitsluitend - die van artikel 5; 167 
b. het lid de belangen van de districtsvereniging of van de keusport carambole schaadt; 168 
c. het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen.   169 

 Voorts kan de districtsvereniging het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging 170 
doen beëindigen indien redelijkerwijs van de districtsvereniging niet kan worden verlangd het 171 
lidmaatschap te laten voortduren.  172 

6. Een opzegging tegen het einde van het boekjaar geschiedt zowel door de districtsvereniging als 173 
door het lid met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Is niet tijdig 174 
opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het einde van het daaropvolgende boekjaar. Is ten 175 
onrechte met onmiddellijke ingang opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op het vroegst 176 
toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd. Zolang het lidmaatschap niet is 177 
beëindigd, behoudt het lid zijn rechten en moet hij zijn verplichtingen nakomen.  178 

7. Een lid kan uit het lidmaatschap worden ontzet (geroyeerd) wanneer het lid in strijd met de 179 
statuten, reglementen of besluiten van de districtsvereniging handelt of de districtsvereniging op 180 
onredelijke wijze benadeelt. Alleen de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het 181 
Instituut Sportrechtspraak zijn bevoegd een lid uit het lidmaatschap te ontzetten, zulks met 182 
inachtneming van het Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak. 183 

8. Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid tot ten 184 
hoogste het einde van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft 185 
voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de districtsvereniging, of zolang een 186 
aangelegenheid waarbij het lid is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een 187 
opgelegde straf hieronder begrepen. Het bestuur stelt alsdan de datum vast waarop het 188 
lidmaatschap eindigt.  189 

 190 
Artikel 9 - Het bestuur 191 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen. De algemene vergadering bepaalt 192 

het aantal bestuursleden. 193 
2. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd. De 194 

voorzitter wordt in functie kandidaat gesteld en benoemd. De overige functies worden door de 195 
leden van het bestuur onderling verdeeld.  196 

3. Het bestuur en/of drie leden kunnen schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk één week voor de 197 
datum waarop de betreffende vergadering van de algemene vergadering wordt gehouden.  198 

4. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaren en kunnen aansluitend 199 
tweemaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Vanaf de vierde aansluitende 200 
bestuursbenoeming is herbenoeming voor nieuwe perioden van drie jaren alleen mogelijk indien 201 
de herbenoeming plaats vindt met een door de algemene vergadering met twee derden 202 
meerderheid genomen besluit. 203 

5. Het lidmaatschap van het districtsbestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de 204 
kascommissie, van het bestuur van de sectievereniging, van een regiocommissie en met het 205 
lidmaatschap van de nationale beroepscommissie.  206 

6. Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming in de jaarlijkse algemene vergadering 207 
en treden af aan het eind van de dag van de algemene vergadering waarin de duur van hun 208 
benoeming eindigt of waarin zij aftreden.  209 

7. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk op de eerstvolgende algemene vergadering 210 
voorzien.  211 

8. Het bestuur verdeelt de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast waarvan mededeling 212 
wordt gedaan aan de leden. Ieder bestuurslid is tegenover de districtsvereniging gehouden tot een 213 
behoorlijke vervulling van zijn taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring of 214 
portefeuille van twee of meer leden van het bestuur behoort, is ieder van hen voor het geheel 215 
aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet 216 
nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 217 
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9. Een lid van het bestuur kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de 218 
algemene vergadering, met twee derden van de uitgebrachte stemmen worden ontslagen of 219 
geschorst. Een schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste drie maanden. Behalve wanneer 220 
de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag of bedanken, eindigt de schorsing door 221 
tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing. De algemene vergadering 222 
neemt haar besluit niet eerder dan nadat het desbetreffende bestuurslid door de algemene 223 
vergadering is gehoord, althans daartoe in de gelegenheid is gesteld.  224 

10. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken, door het verstrijken 225 
van de duur van de (her)benoeming en wanneer het lidmaatschap van de districtsvereniging 226 
eindigt. Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur indien het bestuurslid wordt benoemd in 227 
een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur.  228 

 229 
Artikel 10 - Taken en bevoegdheden bestuur 230 
1. Tenzij de statuten anders bepalen is het bestuur belast met het besturen van de districtsvereniging. 231 

Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak 232 
door commissies doen uitvoeren.  233 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal van vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 234 
Het is echter verplicht alsdan zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen om 235 
in de vacatures te voorzien.  236 

3. Het bestuur ziet toe op het naleven van de statuten, reglementen en van door organen van de 237 
districtsvereniging genomen besluiten.  238 

4. Het bestuur is met betrekking tot wedstrijden op districtsniveau bevoegd naar aanleiding van een 239 
administratief verzuim tegen een lid van een districtvereniging een bestuurlijke maatregel te 240 
nemen in de gevallen waarin de in artikel 7 lid 1 bedoelde reglementen het bestuur hiertoe 241 
bevoegd verklaren.  242 
 243 

Artikel 11 - Vertegenwoordiging 244 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de districtsvereniging. 245 
2. De districtsvereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden 246 

van het bestuur. De penningmeester is zelfstandig bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen 247 
tot een bedrag dat door de algemene vergadering is vastgesteld.  248 

3. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur kunnen een ander bestuurslid 249 
of een niet-bestuurslid schriftelijk machtigen om de districtsvereniging te vertegenwoordigen in 250 
de gevallen en onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken. 251 

4. Personen aan wie hetzij op grond van deze statuten, hetzij een volmacht 252 
vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat hiertoe 253 
een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is 254 
besloten.  255 

 256 
Artikel 12 - Commissies 257 
1. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd commissies in te stellen en de leden van die 258 

commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.  259 
2. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of een 260 

reglement is geregeld, worden deze bij besluit vastgesteld door het orgaan dat de commissie heeft 261 
ingesteld.  262 

3. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld. 263 
4. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit drie leden. De leden van een 264 

permanente commissie worden telkens benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen aansluitend 265 
twee maal voor eenzelfde periode worden herbenoemd.  266 

5. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat elke commissie uit een voorzitter, een secretaris en 267 
uit een of meer leden en wordt de voorzitter in functie benoemd. De leden van een commissie 268 
verdelen in onderling overleg de overige functies.  269 

6. De leden van de kascommissie worden jaarlijks door de algemene vergadering voor de duur van 270 
één jaar benoemd. Een lid van de kascommissie kan aansluitend acht maal voor de duur van één 271 
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jaar worden herbenoemd. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het 272 
lidmaatschap van het bestuur.  273 

 274 
Artikel 13 - Boekhouding en financiën 275 
1. Het boekjaar van de districtsvereniging is gelijk aan het kalenderjaar.  276 
2. De geldmiddelen van de districtsvereniging bestaan uit: contributies en andere bijdragen. 277 

Erfenissen en legaten kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 278 
boedelbeschrijving.  279 

3. De algemene vergadering stelt de contributie vast. De leden zijn gehouden tot het betalen van de 280 
contributie die de algemene vergadering vaststelt. 281 

 282 
Artikel 14 - Rekening en verantwoording 283 
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de districtsvereniging en van alles 284 

betreffende de werkzaamheden van de districtsvereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze 285 
werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en daartoe behorende boeken, 286 
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten 287 
en verplichtingen van de districtsvereniging kunnen worden gekend. 288 

2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de 289 
staat van baten en lasten van de districtsvereniging op te maken en op papier te stellen.  290 

3. Het bestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te houden algemene 291 
vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de districtsvereniging en over het 292 
gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter 293 
goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de leden 294 
van het bestuur. Heeft een lid van het bestuur de stukken niet ondertekend dan wordt daarvan 295 
onder opgave van de redenen melding gemaakt.  296 

4. De algemene vergadering kan de in lid 3 genoemde termijn verlengen met ten hoogste vijf 297 
maanden. Na afloop van de oorspronkelijke of de verlengde termijn kan ieder lid van de 298 
gezamenlijke leden van het bestuur in rechte vorderen dat zij hun verplichtingen nakomen.  299 

5. De kascommissie onderzoekt jaarlijks de jaarrekening van het bestuur en brengt daarvan verslag 300 
uit aan het bestuur en aan de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten 301 
behoeve van haar onderzoek alle door deze gevraagde inlichtingen te verschaffen, deze 302 
desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 303 
van de districtsvereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.  304 

6. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en van de staat van lasten met 305 
toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van het verslag van de kascommissie. Goedkeuring 306 
strekt de leden van het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken.  307 

7. De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier worden gesteld en 308 
bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt gevoerd, kunnen - met uitzondering van 309 
de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten - de op een gegevensdrager 310 
aangebrachte gegevens op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Het 311 
overbrengen van de gegevens moet alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens 312 
geschieden, terwijl deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar moeten zijn en 313 
binnen redelijke tijd leesbaar moeten kunnen worden gemaakt. 314 

8. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 315 
gedurende zeven jaren te bewaren.  316 

 317 
Artikel 15 - Algemene vergadering (districtsvergadering) 318 
1. De algemene vergadering van de districtsvereniging bestaat uit alle verenigingen van de 319 

districtsvereniging die in de algemene vergadering hun leden vertegenwoordigen. 320 
2. De algemene vergadering kan ook worden aangeduid als de districtsvergadering. 321 
3. Iedere vereniging brengt in de algemene vergadering namens de vereniging en namens al haar 322 

leden zoveel stemmen uit als zij op de peildatum van twee januari van dat jaar bij de 323 
districtsverenging geregistreerde leden telt. 324 

4. Een geschorst lid is niet stemgerechtigd. 325 
 326 
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Artikel 16 - Het bijeenroepen van de algemene vergadering 327 
1. Jaarlijks wordt uiterlijk dertig juni een algemene vergadering gehouden. 328 
 De algemene vergadering wordt tenminste één week voor een algemene vergadering van de 329 

Sectievereniging gehouden. 330 
2. De oproep geschiedt door een mededeling in de officiële mededelingen of door een schriftelijke 331 

oproep aan de leden.  332 
3. In afwijking van lid 2 kan de oproep tot het bijwonen van de algemene vergadering eveneens 333 

geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht 334 
aan het adres dat het lid voor dit doel aan de districtsvereniging bekend heeft gemaakt, mits het 335 
lid met deze wijze van oproepen heeft ingestemd.  336 

4. De termijn van de oproep bedraagt ten minste drie weken. Het bestuur kan in bijzondere gevallen 337 
de termijn van de oproep bekorten.  338 

5. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig acht. 339 
6. Voorts wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden indien ten minste zoveel leden, 340 

als bevoegd zijn tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene 341 
vergadering, het bestuur daarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te behandelen 342 
onderwerp, voorzien van een toelichting. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het 343 
verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een algemene vergadering te doen houden, 344 
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de 345 
algemene vergadering bijeenroept of door het plaatsen van een advertentie in een ter plaatse 346 
veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de 347 
leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.  348 

7. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer een 349 
algemene vergadering wordt gehouden.  350 

 351 
Artikel 17 - Toegang algemene vergadering 352 
1. Alle leden hebben toegang tot de vergadering van de algemene vergadering. Voorts hebben 353 

toegang degenen die door het bestuur of door de algemene vergadering zijn toegelaten. Leden die 354 
geschorst zijn, hebben geen toegang tot de vergadering van de algemene vergadering.  355 

2. De algemene vergadering gaat in een besloten vergadering over indien de voorzitter, het bestuur 356 
of ten minste drie leden hierom verzoeken. Tot een besloten vergadering hebben toegang alle 357 
niet-geschorste leden en degenen die door de algemene vergadering worden toegelaten.  358 

3. De algemene vergadering beslist in een besloten vergadering of de redenen die tot het aanvragen 359 
van een besloten vergadering zijn aangevoerd, een besloten vergadering rechtvaardigen. Is dit niet 360 
het geval, dan wordt de vergadering niet-besloten voortgezet.  361 

4. Over wat in een besloten vergadering is behandeld, kan geheimhouding worden opgelegd aan hen 362 
die daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren. 363 

 364 
Artikel 18 - Agenda 365 
1.   Tegelijk met de oproep van de algemene vergadering wordt de agenda drie weken voor de dag 366 

van de algemene vergadering door publicatie in de officiële mededelingen of door toezending ter 367 
kennis van de leden gebracht. De agenda met bijbehorende stukken kunnen ook langs 368 
elektronische weg worden toegezonden aan de leden die hiermede hebben ingestemd. 369 

2.  De agenda van de algemene vergadering bevat onder meer: 370 
 a. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering; 371 
 b. het jaarverslag van het bestuur; 372 
 c. het financieel verslag van het bestuur; 373 
 d. het verslag van de kascommissie; 374 
 e. het goedkeuren van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar; 375 
 f. het verlenen van decharge aan de leden van het bestuur; 376 
 g. het vaststellen van de contributie en van eventuele andere bijdragen; 377 
 h. het goedkeuren van de (meerjaren)begroting voor het volgend boekjaar; 378 
 i. het voorzien in vacatures; 379 

 j. het behandelen van de agenda van de algemene vergadering van de Sectievereniging; 380 
 k. de rondvraag. 381 
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3. Uiterlijk twee weken voor de dag van de algemene vergadering kunnen ten minste drie leden een 382 
voorstel of amendement schriftelijk bij het bestuur indienen en aan de agenda van de algemene 383 
vergadering toevoegen. Het voorstel of amendement moet voorzien zijn van een toelichting.  384 

4. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn 385 
vermeld, tenzij de algemene vergadering anders beslist.  386 

 387 
Artikel 19 - Besluiten 388 
1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de districtsvereniging worden 389 

genomen. Lid 8 is alleen van toepassing op de besluitvorming in de vergadering van de algemene 390 
vergadering. 391 

2. De voorzitter van een orgaan of van een commissie leidt de vergadering. De algemene 392 
vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. De voorzitter stelt daarin de orde van 393 
de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering daarin wijziging te brengen.  394 

3. Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in vergaderingen 395 
genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt 396 
verstaan meer dan de helft van de door leden uitgebrachte stemmen, zo nodig door afronding naar 397 
boven. Indien stemmen staken is geen meerderheid behaald.  398 

4. Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht door een geschorst lid en wanneer schriftelijk is 399 
gestemd voorts blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding bevatten dan voor de 400 
desbetreffende stemming noodzakelijk is. 401 

5. Tenzij in de statuten anders is bepaald, brengt ieder lid in de desbetreffende vergadering één stem 402 
uit. Een lid kan één ander lid schriftelijk een volmacht verlenen om namens hem in een 403 
vergadering zijn stem uit te brengen. Een lid kan slechts door één ander lid worden gemachtigd.  404 

6. De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De stemming over 405 
zaken gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de 406 
vergadering tot een andere dan de voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In elk geval 407 
wordt schriftelijk gestemd indien een lid een schriftelijke stemming verlangt.  408 

7. Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een 409 
gewone meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die het 410 
hoogste respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald. 411 
Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Benoemd 412 
is die kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid haalt, of door 413 
loting na een derde stemming is aangewezen.  414 

8. Bij een schriftelijke stemming in de algemene vergadering benoemt de voorzitter een stembureau 415 
van drie leden, die geen lid van het bestuur zijn. Het stembureau onderzoekt de geldigheid van de 416 
uitgebrachte stemmen, berekent de uitslag en doet daarvan mededeling. 417 

9. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. 418 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet 419 
schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de 420 
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en 421 
vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of - 422 
wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde, een lid dit verlangt. 423 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.  424 

10. Over alle voorstellen en voorstellen tot wijziging wordt in volgorde van indienen gestemd, tenzij 425 
naar het oordeel van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende strekking heeft 426 
dan een eerder ingediend voorstel en daardoor eerder dient te worden behandeld. 427 

11. Wanneer een voorstel tot wijziging is ingediend, komt dit eerst in stemming. Een voorstel tot 428 
wijziging van een geagendeerd onderwerp mag niet de strekking hebben het doel van het voorstel 429 
te wijzigen of aan te tasten, zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter. 430 

12. Indien voor het aannemen van een voorstel een versterkte meerderheid is vereist, geldt dezelfde 431 
meerderheid voor het aannemen van een voorstel tot wijziging op het voorstel.  432 

 433 
Artikel 20 - Reglementen  434 
1. De organisatie van de districtsvereniging alsmede de taken en bevoegdheden van haar organen en 435 

commissies kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen. 436 
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2. Reglementen worden met een gewone meerderheid vastgesteld en gewijzigd door de algemene 437 
vergadering.  438 

3. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de veertiende dag na de 439 
dag waarop de algemene vergadering tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft 440 
besloten. In de statuten, in een reglement of bij besluit van de algemene vergadering kan een 441 
andere datum van inwerkingtreden worden bepaald, doch niet eerder dan nadat publicatie in de 442 
officiële mededelingen. Van een nieuw reglement en van een wijziging van een reglement wordt 443 
in de officiële mededelingen of op andere wijze mededeling aan de leden gedaan met vermelding 444 
van de datum van inwerkingtreding. 445 

4. In gevallen waarin de statuten en een reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 446 
 447 
Artikel 21 - Wijziging van statuten 448 
1. De statuten van de districtsvereniging mogen afwijken van de statuten van de Sectievereniging 449 

maar mogen daarmee niet in strijd zijn. 450 
2. In de statuten van de districtsvereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit 451 

van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging 452 
van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproep tot een zodanige vergadering 453 
bedraagt ten minste drie weken. Een statutenwijziging behoeft de voorafgaande schriftelijke 454 
goedkeuring van het bestuur van de Sectievereniging.  455 

3. Zij die de oproep tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 456 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten twee weken vóór de algemene vergadering een voorstel 457 
tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen en welke is 458 
voorzien van een toelichting, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot 459 
na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.  460 

4. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts door de algemene vergadering met tenminste 461 
twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen.  462 

5. Het bepaalde in lid 3 en 4 is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden 463 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen 464 
wordt genomen. 465 

6. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 466 
opgemaakt. Het bestuur doet mededeling aan de leden van de datum waarop een statutenwijziging 467 
in werking is getreden. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bestuur bevoegd. 468 

7. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de 469 
gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister waarin de 470 
districtsvereniging is ingeschreven.  471 

 472 
Artikel 22 - Ontbinding en vereffening 473 
1. Een besluit tot ontbinding van de districtsvereniging kan alleen worden genomen in een daartoe 474 

speciaal bijeengeroepen algemene vergadering. Een besluit tot ontbinding behoeft de 475 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van de Sectievereniging. Het bepaalde in 476 
het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.  477 

2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de districtsvereniging heeft besloten treden de 478 
leden van het bestuur als vereffenaar op, tenzij de algemene vergadering de vereffening aan een 479 
derde opdraagt.  480 

3. Na de ontbinding blijft de districtsvereniging voortbestaan voor zover dit voor het vereffenen van 481 
het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor 482 
zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de districtsvereniging uitgaan, 483 
wordt aan de naam toegevoegd "in liquidatie".  484 

4. De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de 485 
districtsvereniging zal bewaren gedurende zeven jaar na afloop der vereffening. De algemene 486 
vergadering kan de bewaarder een bewaarloon toekennen. Is geen bewaarder aangewezen en is de 487 
laatste vereffenaar niet bereid te bewaren, dan kan de bevoegde kantonrechter op verzoek van een 488 
belanghebbende uit de leden een bewaarder aanwijzen.  489 

5. Tenzij de algemene vergadering anders beslist vervalt het batig saldo aan een districtsvereniging 490 
met een soortgelijke doelstelling. 491 
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Inleiding en procesbeschrijving 
 
Inleiding 
De KNBB en Gehandicaptensport Nederland (toen nog NebasNsg) hebben op 6 januari 2008 een 
overdrachtsovereenkomst getekend. Hiermee is de overdracht van biljarten voor mensen met een 
beperking naar de KNBB formeel bekrachtigd. Deze belangrijke stap moest leiden tot nieuw beleid 
binnen de KNBB op het gebied van stimulering van deelname van de biljartsport door gehandicapten. 
De daadwerkelijke opstelling van een nieuw beleidsplan en inbedding van deze doelgroep binnen de 
structuren van de KNBB is tot op heden niet goed van de grond gekomen. Op 20 oktober 2010 heeft 
het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole besloten om de verantwoordelijkheid te nemen voor 
G‐Biljart, waarbij het bestuur de opdracht heeft gegeven om het proces om tot een 
meerjarenactieplan G‐Biljart te komen te continueren. Dit meerjarenactieplan G‐Biljart sluit aan bij 
het huidige meerjarenbeleidsplan 2010‐2012 van de Vereniging Carambole, “Van acquit”. Daarnaast 
wordt als voorschot op het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de Vereniging Carambole voor G‐Biljart 
al vooruit gekeken naar 2016. 
 
Procesbeschrijving 
Op 15 april 2010 vond de kick‐off plaats voor de totstandkoming van een nieuw meerjarenactieplan 
2010‐2016. Tijdens deze bijeenkomst is stil gestaan bij de huidige situatie van G‐Biljart en is 
gediscussieerd over de situatie van G‐Biljart in 2016. Op basis van de kick‐off is een eerste concept op 
hoofdlijnen opgesteld dat is besproken binnen de Werkgroep “Verstandelijk Gehandicapten”. Na het 
bestuursbesluit van de KNBB Vereniging Carambole om de verantwoordelijkheid te nemen voor G‐
Biljart is in een vervolgsessie op 15 december 2010 met Gerrit van de Put en Wim Schipper het 
verdere proces geschetst om tot een nieuw meerjarenactieplan G‐Biljart te komen.  
 

 
 
Het voorstel is om met de werkgroep gedurende twee sessies verdere invulling te geven aan de 
hoofdpijlers  en bijbehorende doelstellingen.  De werkgroep zal bestaan uit de volgende deelnemers:  
Gerrit van de Put (bestuurslid KNBB Vereniging Carambole) 
Jan Versprille (secretaris Stichting Rolstoelbiljarten Nederland) 
Wim Schipper (voorzitter Werkgroep “Verstandelijk Gehandicapten”) 
Petra Strijbos (lid Werkgroep “Verstandelijk Gehandicapten”) 
John Molenaar (medewerker Esdégé‐reigersdaal) 
Koos Doodeman (vrijwilliger Esdégé‐reigersdaal) 
Aad Nieuwdorp (vrijwilliger Esdégé‐reigersdaal) 
 
Het uigewerkte meerjarenactieplan 2011‐2016 wordt eind mei 2011 ter goedkeuring voorgelegd aan 
de ALV van de KNBB Vereniging Carambole. 
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Hoofdstuk 1    G‐Biljart anno 2011 
 

1.1  SWOT‐analyse 

Tijdens de kick‐off van 15 april 2010 is teruggekeken op de periode 2008 – 2010. Er is een 
inventarisatie gemaakt van wat goed is gegaan (sterktes) en wat niet goed is gegaan (zwaktes). 
Tevens zijn de ontwikkelingen in de maatschappij en in de (G‐)sport vertaald naar kansen en 
bedreigingen voor G‐Biljart. Dit geeft de volgende SWOT‐analyse: 
 

  Kansen 
1. Subsidiemogelijkheden 
2. Bedrijfsleven staat open voor sponsoren 

G‐Sport 
3. G‐Sport wordt serieus genomen door de 

samenleving 
4. G‐Sportprojecten in het onderwijs (Special 

Heroes) 

Bedreigingen
1. Terugloop in accommodaties 
2. AWBZ regeling → gehandicapten houden 

minder geld over (sporten valt af) 
3. Vervoersregelingen minder gunstig 
4. WMO → ingewikkelde regelgeving 
5. Bezuinigingen, landelijk, regionaal en lokaal
6. Toenemende verplichtingen G‐Sport 

vrijwilligers 

Sterkten  

a. Erkende NK’s (halen G‐Biljarters uit 
anonimiteit) 

b. Organisatorische Integratie is 
gerealiseerd 

c. Er is een werkgroep VG sport en 
een stichting Rolstoelbiljart  

d. Voorbeeldfunctie KNBB  
e. Goedkope sport 

  

 De werkgroep binnen de KNBB kan worden 
ingezet om de subsidiemogelijkheden en de 
kansen bij het bedrijfsleven te benutten  

 Organisatorische Integratie sluit naadloos aan 
bij de ontwikkeling dat G‐Sport serieus wordt 
genomen door de samenleving 

 De Erkende NK’s kunnen in de toekomst 
mogelijk gesponsord worden door het 
bedrijfsleven dat steeds meer open staat voor 
sponsoring G‐Sport 

 De werkgroep kan G‐Sportprojecten 
binnenhalen 

 

 Het promoten van biljart als een goedkope 
sport biedt kansen om gehandicapten die 
minder geld over houden (door AWBZ 
regeling) te binden aan de sport 

 De KNBB werkgroep G‐Biljart kan zelf 
vervoersregelingen verzorgen waardoor 
vervoersdrempel wordt weggenomen 

Zwakten 

a. G‐biljart wordt nog niet 
georganiseerd voor disciplines 
(pool, snooker) 

b. Afhankelijkheid van sportminded 
(wel/niet) begeleiding in  
zorginstellingen  

c. Ontoegankelijkheid van biljartzalen 
+ bijbehorende facilitaire 
voorzieningen 

d. Vervoersproblematiek 
e. Kroegimago van de sport 
f. Ontbreken deskundige begeleiding 
g. Integratie tussen valide + invalide 

sporters (VG) 
h. Onvoldoende capaciteit op bureau 
i. G‐Biljarters geen lid van de bond 
j. Dubbel lidmaatschap 

Gehandicaptensport NL / KNBB 
 

 

 De jeugd is met name geïnteresseerd in de 
discipline Pool. Het ontwikkelen van de 
discipline zorgt ervoor dat de kansen binnen 
het onderwijs (Special Heroes) benut worden 

 Lidmaatschap van G‐Biljarters bij de bond is 
een vereiste om aanspraak te maken op 
verschillende subsidies 

 Alle G‐Biljarters die nog lid zijn bij 
Gehandicaptensport NL,  dienen te worden 
overgedragen aan de KNBB 

 G‐Biljart is sterk afhankelijk van vrijwilligers, 
toenemende verplichtingen resulteert mogelijk 
in een afname van het aantal vrijwilligers 

 Ontoegankelijkheid van biljartzalen in 
combinatie met terugloop in het aantal 
accommodaties zorgt ervoor dat de 
bereikbaarheid voor G‐Biljarters verslechterd  

 Als de KNBB G‐Biljart werkgroep geen 
aandacht besteedt aan de 
vervoersproblematiek, zal ledenwerving 
nauwelijks van de grond komen 

 

 

1.2  G‐Biljart in cijfers 

 
Deze paragraaf moet nog worden gevuld. 
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Hoofdstuk 2    Missie en pijlers Vereniging Carambole G‐ 
        biljart 2011 – 2016  

2.1   Missie Vereniging Carambole 

Naast een rijke historie, internationaal succesvolle topbiljarters en ruim 1500 verenigingen 
beschikt biljartend Nederland over een stevige sportinfrastructuur. 
KNBB‐Carambole wil samen met de leden, de verenigingen, de districten, de gewesten, 
het kader van de landelijke organisatie en de beroepskrachten zich sterk inzetten voor het 
vergroten van de betekenis van de biljartsport in Nederland. 
Dit doet KNBB‐Carambole door de verantwoordelijkheid te nemen voor ontwikkeling, 
promotie en organisatie van de biljartsport. 
Niet alleen binnen de eigen structuren en voor de eigen actieve leden en verenigingen. 
maar zeker ook daarbuiten: voor al die mensen die meer of minder actief de biljartsport 
beoefenen.  

 

2.2   Drie pijlers en bijbehorende doelstellingen 

Op basis van de SWOT is voor het meerjarenactieplan 2010‐2016 gekozen voor drie pijlers met de 
volgende doelstellingen: 

1. Versterken van de organisatie 
a. Versterken van de organisatie van G‐biljart  
b. De Vereniging Carambole dient kwalitatief goede begeleiding te realiseren 

2. Opzetten en uitbreiden van het sportaanbod 
a. Organisatie van NK’s uitbreiden naar EK’s en WK’s 
b. Nieuwe wedstrijdvormen opzetten 

3. Verhogen sportparticipatie 
a. Alle G‐Biljartspelers laten aansluiten bij Vereniging Carambole en daardoor een groei 

in ledenaantal realiseren 
b.  

 

Biljarten is voor iedereen! Vanuit die gedachte staat de komende beleidsperiode G‐biljart in het 
teken van het neerzetten van een goed functionerende organisatiestructuur en het ontwikkelen 
van sportaanbod op maat voor G‐biljart. Om vervolgens als een logisch resultaat sportparticipatie 

te verhogen. 
 

“Gewoon waar mogelijk, bijzonder waar nodig” 
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Hoofdstuk 3    Pijler 1, versterken van de organisatie 
 
Om het sportaanbod op te zetten en uit te breiden (Pijler 2) en om de gehandicapte biljarters te 
binden (Pijler 3) dient op korte termijn de organisatie te worden versterkt (pijler 1). Om dit te 
bereiken is het noodzakelijk om de organisatiestructuur (met taken en verantwoordelijkheden) te 
beschrijven en in te richten op alle niveaus en om kwalitatief goede begeleiding te realiseren vanuit 
de zorginstellingen. 

3.1 Versterken van de organisatie van G‐Biljart op alle niveaus 

Anno 2011 bestaan er voor de organisatie van G‐Biljart een werkgroep VG‐Biljart en een Stichting 
Rolstoelbiljart Nederland (RBNL). Het zijn twee op zichzelf staande werkgroepen die zeer betrokken 
zijn bij de gehandicapte biljarter maar die momenteel weinig binding hebben met het bestuur van de 
Vereniging Carambole, het bondsbureau en de regio’s. Genoemde werkgroepen hebben een 
uitvoerend karakter en missen duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden. Een goed 
werkende en op elkaar afgestemde organisatie is een basisvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling 
van het G‐biljart, vandaar dat deze hoofddoelstelling al in de jaren 2011 – 2012 moet worden 
gerealiseerd.   
 
Wat is er in 2016 gerealiseerd? 

‐ G‐Biljart wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenactieplan dat onderdeel is van het 
meerjarenbeleidsplan van de Vereniging Carambole, hieraan is een begroting gekoppeld die 
inzichtelijk maakt voor welke activiteiten welke middelen beschikbaar zijn. 

‐ G‐Biljart wordt in 2016 georganiseerd op basis van een heldere organisatiestructuur, hierbij 
zijn taken en verantwoordelijkheden van verschillende niveaus (Sporter, Bestuur, Vereniging 
Carambole, werkgroepen, Bondsbureau en regio’s) duidelijk beschreven. 

‐ De organisatie van verschillende evenementen en competities zijn vastgelegd in 
verschillende draaiboeken die gedeeld worden op alle niveaus. De evenementen worden 
gepresenteerd op de wedstrijdkalender van de KNBB op koepelniveau. 

‐ Er wordt in 2016 regelmatig gecommuniceerd over G‐Biljart naar de leden via het bondsblad 
van de KNBB. 

 
Hoe worden bovenstaande resultaten bereikt? 

Jaar  Activiteiten  Verantwoordelijk 

2011  Opstellen meerjarenactieplan 2011‐2016  Aparte werkgroep 
met 
vertegenwoordigers 
vanuit werkgroep 
VG‐Biljart en SRBN 

2011  Beschrijven organisatiestructuur  Vereniging 
Carambole 

2012  Format opstellen draaiboek evenementen  Bureau 

2012  Format vullen met informatie van evenementen  Organisaties 
evenementen 

2012  Beschrijven op welke momenten er gecommuniceerd 
wordt 

Bureau 
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3.2 De Vereniging Carambole dient kwalitatief goede begeleiding te ondersteunen 

Biljarters worden bij het beoefenen van hun sport vanuit de vereniging begeleidt door sporttechnisch 
kader (trainers). VG‐biljarters spelen het spel voornamelijk vanuit de zorginstellingen en zijn voor het 
beoefenen afhankelijk van de begeleiders vanuit de zorginstellingen. Dit geldt zowel voor het spelen 
binnen de zorginstelling als voor het deelnemen aan wedstrijden of toernooien. Het begeleiden van 
G‐biljarters vraagt, naast de benodigde sporttechnische kennis, ook specifieke vaardigheden. Het is 
dan ook noodzakelijk om de begeleiding, waar mogelijk, vanuit de Vereniging Carambole te 
ondersteunen om er voor te zorgen dat de begeleiding sportminded blijft of wordt en dat de 
deskundigheid van de begeleiding wordt vergroot. Een goede begeleider kent de doelgroep de 
biljartsport en weet zijn of haar kennis over te dragen.  
Ook van arbitrage vraagt het andere vaardigheden om de biljartwedstrijden goed te laten verlopen. 
Er wordt momenteel nog weinig gebruik gemaakt van gediplomeerde  arbiters. In de komende 
beleidsperiode zal er dan ook worden ingezet op het vergroten van het aantal arbiters en het 
vergroten van de kwaliteit van de arbiters. 
 
Wat is er in 2016 gerealiseerd? 

‐ Is er een workshop of zijn er educatieve middelen beschikbaar om de begeleiding vanuit de 
zorginstellingen te ondersteunen. Hiermee wordt de begeleiding handvaten geboden om zijn 
of haar kennis beter over te dragen aan de G‐biljarter. 

‐ Om de arbitrage beter voor te bereiden op het leiden van een wedstrijd G‐biljart, bestaat er 
in 2016 een protocol of workshop. Daarnaast is er een database opgezet met arbiters die 
wedstrijden G‐biljart willen leiden. 

 
Hoe worden bovenstaande resultaten bereikt? 

Jaar  Activiteiten  Verantwoordelijk 

2014  Ontwikkelen protocol of workshop voor arbiters die 
wedstrijden G‐biljart leiden  

Vereniging 
Carambole 

2014  Opzetten van een database met arbiters die wedstrijden 
G‐biljart willen leiden 

Vereniging 
Carambole 

2015  Ontwikkelen en aanbieden workshop of educatieve 
middelen om begeleiding zorginstellingen te 
ondersteunen 

Bondsbureau KNBB 

     

     

 

Vergaderbrochure voorjaar 2011 Pagina 60 van 68 KNBB-Vereniging Carambole



 

Hoofdstuk 4  Pijler 2, opzetten en uitbreiden van het 
wedstrijdaanbod 

 
Het wedstrijdaanbod voor de G‐biljarter bestaat uit twee toernooien, het Nederlands Persoonlijk 
Kampioenschap in Oegstgeest en het Nederlands Team Kampioenschap in Veldhoven. Voor 
rolstoelbiljart wordt in het seizoen 2011‐2012 het Nederlands Persoonlijk Kampioenschap Libre 
georganiseerd. Om het aanbod aantrekkelijker te maken en daarmee meer mensen te binden aan de 
bond wordt de komende beleidsperiode gebruikt om het wedstrijdaanbod voor G‐biljart op te zetten 
en uit te breiden.  

4.1 Organisatie van NK’s uitbreiden naar EK’s en WK’s 

De ambitie is uitgesproken om de NK’s uit te breiden met een internationaal deelnemersveld om zo 
een toernooi te organiseren dat de VG‐biljarters een hoger platform biedt. Het is hiervoor 
noodzakelijk om een internationaal netwerk op te bouwen en om te inventariseren hoe VG‐biljart 
internationaal georganiseerd is.  
 
Wat is er in 2016 gerealiseerd? 

‐ In 2016 is inzichtelijk hoe VG‐biljart in het buitenland georganiseerd wordt, op basis hiervan 
wordt duidelijk of een internationale afvaardiging haalbaar is en of er buiten Nederland 
behoefte is aan een toernooi met internationale vertegenwoordiging. Ook is er een 
internationale netwerk opgebouwd. 

‐ In 2016 is er voor VG‐biljart een toernooi georganiseerd dat een internationaal 
deelnemersveld kent. 

 
Hoe worden bovenstaande resultaten bereikt? 

Jaar  Activiteiten  Verantwoordelijk 

2014  Onderzoeken hoe G‐biljart internationaal is 
georganiseerd 

Bondsbureau 

2014  Onderzoeken of er buiten Nederland behoefte is aan een 
toernooi met internationale vertegenwoordiging 

Bondsbureau 

2015  Organiseren van een toernooi met een internationaal 
deelnemersveld 

Vereniging 
Carambole 
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4.2 Nieuwe wedstrijdvormen opzetten 

Om meer G‐biljarters te binden aan de bond is het noodzakelijk om nieuwe wedstrijdvormen op te 
zetten voor: 

‐ Rolstoelbiljarters: hebben behoefte aan uitbreiding van de persoonlijke kampioenschappen 
naar andere spelsoorten. 

‐ VG‐biljarters prestatief: zijn in staat om minimaal 5 caramboles te maken en nemen deel aan 
Nederlandse Kampioenschappen (team of individueel) en hebben behoefte aan meer 
wedstrijdmogelijkheden. 

‐ VG‐biljarters recreatief: zijn niet in staat om minimaal 5 caramboles te maken, of hebben 
begeleiding nodig aan de biljarttafel, nemen nog niet deel aan wedstrijden, maar hebben wel 
de behoefte om deel te nemen aan een nieuwe wedstrijdvorm. 

 
Bij het opzetten van nieuwe wedstrijdvormen moet rekening worden gehouden met de 
belastbaarheid van spelers en begeleiders. Uitdaging hierbij is om rekening te houden met de reistijd, 
dit is mogelijk door een wedstrijdvorm op te zetten op basis van een regionale indeling. 
 
Wat is er in 2016 gerealiseerd? 

‐ Voor de rolstoelbiljarters  wordt voor het seizoen 2011‐2012 een NK Libre (persoonlijk 
kampioenschap) georganiseerd, vanaf het seizoen 2012‐2013 wordt dit uitgebreid met de 
spelsoort driebanden klein. 

‐ In 2016 bestaat er voor de VG‐biljarters prestatief een wedstrijdstructuur waarbij er op basis 
van regionale voorwedstrijden deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen kan 
worden afgedwongen. 

‐ In 2016 bestaat er voor de VG‐biljarters recreatief een regionale wedstrijdvorm. 
 
Hoe worden bovenstaande resultaten bereikt? 

Jaar  Activiteiten  Verantwoordelijk 

2011‐2012  Ontwikkelen wedstrijdstructuur VG‐biljarters prestatief 
en recreatief 

Werkgroep VG 

2012  Presenteren nieuwe wedstrijdstructuur VG‐biljarters 
prestatief en nieuwe wedstrijdvorm VG‐biljarters 
recreatief op Nederlands Team Kampioenschap 

Werkgroep VG 

2013  Implementeren nieuwe wedstrijdstructuur VG‐biljarters 
prestatief en nieuwe wedstrijdvorm VG‐biljarters 
recreatief 

Werkgroep VG 

2012‐2013  Naast het Persoonlijk Kampioenschap Libre wordt voor de 
rolstoelbiljarters het Persoonlijk Kampioenschap 
driebanden klein georganiseerd 

Stichting RBNL 
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Hoofdstuk 5  Pijler 3, verhogen sportparticipatie 
 
Het verhogen van de sportparticipatie sluit aan bij de breedtesportambitie van het Olympisch Plan 
2028, die er op gericht is dat minimaal 75% van de Nederlanders, uit alle lagen van de samenleving in 
2016 regelmatig aan sport doet. Om de sportparticipatie van de doelgroep G‐biljarters te verhogen is 
het noodzakelijk om een beter zicht te krijgen op deze doelgroep en om de G‐biljarters te binden aan 
de bond. Momenteel zijn alleen de deelnemers aan het NK in Veldhoven bekend en de leden van de 
Stichting Rolstoelbiljarten Nederland.  

5.1 Alle G‐Biljartspelers laten aansluiten bij Vereniging Carambole en daardoor een 
groei in ledenaantal realiseren 

Er zijn in Nederland 30 tot 35 VG‐biljartverenigingen bekend.  Deze verenigingen vertegenwoordigen 
de VG‐biljarters die biljarten vanuit de zorginstellingen en deze groep is nog niet aangesloten bij de 
Vereniging Carambole. De rolstoelbiljarters zijn vertegenwoordigd in 1 vereniging , Stichting 
Rolstoelbiljarten Nederland (RBNL). Deze vereniging heeft 24 leden.  Om het sportaanbod te 
realiseren voor de G‐biljarter is een lidmaatschap van de Vereniging Carambole als voorwaarde 
gesteld. Daarbij is lidmaatschap van de Vereninging Carambole ook een randvoorwaarde om in 
aanmerking te komen voor verschillende subsidiemogelijkheden.  
De G‐biljarters worden lid van de Vereniging Carambole als de meerwaarde van het lidmaatschap 
helder is, als er een wedstrijdaanbod op maat verzorgd wordt en als duidelijk is wat de kosten zijn 
van het lidmaatschap. 
 
Wat is er in 2016 gerealiseerd? 

‐ In 2016 is de meerwaarde van het lidmaatschap van de Vereniging Carambole helder, er 
wordt een aanbod op maat verzorgd. 

‐ In 2016 is er een handleiding beschikbaar voor zorginstellingen waarin staat beschreven hoe 
zij verstandelijk gehandicapten aan kunnen melden als lid van de Vereniging Carambole. 

‐ In 2016 zijn alle VG‐ en rolstoelbiljarters lid van de Vereniging Carambole. 
 

Hoe worden bovenstaande resultaten bereikt? 

Jaar  Activiteiten  Verantwoordelijk 

Najaar 2011  Tarieven vaststellen G‐Biljarters  Bestuur Vereniging 
Carambole 

Begin 2012  Ontwikkelen handleiding voor zorginstellingen  Werkgroep VG‐
biljart 

2012  Informeren G‐biljarters over de meerwaarde van het 
lidmaatschap en het wedstrijdaanbod op maat dat 
georganiseerd wordt door de Vereniging Carambole 

Werkgroep VG‐
biljart en RBNL 
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bijlage bij agendapunt 11 
 
Onderwerp: rookbeleid 
 
Over het rookbeleid ia al veel gezegd en geschreven. Wij voeren dit onderwerp nogmaals op omdat 
in de afgelopen maanden ons steeds meer klachten van niet-rokers bereiken over het roken tijdens 
officiële wedstrijden. 
Deze klachten betreffen het roken tijdens competitiewedstrijden, gewestelijke en nationale finales. 
Niet-rokers onder onze leden merken terecht op dat door het falende handhavingsbeleid de 
verwachting dat er tijdens wedstrijden niet meer zou worden gerookt, niet is waargemaakt. 
Onder hen zijn leden met gezondheidsklachten en mede daarom hun deelname aan de competitie 
en/of PK’s stopzetten. 
Wij betreuren deze gang van zaken in hoge mate omdat wij hadden verwacht dat rokers alleen al 
uit respect voor niet-rokers hun rookgedrag zouden aanpassen. 
 
Wetgeving 
 
Eind 2010 is de ministerraad accoord gegaan met een versoepeling van het rookverbod voor café’s 
,zonder personeel, die kleiner zijn dan 70 m2. 
Voor deze versoepeling van kracht wordt moet eerst de Tabakswet nog worden aangepast. 
De handhaving van het rookverbod in dergelijke café’s heeft bij de controlerende instantie thans 
dan ook geen prioriteit meer. 
Het rookverbod voor andere horecabedrijven, sportkantines, e.d. blijft wel van kracht. 
Naleving hiervan wordt gecontroleerd door de Voedsel- en Warenautoriteit. 
 
Wedstrijdreglement 
 
In art. 6006 van het WR is bepaald dat namens de door de KNBB georganiseerde officiële 
wedstrijden, in een voor het publiek vrij toegankelijke openbare ruimte moeten plaatsvinden. 
De wet zegt vervolgens dat in openbare ruimten niet mag worden gerookt.  
Wanneer  een versoepeling van het rookverbod voor café’s < 70 m2 van kracht wordt, voldoen 
deze lokaliteiten wél aan het criterium openbare ruimte, doch er mag dan wel worden gerookt. 
Alsdan zullen wij genoodzaakt zijn het WR op dit punt wederom aan te passen. 
Bij de invoering van het rookverbod hebben wij geadviseerd om in de praktijk met de toegestane 
pauze halverwege een partij soepel om te gaan, zodat ook rokers even gelegenheid krijgen op 
daarvoor bestemde plaatsen te gaan roken. 
 
Nationale  finales 
 
Bij de toewijzing hiervan aan een vereniging wordt door de nationale wedstrijdleiders van tevoren 
een garantie gevraagd dat tijdens en tussen de partijen niet wordt gerookt. 
Mocht blijken dat er toch is gerookt dan wordt aan deze vereniging voor drie opeenvolgende 
seizoenen geen voorronde of finale meer toegewezen. 
 
Gewestelijke finales (pk’s en teams) 
 
In gewesten is het gebruikelijk dat op basis van een rooster jaarlijks de gewestelijke finales over de 
districten worden verdeeld. De districten brengen deze vervolgens onder  bij verenigingen. 
Het is ons bekend dat het in de praktijk vaak lastig is verenigingen bereid te vinden om de 
organisatie hiervan op zich te nemen. 
Uit de vaak dunne spoeling moet dan ook nog worden gekeken naar lokaliteiten waarin niet wordt 
gerookt. 
Wij zouden ons kunnen voorstellen dat dit een onderwerp voor een districtsvergadering is, waarbij 
verenigingen nog eens kunnen worden gewezen op het feit dat hun medewerking onontbeerlijk is 
voor de instandhouding van de huidige opzet van het wedstrijdwezen. 
Zou na inventarisatie blijken dat de noodzakelijke medewerking niet kan worden verkregen, dan 
zullen we ons met elkaar over een andere opzet moeten beraden. 
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Competitiewedstrijden 
 
In de praktijk is gebleken dat tijdens competitiewedstrijden steeds meer wordt gerookt. 
Verenigingen die gebruik maken van de faciliteiten van een horecabedrijf zijn vaak afhankelijk van 
het beleid van de uitbater in deze. 
Ook in biljartcentra wordt niet altijd strikt de hand gehouden aan het rookverbod. 
De vraag is dan of uitspelende teams zich hiernaar moeten schikken. 
Wij zijn van mening dat thans aan de wens van niet-rokers tegemoet gekomen moet worden. 
Jarenlang hebben niet-rokers immers noodgedwongen moeten accepteren dat er gerookt werd 
tijdens wedstrijden. In het huidige tijdsgewricht dienen  naar onze mening de rokers zich aan te 
passen in plaats van andersom.  
Ook dit zou een onderwerp voor een districtsvergadering zijn, waarbij na inventarisatie van 
meningen een beleid tot stand komt, waarin zowel rokers als niet-rokers zich zouden kunnen 
vinden. 
 
Voorronden en finales op districtsniveau 
 
Ook ten aanzien van deze wedstrijden kunnen de betreffende wedstrijdleiders garanties vragen van 
de organiserende vereniging dat er tijdens en tussen de partijen niet gerookt wordt. 
 
Andere oplossingen 
 
Om te voorkomen dat er ter vergadering  eindeloze discussies over dit onderwerp ontstaan 
verzoeken wij afgevaardigden van de districten die andere oplossingen voor het rookprobleem 
hebben de wnd. secretaris ,Gerrit van de Put, (gvandeput@concepts.nl) vóór 21 mei hiervan in 
kennis te stellen. 
 
Het bestuur. 
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bijlage bij agendapunt 12 
 
 
Onderwerp: Rooster van aftreden bestuur 
 
Op grond van het rooster van aftreden zijn Jaap Labrujere, Hans Berkhout en Gerrit van de Put 
aftredend. 
Jaap Labrujere en Hans Berkhout stellen zich voor een nieuwe periode van drie jaar herkiesbaar en 
Gerrit van de Put heeft besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen. Wel is hij op verzoek van het 
bestuur bereid projecten te begeleiden en zijn werkzaamheden  in de werkgroep Accommodatiebe-
leid voort te zetten. 
 
Wij stellen u voor Jaap Labrujere en Hans Berkhout her te benoemen. 
 
Op grond van art. 8, lid 3, van de statuten kunnen drie leden schriftelijk kandidaten stellen tot uiter-
lijk één week voor de datum van de vergadering. 
 
In het kader van de bestuurlijke reorganisatie zal de portefeuille Gehandicaptensport per 1 juni a.s. 
worden opgeheven. Vanaf deze datum zal Wim Schipper zijn werkzaamheden voor de G-sport 
blijven voortzetten als voorzitter van de betreffende werkgroep.  Het beleid voor de G-sport is on-
dergebracht bij de portefeuille Breedtesport. 
 
In onze bestuursvergadering op 3 mei j.l. hebben wij t.a.v. de portefeuille  “Verenigingsondersteu-
ning en Ledenwerving” besloten het onderdeel Verenigingsondersteuning (voornamelijk accom-
modatiebeleid)  bij de secretaris onder te brengen en voor ledenwerving geen aparte portefeuille in 
te stellen.   
 
 
Het bestuur  
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Bondsraad 
Koninklijke Nederlandse Biljartbond 

'samen biljarten geeft meer effect'     Nieuwegein, 
3 mei 2011 

 
 
       
 
 
 
 
 
UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE 
VOORJAARSVERGADERING VAN DE KNBB BONDSRAAD 
 
 
 
DATUM: 25 JUNI 2010 
TIJD:  12.00 uur tot ca. 16.00 uur 
PLAATS:  Sporthal Merwestein, Merweplein 1, NIEUWEGEIN  
 
 
CONCEPT AGENDA  
 
01. Opening 
 
02. Mededelingen 

a. afgetreden/aantredende leden van de BR (indien van toepassing) 
 

03. Notulen bondsraadvergadering 
a. reguliere vergadering – openbaar deel d.d. 11-12-2010  Bijgevoegd* 
b. reguliere vergadering – besloten deel d.d. 11-12-2010  Bijgevoegd** 
c. buitengewone vergadering – besloten d.d. 20-01-2011  Bijgevoegd** 

 
04. Jaarverslag 2010 – Organisatie 

a. Goedkeuring Jaarverslag 2010     Bijgevoegd 
b. Stand van zaken Meerjarenbeleidsplan    Mondeling 

 
05. Jaarverslag 2010 – Financiën 

a. Verslag Financiële Advies Commissie    Mondeling 
b. Verslag accountant      Bijgevoegd 
c. Goedkeuring Financieel jaarverslag 2010   Bijgevoegd 
d. Décharge Bondsbestuur 

                                                 
* Daar waar in deze kolom staat vermeld “bijgevoegd” zal het betreffende stuk aan de definitieve agenda en 
uitnodiging worden toegevoegd. De conceptverslagen zijn reeds op intranet geplaatst en voor ieder (van de 
betreffende doelgroep) raadpleegbaar. 
** Voor zover u behoefte heeft mondeling wijzigingen voor dit verslag aan te dragen, zal de vergadering tijdelijk in 
beslotenheid worden voortgezet. Wij verzoeken u wenselijke wijzigingen tevoren aan te geven bij de secretaris op 
mce@casema.nl . Deze wijzigingen zullen in het conceptverslag worden verwerkt, waarna u alsnog nieuwe 
conceptnotulen zullen worden verstrekt. 
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06. Vaststelling meerjarige begroting 2011-2015  

a. Meerjaren begroting 2011-2015     Bijgevoegd 
 
07. Benoeming leden FAC  
Kandidaten voor deze functie kunnen zich tot 2 weken voor de vergadering aanmelden bij 
mce@casema.nl. De geschiktheid wordt getoetst aan het Reglement Profielen van de KNBB. 
 
08. Voorstellen verlening Bondsonderscheiding (indien van toepassing) 
 
09. Status plan clusterbureau NJBB-KNBB 

a. Stand van zaken       Mondeling 
b. Volgende stappen      Mondeling 

 
10. Evaluatie communicatie bondsbestuur KNBB 
 
11. Honderd jarig jubileum van de KNBB 

a. Overzicht geplande activiteiten     Bijgevoegd 
 
12. Reglementen 

a. Voorgesteld wordt bespreking van dit punt uit te stellen tot de najaarsvergadering (in verband 
met  belasting jurist)  

 
13. Bestuursverkiezing 

a. aftredend conform rooster van aftreden     Zie bijlage 1 
b. De heer B. Hagenbeek is aftredend en herkiesbaar. 
c. Benoeming H. van Gameren tot bestuurslid PR/MK   Voor cv zie bijlage 2 
 
Tegenkandidaten voor de functies lid TS/BS en lid PR/MK kunnen zich tot 2 weken voor de 
vergadering schriftelijk aanmelden bij mce@casema.nl onder overlegging van een CV en een 
bereidverklaring. Geschiktheid wordt getoetst aan het Reglement Profielen van de KNBB. 

 
14. Voorstellen vanuit de bondsraad. 

Vanuit de KNBB vereniging Carambole en/of vanuit de secties Driebanden, Pool en Snooker 
kunnen tot 2 weken voor aanvang van de vergadering voorstellen of aanvullingen op de concept 
agenda worden gedaan.. Reageren via mce@casema.nl. 

 
15. Vaststelling vergaderkalender bondsraad 

a. Datum vaststellen :        10 december 2011 
b. Datum vaststellen:         23 Juni 2012 

 
16. Rondvraag   
 
17. Sluiting  
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