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Aan geadresseerde. 
 
 
Onderwerp: Uitnodiging  voorjaarsvergadering 2012    Nieuwegein,  10  mei 2012 
   
 
 
Geachte Heer/Mevrouw, 
 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB‐Vereniging Carambole op: 
 
 

zaterdag 9 juni 2012 
in 

Zaal Verploegen 
Woeziksestraat 100 te Wijchen 

 
Aanvang 13.00 uur 

 
 

De agenda en de vergaderbrochure treft u bijgaand aan. 
 
 
Wij verzoeken u bij eventuele verhindering dit door te geven aan de  secretaris a.i. : 
 
Gerrit van de Put 
Kon. Wilhelminaweg 3 
7391 ER Twello 
E‐mail: gvandeput@concepts.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van de KNBB‐Vereniging Carambole, 
 
Jaap Labrujere, voorzitter 
Gerrit van de Put, secretaris a.i. 
             
 
 
 



 



 
 

 
 
 

 
 

GELOOFSBRIEF VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE KNBB‐VERENIGING CARAMBOLE 
OP ZATERDAG 9 juni 2012 

 
 

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. 
 
 
 



 



A G E N D A 
 

voor de gecombineerde algemene vergadering van de KNBB-Vereniging Carambole en de vergadering van 
de sectieraad Carambole op zaterdag 9 juni 2012 in zaal Verploegen te Wijchen. 
 
 

1. OPENING 
 

2. MEDEDELINGEN 
 

3. INGEKOMEN STUKKEN 
 

4. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 26 NOVEMBER 
2011, (zie pagina   ) 

 
5. VASTSTELLING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 

 
a. verslag FAC 
b. vaststelling financieel verslag 2011 (zie pagina   ) 

 
6. ALGEMEEN JAARVERSLAG (zie pagina   ) 

 
7. COLLECTIEVE AKTEPASSERING MODEL-STATUTEN VOOR DISTRICTEN 

 
 Verwezen wordt naar bijgevoegde notitie (zie pagina   ). 
 

8. VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE KNBB-VERENIGING 
CARAMBOLE 

 
 In verband met seizoensfacturatie dienen enkele bepalingen in de statuten te worden gewijzigd.  
 In bijgevoegde statuten zijn deze in vet aangeduid. 
 Voorgesteld wordt deze wijziging van de statuten vast te stellen  (zie pagina   ). 
 

9. VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT HEFFINGEN EN 
MAATREGELEN 

 
 Verwezen wordt naar bijgevoegd voorstel (zie pagina  ). 
 

10. (HER) BENOEMING BESTUURSLEDEN 
 
 Verwezen wordt naar bijgevoegd voorstel (zie pagina   ). 
 

11. (HER) BENOEMING LEDEN BONDSRAAD 
 
 Verwezen wordt naar bijgevoegd voorstel (zie pagina   ). 
 

12. BESPREKING AGENDA VERGADERING BONDSRAAD OP 23 JUNI 2012 
 
 Deze agenda zal ter vergadering worden uitgereikt. 
 

13. RONDVRAAG 
 

14. SLUITING 
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NOTULEN 
 
van de gecombineerde algemene vergadering van de KNBB-Vereniging Carambole en de 
vergadering van de sectieraad Carambole op zaterdag 26 november 2011 
 
Aanwezig: 
 
Bestuursleden: 
 
Jaap Labrujere (voorzitter), Hélène van Aarle (secretaris), Bart Schoneveld (penning- 
meester), Cees Benschop, Hans Berkhout en Evert Hulleman 
 
Adviseur bestuur: Gerrit van de Put 
 
Ereleden: Jan van Bakel, Ad van der Griendt en Ria de Hek-Huijbers 
 
Districten: 
 
Afgevaardigden van 28 districten 
 
Leden Bondsbestuur: 
 
Leon Vervoort en Marcel Ceulen 
 
Gewestelijke commissies: 
 
Fred van Rookhuijzen (gewest West-Nederland) 
 
Collega-secties: 
 
Santos Chocron (voorzitter sectie Driebanden) 
 
Bondsbureau: 
 
Willem La Riviere (directeur) en Ad Klijn 
 
Vertegenwoordigers van Biljart Totaal en De Ballen 
 
Afwezig met kennisgeving 
 
Bestuurslid: Bennie Deegens 
 
Ereleden: Rick Marseille en Henk Meijer 
 
Leden van Verdienste: Gerda Nieuwenhuis en Jean-Paul de Bruijn 
 
Districten: Berkel en Slinge, Friesland, Den Haag, Twente, West-Friesland en   
       Zaanstreek/Waterland 
 
Lid FAC: Peter Rijckaert 
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1. OPENING 
 
 De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan de 
 afgevaardigden van de districten, gewesten, ereleden, leden van het bondsbestuur, 
 de voorzitter van de sectie Driebanden, directeur en medewerkers van het 
 bondsbureau, vertegenwoordigers van de pers en belangstellenden. 
 In tegenstelling tot andere jaren zullen vanuit het bestuur geen gewestelijke 
 vergaderingen met districten meer worden  georganiseerd, doch zullen één of meer 
 portefeuillehouders uit het bestuur deze vergaderingen bijwonen als dat wordt 
 verzocht. 
 Actuele ontwikkelingen zullen in Biljart Totaal en De Ballen, alsmede via 
 Nieuwsbrieven worden gepubliceerd. 
 Voorts stelt hij de vergadering in kennis van het overleg met het bondsbestuur over 
 verlenging van de samenwerkingsovereenkomst, welke op 31 december a.s. 
 afloopt. 
 Hij spreekt de verwachting uit dat consensus zal worden bereikt over een aantal 
 door Carambole aangebrachte wijzigingen daarin. 
 Met betrekking tot het jeugdbeleid merkt hij op, dat hieraan niet al te krampachtig 
 moet worden vastgehouden. Volgens hem is evenzeer noodzakelijk energie te 
 steken in de doelgroep 40-plussers. 
 Het binnenhalen van sponsors is in het huidige tijdsgewricht moeilijk, maar ook 
 zonder dat staat de vereniging er  financieel goed voor. 
 Voorts vestigt hij de aandacht op het onlangs gereedgekomen magazine over het 
 accommodatiebeleid, dat aan een ieder is uitgereikt. Hij prijst de werkgroep voor 
 het vele werk dat hiervoor is verricht. 
 Tenslotte feliciteert hij BV Onder Ons te Beverwijk met de nieuwgebouwde 
 accommodatie, nadat de vorige door brand was verwoest. De vergadering 
 ondersteunt dat met applaus. 
 Hierna verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 
 
2. MEDEDELINGEN 
 
a.  De voorzitter deelt mee dat een brief van Hélène van Aarle is ontvangen, waarin zij 
 met onmiddellijke ingang ontslag verzoekt uit haar functie als secretaris wegens het 
 niet meer kunnen combineren van de hieraan verbonden werkzaamheden met het 
 werk van een deeltijdbaan en haar gezin. Wel is zij bereid haar werkzaamheden in 
 de werkgroep Accommodatiebeleid te blijven voortzetten. 
 
b.  De voorzitter zegt dat het magazine over het accommodatiebeleid bedoeld is voor 
 alle aangesloten verenigingen en doet een beroep op de districten om dit tijdens een  
    districtsvergadering aan de verenigingen uit te reiken, zulks ter besparing van 
 portkosten. Hierover zal binnenkort met de districten contact worden opgenomen. 
 
c.  Op verzoek van de voorzitter deelt de secretaris mee van wie bericht van  verhinde-
 ring is ontvangen. 
 
3. INGEKOMEN STUKKEN: 
 
a. Brief van het bestuur van district Friesland d.d. 22 juli 2011, waarin wordt 
 voorgesteld om KNBB-vergaderingen wisselend te doen houden in de omgeving 
 van Zwolle en Nijmegen i.v.m. de reisafstand. 
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 De vergadering besluit, conform het voorstel van het bestuur, om de vergaderloca-
 tie in Wijchen voorlopig aan te houden, zolang geen geschikte vergaderlocatie in 
 het midden van het land gevonden kan worden. 
 
b. Brief van de voorzitter van het gewest Zuid-Nederland, waarin wordt meegedeeld 
 dat enkele districten voorstander zijn van het dragen van een strik of stropdas tij-
 dens finales. 
 
 De voorzitter wijst erop, dat veel verenigingen na verruiming van de kledingvoor-
 schriften hun clubtenue hebben aangepast. Volgens hem mogen de verenigingen 
 rekenen op een consistent beleid in deze, zulks ook in verband met de kosten. 
 Het bestuur stelt de vergadering dan ook voor de huidige kledingvoorschriften niet 
 te wijzigen, doch het accent meer te leggen op naleving hiervan. 
 
 Dhr. Verschure (Delta Zuid-West) zegt dat zijn district weer tot het dragen van een 
 strik of stropdas tijdens districts- en gewestelijke finales heeft besloten.  
 
 Dhr. Rouschen(Zuid-Limburg) zou ook graag zien dat de kledingvoorschriften op 
 dit punt zouden worden aangepast. 
 
 De voorzitter wijst erop dat de huidige kledingvoorschriften slechts drie jaar 
 geleden met een meerderheid zijn aangenomen en dat met naleving hiervan veel ten 
 goede kan worden gekeerd. Hij stelt voor de huidige kledingvoorschriften te 
 handhaven.  De vergadering stemt hiermee in. 
 
c. Brief van district Duinstreek met verzoek om het AVE-systeem weer toe te passen. 
 
 De voorzitter stelt voor dit verzoek eerst te behandelen in de Commissie Sportzaken 
 Carambole. De vergadering stemt hiermee in. 
 
d.  Brief van district Maastricht waarin wordt verzocht vroegtijdig met de voorberei-

 dingen van de Nationale Biljartdag in 2012 te starten. 
 
 Op verzoek van de voorzitter informeert Gerrit van de Put de vergadering over dit  
 onderwerp. Op korte termijn zal over het houden van deze dag meer duidelijkheid  
 komen en zullen de verenigingen en districten daarna zo spoedig mogelijk worden  
 geïnformeerd. 
 

4. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 28 
 MEI 2011 

 
 Dhr.v.d.Laan(Groningen/Drenthe) merkt op dat op blz.7 staat vermeld dat het  
 bestuur décharge is verleend bij de vaststelling van de jaarrekening 2010. Volgens 
 hem moet dat de penningmeester zijn. 
 De voorzitter zegt dat het gehele bestuur voor het gevoerde financiële beleid 
 verantwoordelijk is en dus ook aan het gehele bestuur décharge wordt verleend. 
 
 Hierna worden bovenvermelde notulen ongewijzigd vastgesteld. 
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5. FINANCIEN: 
 

 Vaststelling contributie 
 
 De penningmeester licht toe dat: 
 -   de contributie voor senioren niet wordt verhoogd 
            -   de contributie voor recreanten van € 10,-- naar € 11,-- gaat 
            -   voor deelname aan avond- en dagcompetitie € 6,-- extra in rekening wordt  
                 gebracht 
             -  de contributie voor de jeugd iets is verhoogd 
             -  de algemene basiscontributie € 5,-- bedraagt 
             -   korting van € 6,-- vervalt bij het spelen in de divisie Driebanden, naast het  
                 spelen bij Carambole 

 
 Dhr.Schmitz (Doetinchem) wijst erop dat op grond van het huidige systeem 
 het kan voorkomen dat van een lid tweemaal in een jaar contributie wordt  
 geheven. 
 De penningmeester zegt dat het voornemen bestaat om m.i.v. 2012 de contributie in 
 twee termijnen te factureren en hiermee te voorkomen dat een dubbele contributie 
 moet worden betaald.    
 
 Dhr. Tieben (Delta ZW) vraagt wat leden moeten betalen die niet deelnemen  
 aan competitie en/of pk’s. 
 De penningmeester antwoordt dat voor deze leden alleen de basiscontributie  
 van € 5,-- in rekening wordt gebracht. 
 
 Dhr. v.d.Laan (Groningen/Drenthe) zegt dat in zijn district het boekjaar gelijk is 
 aan het kalenderjaar en voorziet dan problemen. 
 De penningmeester zegt dat dit oplosbaar is door de contributie of per half jaar te 
 innen dan wel in twee keer (basiscontributie en speelrecht) 
 
 Dhr. van Hoeve (Amsterdam) zegt de balans bij de begroting te missen. 
 De penningmeester zegt dat de balans onderdeel uitmaakt van de jaarrekening en 
 niet van de begroting. 
 
 Dhr.te Boekhorst (Stedendriehoek) zegt geconstateerd te hebben dat de baten fors 
 teruglopen en er 2000 leden minder zijn. De gemiddelde leeftijd van de leden is 55 
 jaar en vraagt hoe het ledenaantal zich zal ontwikkelen. 
 Voorts is geen bedrag opgenomen voor marketingkosten en innovatiekosten. De 
 koepelkosten stijgen, waarvan ruim 80% ten laste van Carambole komt. 
 Tegen deze achtergrond vraagt hij zich af of de zeggenschap van Carambole wel 
 voldoende is. Hij acht een meerjarenbegroting wenselijk. 
 
 De penningmeester zegt dat in de begroting een eenmalig bedrag van € 30.000,-- is 
 opgenomen voor aanschaffing van software en € 26.000,-- voor vermogensverster-
 king van de koepel. Een meerjarenbegroting is in de maak, doch deze kan eerst 
 worden afgerond nadat bekend is met welk bedrag aan algemene subsidie na 2012 
 kan worden rekening gehouden. Hij gaat er vanuit dat over een dergelijk stuk in de 
 voorjaarsvergadering kan worden beschikt. 
 Voor marketingkosten is een bedrag van € 9.750,-- in de begroting opgenomen. 
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 M.b.t. de ontwikkeling van het ledenaantal is het in de laatste jaren zo geweest dat 
 in het begin van het jaar een stijging valt te zien en een daling aan het einde van het 
 jaar. 
 Een structurele daling van het aantal leden zal volgens hem betekenen dat de con -
 tributie moet worden verhoogd. 
 
 De voorzitter merkt op dat samenwerking met collega-bonden op den duur tot stij-
 ging van het aantal leden kan leiden. 
 
 N.a.v. een vraag van Dhr. Verschure (Delta Zuid-West) antwoordt de penningmees-
 ter dat dubbele heffingen vermeden moeten worden. 
 
 Dhr Teunissen (Veluwezoom) stelt voor studenten van de HEAO een onderzoek te 
 laten instellen naar subsidiemogelijkheden. Hij is bereid hieraan een steentje bij te 
 dragen. 
 
 De penningmeester zegt dat een medewerkster op het bondsbureau met het aanvra-
 gen van subsidies is belast en zal het voorstel van dhr. Teunissen voorleggen aan de 
 directeur. 
 
 De voorzitter verzoekt dhr. Teunissen een en ander op schrift te stellen. Dhr. Teu-
 nissen zegt dit toe. 
 
 Namens de FAC deelt mevr.Twigt de vergadering mee dat de vragen over de begro-
 ting door de penningmeester naar tevredenheid zijn beantwoord en de FAC de be-
 groting realistisch vind. en hiermee akkoord kan gaan. 
 
 Hierna stelt de vergadering, conform het voorstel, de contributie voor 2012 vast en 
 wordt vervolgens de begroting voor 2012 overeenkomstig het concept vastgesteld. 
 
 De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn vele werk. 
 
 Op het verzoek van de voorzitter een kandidaat voor te dragen als lid van de FAC, 
 meldt niemand zich aan. 
 

6. VERSLAG COMMISSIE SPORTZAKEN CARAMBOLE 2010-2011 
 
       Dhr. Van Rookhuijzen (Gewest WN) verzoekt voortaan vetgedrukte teksten  
       achterwege te laten. 
       Hierna neemt de vergadering het verslag voor kennisgeving aan. 
       De voorzitter dankt Evert Hulleman en Ad Klijn voor de opstelling van dit verslag. 
 
       Na een korte pauze heropent de voorzitter de vergadering. 
 
       De voorzitter verzoekt Wim Schipper naar voren te komen en zegt dat van Wim 
 tijdens een samenzijn met het bestuur afscheid is genomen als bestuurslid. Voor 
 zijn inzet en betrokkenheid, met name op het terrein van de G-sport, dankt hij hem 
 nogmaals en zegt verheugd te zijn dat Wim als voorzitter van de werkgroep G-sport 
 zijn werkzaamheden voor deze tak wil voortzetten. Vervolgens deelt hij mee dat is 
 besloten aan Wim de onderscheiding erespeld in goud te verlenen en speldt hem 
 deze op. De vergadering ondersteunt dit met applaus. Ook dankt de voorzitter mevr. 
 Schipper voor de ondersteuning van haar man. 
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       In zijn dankwoord zegt Wim bijzonder verheugd te zijn met deze onderscheiding en 
       zich met hart en ziel te zullen blijven inzetten voor de G-sport. 
 
      Hierna richt de voorzitter zich tot Hélène van Aarle en dankt haar voor haar inzet 
 als secretaris en de prettige samenwerking met haar. Het bestuur respecteert haar 
 besluit en zal zich in de komende bestuursvergadering buigen over haar toezegging 
 om nog wel een bijdrage te willen leveren aan het accommodatiebeleid. 
      Hierna overhandigt hij haar een boeket bloemen, hetwelk de vergadering onder
 steunt met applaus. 
 
 
7. MODEL-STATUTEN VOOR DISTRICTEN 
 
       Dhr.v.d. Griendt (erelid) wijst op de verplichting van een districtsorgaan voor het 
 publiceren van officiële mededelingen. Voorts is hem opgevallen dat een artikel 
 over het verlenen van een predicaat  erelid of lid van verdienste ontbreekt, alsmede 
 een rooster van aftreden. Volgens hem dient ook gekeken worden naar een ge-
 schorst lid wiens beroep daartegen nog loopt en of op grond daarvan de toegang tot 
 een vergadering kan worden geweigerd. 
 
 Dhr. Koolen (West-Brabant) merkt op dat zijn district een afwijkend boekjaar heeft 
 dan is voorgeschreven in de statuten. 
 
 Dhr. Tieben (Delta Zuid-West) vraagt wat bedoeld wordt met  “reglement” in arti-
 kel 7, lid 1. Als hiermee een districtsreglement wordt bedoeld, dat heeft dat volgens 
 hem geen rechtskracht. 
 
 Dhr. Verschure (Delta Zuid-West) adviseert nog een spellingscontrole toe te pas
 sen. 
 
 Hierna geeft de voorzitter het woord aan Gerrit van de Put. 
 
 Gerrit van de Put zegt alle gemaakte opmerkingen aan de juridisch adviseur te zul
 len voorleggen. Na aanpassing van de statuten zullen deze aan de districten worden 
 toegezonden onder bijvoeging van een leidraad, waarin is aangegeven welke stuk-
 ken moeten worden toegezonden ten behoeve van collectieve aktepassering. 
 Hij adviseert de districten de model-statuten over te nemen omdat die naadloos aan-
 sluiten op de statuten van de KNBB en die van de KNBB-Vereniging Carambole. 
 

 
8.   BENOEMING LEDEN NATIONALE BEROEPSCOMMISSIE 
 
 De voorzitter zegt dat dhr. Beentjes zich heeft teruggetrokken en dat in diens plaats 
 de heer C.H.J. van de Laar te Deventer ter benoeming wordt voorgedragen. 
 De vergadering benoemt de heer mr. P.J. de Booij als voorzitter, de heer A. Jalving 
 als plaatsvervangend voorzitter en de heren G. van der Vlies, E. Reinshagen en 
 C.H.J. van de Laar tot lid van de nationale beroepscommissie. 
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9.  BESPREKING AGENDA VERGADERING BONDSRAAD D.D. 10-12-2011 
 
 Dhr. Schmitz (Doetinchem) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. een clusterbu-
 reau. 
 
 De voorzitter verzoekt Leon Vervoort ( voorzitter KNBB) de vergadering hierover 
 te informeren. Dhr. Vervoort zegt dat het overleg hierover thans stil ligt, zulks me-
 de i.v.m. verkoop van het gebouw. 
 
 Dhr. te Boekhorst (Stedendriehoek) zegt niets tegen een businessclub te hebben als 
 het maar geld oplevert. In de samenwerkingsovereenkomst is een periodiek overleg 
 tussen bondsbestuur en sectiebesturen vastgelegd. Hij heeft de indruk, mede gelet 
 op de stevige discussies in de laatstgehouden vergadering van de bondsraad, dat op 
 dat punt nog wel wat valt te verbeteren. Hij roept op tot goede samenwerking en zal 
 ook in de komende vergadering van de bondsraad vragen hoe we met elkaar om
 gaan. 
 
 De voorzitter zegt dat het overleg tussen bondsbestuur en sectiebesturen opgevoerd 
 is van 4 tot 6 keer per jaar. Voorts heeft hij van het bondsbestuur vernomen dat men 
 op grote lijnen kan instemmen met de voorgestelde wijzigingen in de te verlengen 
 samenwerkingsovereenkomst. 
 
10. DATA VAN ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN IN 2012 
 
 De vergadering stemt in met de voorgestelde data van de ALV’s in 2012, zijnde 9 
 juni 2012 en 24 november 2012. 
 
 Dhr. Rouschen (Zuid-Limburg) verzoekt hieraan vast te houden, omdat bij latere 
 wijziging hiervan dit problemen kan geven. 
 De voorzitter zegt hiermee rekening te zullen houden. 
 
11. RONDVRAAG 
 
 Dhr. Schmitz (Doetinchem) informeert naar het automatiseringsproject. 
 Op verzoek van de voorzitter informeert de penningmeester, die tevens lid is van 
 een daarvoor ingestelde werkgroep, de vergadering over de huidige stand van za
 ken. 
 Er is een programma van eisen opgesteld en op basis daarvan worden thans de of-
 fertes bestudeerd. Het wedstrijdprogramma Kompsos zal operationeel blijven zo-
 lang er geen vervangend programma is. 
 
 Dhr. Verschure (Delta Zuid-West) zegt dat een brief van zijn district betreffende de 
 kledingvoorschriften niet is behandeld. 
 De voorzitter licht toe dat dit tegelijk is gebeurd met de brief van de voorzitter van 
 het gewest Zuid-Nederland over dit onderwerp. 
 
12. SLUITING 
 
 Hierna dankt de voorzitter een ieder voor de komst naar deze vergadering en in
 breng. Hij wenst allen een goede reis naar huis en nodigt uit voor een drankje. 
 Hierna sluit hij de vergadering. 
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BESTUURSVERSLAG

De KNBB vereniging Carambole presenteert hierbij haar jaarrekening over het verslagjaar 2011.

Aangezien onze vereniging onderdeel is van de hoofdvereniging KNBB worden onze cijfers
samengevoegd met de jaarrekening van de KNBB als geheel.
Kijken we terug op de periode 1 juli 2009 tot 1 januari 2012 dan moeten we vaststellen dat na
de juridische verzelfstandiging de doelstellingen van de hoofdvereniging KNBB en die van onze
vereniging niet altijd parallel lopen. Hieronder komen we daarop terug.

Omdat de KNBB begin 2009 nagenoeg geen eigen vermogen maar had is, naast het versterken
van het vermogen van onze vereniging, een optimale bijdrage geleverd aan de versterking van het
eigen vermogen van de KNBB.
Dit omdat wij meer dan 80% van de leden vertegenwoordigen en daarmee een grotere slagkracht
hebben dan de overige secties en de koepel zelf.
De debiteurenstand was zeer zorgelijk. De debiteuren van Carambole werden tegen de bruto-
waarde overgenomen, dus zonder enige reservering voor afschrijving.
Met veel inspanning, ook van de districten, zijn deze debiteuren met minimale verliezen
ingevorderd. Ook bij de andere secties kunnen we thans spreken van een genormaliseerde
debiteurenstand, echter niet zonder dat in meerdere jaren hierop grote verliezen genomen zijn.
In 2011 moest de KNBB een bedrag van circa € 51.000 wegens oninbaarheid afschrijven.
Ook in 2009 en 2010 werden soortgelijke bedragen gereserveerd en of afgeboekt.

De KNBB heeft thans weer een eigen vermogen van € 515.000, waarvan een bedrag van
€ 268.000 van onze vereniging is.

Aan de totstandkoming van het eigen vermogen heeft onze vereniging in belangrijke mate
bijgedragen. Dit is geschied door in ruime mate een deel van de algemene subsidies,
welke voor 80% of meer ons aandeel was, in de KNBB achter te laten.
De volgende bedragen zijn hiervan de belangrijkste onderdelen.
Bij de inbreng per 1 juli een bedrag van € 55.000 bestemd voor de afboeking op het vastgoed.
In 2010 werd de extra bijdrage aan algemene subsidie achtergelaten om de toekomstige
automatisering te kunnen realiseren, alsmede € 1,00 per lid. Gezamenlijk € 118.000.
In 2011 eveneens voor beide een gezamenlijk bedrag van € 72.000.
Deze bedragen brengen tot uitdrukking dat wij ons verbonden voelen met de 100-jarige KNBB.
Resumerend kunnen we vaststellen dat het huidig vermogen van de KNBB nagenoeg geheel
door onze vereniging bijeen gebracht is.

De samengestelde en enkelvoudige balans van de KNBB zien er thans globaal als volgt uit:
Samengesteld Enkelvoudig

ACTIVA
Vaste activa 546.761 546.761
Vlottende activa 102.127 91.933
Liquide middelen 430.528 101.978

Totaal activa 1.079.416 740.672

PASSIVA
Vermogen 515.787 247.500
Langlopende schulden 221.550 221.550
Kortlopende schulden 342.079 271.622

Totaal passiva 1.079.416 740.672
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Onder de vlottende activa zit een bedrag van ruim € 22.000 aan debiteuren.
Ons aandeel hierin bedraagt € 6.300.
Wij hebben veiligheidshalve ook een bedrag gereserveerd van € 11.250 op onze debiteuren in
verband met de systeemwijziging van de facturering in 2012.
Vanaf het seizoen 2012-2013 zullen we factureren per speelseizoen.

Resultaat 2011

Ondanks de afschrijving op de debiteuren is het gemeenschappelijk resultaat ruim € 110.000.
Het aandeel van Carambole bedraagt € 62.000.
Daarnaast is ruim € 48.000 gereserveerd op de balans voor de ophanden zijnde automatisering.

Bij onze vereniging blijven de baten en lasten achter bij de begroting, hetgeen per saldo heeft
geleid tot een verbetering van ongeveer € 35.000 ten opzichte van de begroting.

Vooruitblik 2012

De eerste contouren van de wijziging van de subsidies van NOC*NSF zijn gepubliceerd.
Voor de algemene subsidies zijn de verminderingen niet al te ingrijpend.
Voor onze vereniging zal dat neerkomen op een verminderig van € 1,00 per lid.

Zoals bekend is bij de juridische verzelfstandiging van Carambole een samenwerkings-
overeenkomst met de hoofdvereniging KNBB gesloten.
Daarin is onder meer de verdeelsleutel opgenomen voor aan Carambole toe te rekenen kosten.
Op grond van de door de bondsraad vastgestelde meerjarenbegroting streeft het bondsbestuur
ernaar om het vermogen nog aanzienlijk te versterken.
Op zich een nobel streven maar de indruk bestaat dat het bondsbestuur daaraan een zodanige
invulling wil geven, welke niet spoort met de doelstellingen en met name het financiële beleid
van Carambole.
De vraag is of de samenwerkingsovereenkomst voldoende waarborgen biedt om de financiële
zelfstandigheid van Carambole in de komende jaren te kunnen garanderen.

Enerzijds is Carambole als sectie gehouden haar beleid af te stemmen op het door de
bondsraad vastgestelde beleid voor de gehele KNBB, anderzijds heeft zij als zelfstandige
vereniging op grond van haar statuten verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid
aan haar leden.
Dit duale stelsel kan slechts in de praktijk worden toegepast als door beide partijen bindende
afspraken worden gemaakt.

Dit en andere knelpunten in de KNBB-organisatie zulllen in de loop van 2012 besproken
moeten worden.
Wij willen hoe dan ook voorkomen dat wij niet in een soortgelijke situatie belanden als vóór
de verzelfstandiging van Carambole.

Nieuwegein, april 2012
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BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA 2011 2010

€ €

Vlottende activa

Vordering KNBB 7077 171119
Debiteuren 6300 28093
Overige vorderingen 3894 3350

17271 202562

Liquide middelen 328550 117846

Totaal activa 345821 320408

PASSIVA 2011 2010

€ €

Vermogen
Saldo 1 januari 205633 38398
Winstsaldo A.P. 62654 167235
Saldo 31 december 268287 205633

Kortlopende schulden

Aflossing leningen 13921 40185
Crediteuren 7284 11926
Overlopende wedstrijdkosten 54800 60000
Overige kortlopende schulden 1529 2664

77534 114775

Totaal passiva 345821 320408
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WINST- EN VERLIESREKENING 2011

2011

2011 Begroot 2010

€ € €
Baten

Contributies 571528 588650 605920
Inschrijfgelden 35056 35500 33889
Sponsoring 18000 18000 18800
Overige opbrengsten 3108 400 275
Kwijtscheldingen leningen 0 0 46162

627692 642550 705046

Lasten
Personeelskosten 103861 121505 86183
Organisatiekosten 12809 9000 11995
Bestuur / commissie 27274 42500 27641
Breedtesportkosten 18612 15000 19336
Wedstrijdkosten 141645 157000 158416
Marketingkosten 12462 15000 5592
Financiële baten en lasten 5847

subtotaal 322510 360005 309163

Koepelkosten 242528 255815 228648

565038 615820 537811

Resultaat 62654 26730 167235
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TOELICHTING ALGEMEEN

De vordering op de KNBB ter zake van de inbreng is volledig afgewikkeld in 2011.
Er werd opnieuw een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de periode van twee jaar.

In 2011 is gebleken dat twee districten alsnog om terugbetaling van hun leningen uit 2001
verzocht hebben. Deze afwikkeling heeft ertoe geleid dat we in 2011 een extra last hebben
moeten nemen van € 5847 welke verminderd is met de opbrengst van € 3894 rente deposito.
Thans staat ultimo 2011 nog ruim € 13.000 open welke in februari 2012 zijn afgewikkeld.

We hadden bij de start ons voorgenomen om tenminste een vermogen van € 250.000 te
vormen. Zoals uit de balans blijkt hebben we dat doel ultimo 2011 ruimschoots bereikt.

We zullen in 2012 overgaan tot een contributie-systeem dat gebaseerd is op het
wedstrijdseizoen. Bij de facturatie in februari is hiermee een aanvang gemaakt.

TOELICHTING OP DE BALANS

DEBITEUREN
Het debiteurensaldo bedraagt ultimo 2011 een bedrag van € 6300
Dit is het saldo onder aftrek van de reservering van € 13.900.

OVERLOPENDE WEDSTRIJDKOSTEN
De reserve voor overlopende wedstrijdkosten is in 2011 met € 5.200 verlaagd en bedraagt
thans nog € 54.800. De bate van € 5.200 is verwerkt bij de overige wedstrijdkosten.

WINST- EN VERLIESREKENING

De contributie opbrengsten blijven achter bij de begroting omdat nu duidelijk is dat de groei
in 2010 éénmalig was. Net als voorgaande jaren neemt het ledental gestaag af.
Bij de begroting van 2012 is al rekening gehouden met deze tendens.

De organisatiekosten zijn bijna vierduizend hoger dan begroot.
In verband met de model statuten voor districten en overige adviezen over reglementen
en dergelijke zijn deze hoger dan begroot, terwijl ook gekozen is om een automatisering te
regelen voor de persoonlijke kampioenschappen (niet-imperatief).
Deze kosten bedragen ruim drieduizend per jaar.

Bij de bestuurskosten is een toelichting noodzakelijk.
Bij de begroting van 2011 werd uitgegaan van het gegeven dat de kosten van de
gewestelijke bestuurders onder het hoofd bestuurskosten algemeen zouden worden
verantwoord. Om het zicht op deze kosten in beeld te houden worden ze wederom
verantwoord onder het hoofd gewestelijke kosten welke onderdeel zijn van de wedstrijdkosten.

Hierbij de berekening van het totaal van de begroting en de uitkomst 2011 ;
Uitkomst Begroot

Bestuurskosten algemeen 27274 42500
Onder de gewestelijke kosten 10728 3000
Totalen 38002 45500

Alles overziende is het resultaat beter dan begroot.
Gezien de ontwikkeling van de subsidies is het gewenst de vinger aan de pols te houden.
We zullen in het najaar ook een meerjaren begroting presenteren.
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TOELICHTING OP DE WINST -EN VERLIESREKENING

2011

2011 Begroot 2010

€ € €

Baten

Contributie ;

senioren 472453 500500 519575
senior/driebanden 30820 24000 26680
junioren 4790 4650 5447
recreanten 27120 28000 29260
senioren/recreant 25060 23250 24630
extra lidmaatschappen 8300 3750
recreatief lid 450 2000 328
basis lidmaatschap 2535 2500 0

TOTAAL 571528 588650 605920

Baten

Inschrijfgelden ;

kadercompetitie
topteamcompetitie
bekercompetitie
ereklassen
Totaal teamgelden 12195 12100 11673
P.K's niet imperatief
idem jeugd
Grand Dutch
Biljart artistiek
Totaal P.K. ´s 22861 23400 22216

TOTAAL 35056 35500 33889

Het totaal van de niet-imperatieve kampioenschappen is met een bedrag van € 22.861 gelijk
aan de wedstrijdkosten voor deze groep zijnde € 22.824.
De inschrijfgelden teams met een bedrag van € 12.915 dekken de kosten in dit jaar niet geheel,
hetgeen veroorzaakt wordt door het EK teams en de Supercup.
Het totaal van deze groep uitgaven bedroeg een kleine € 16.000.
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

2011

2011 Begroot 2010

Lasten € € €
Wedstrijdkosten ;

EK/WK's senioren 5081 6250 2565
NK's niet imperatief 22824 28250 24770
NK's imperatief 6795 7000 7003
EK/EK jeugd 9535 9950 2443
PK's jeugd 7585 12500 11172
Artistiek internationaal 1961 4500 800
NK's Artistiek 8773 6500 6104
NK's recreant/dames 2141 2000 915
Landscompetitie * 45250 43500 46980
EK teams 4508 4250 0
Topteamcompetitie 1516 1250
Supercup 7206 7250
Kadercompetitie 1788 2000 1875
Bekercompetitie 900 800 1200
Gewestelijke kosten ** 20982 17500 45485
Overige kosten -5200 3500 7104
TOTAAL 141645 157000 158416

Specificatie

Landsfinale *

Formulieren 4049 7000 6786
Arbiters 12193 8000 11735
Wedstrijdleiders 5756 5000 5020
Huur wedstrijdzaal 7928 7000 5416
Inrichting wedstrijdzaal 5152 5000 6720
Huur biljarts 11425 12000 10954
Prijzen / Bloemen 2093 2550 2550
Overige kosten 952 1000 1908
Doorberekend -4298 -4050 -4109
TOTAAL 45250 43500 46980

Specificatie

Gewestelijke kosten **

Wedstrijdkosten 2115 5500 24140
Bestuurskosten 10728 3000 13245
Prijzen 8139 9000 8100
Opleiding arbiters 0 0 0
(naar breedtesport)
TOTAAL 20982 17500 45485
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TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING

2011

2011 Begroot 2010

€ € €

Lasten
Koepelkosten :

Personeelskosten 384109 432000 380513
Doorbelasting -190059 -209773 -169736

194050 222227 210777
Huisvestingskosten 41925 48000 39000
Organisatiekosten 145422 149300 149094
Bestruur / commissie 10575 17200 10261
Breedtesportkosten 13066 57000 25811
Marketingkosten 46364 67000 35414
Afschrijving en dergelijke 9991 0 2337
Vermogensversterking *** 29794 17450 30.233
Financiële lasten 15910 17300 18214
Subtotaal 507097 595477 521141
Diverse baten :

Administratie 11563 10000 14243
Overige opbrengsten 11452 10000 17030
Mediagelden 20000 20000 20000
Sponsoring 0 7000 20520
Subsidie overig 8861 47424 2809
Subsidie algemeen 161700 195000 166333

213576 289424 240935

NETTO TOTAAL 293521 306053 280206

LEDEN AANTALLEN
Carambole 21664 82,6% 22150 83,6% 22032
Driebanden 1620 6,2% 1700 6,4% 2052
Snooker 860 3,3% 800 3,0% 810
Pool 2075 7,9% 1850 7,0% 2106
TOTAAL 26219 100% 26500 100% 27000

PER LID 11,19 11,55 10,38

CARAMBOLE 242528 255814 228648

Notitie 2011
In 2011 is wederom een bedrag van € 84.883 aan extra subsidie ontvangen.
Aangezien de KNBB extra versterking van het eigen vermogen nodig heeft is besloten om 50%
van deze extra subsidie toe te rekenen aan de KNBB.
Dit levert de KNBB als geheel een extra vermogensversterking op van € 42.442.
Tevens is € 48.297 subsidie ontvangen die gereserveerd is voor de automatisering in 2012.
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Bijlage bij agendapunt 6 
 
 
 
      
 
 
 
 

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2011 
 
 
100-JARIGE JUBILEUM KNBB 
 
Als we het jaar 2011 in vogelvlucht beschouwen dan dienen we in de eerste plaats de 
activiteiten te benoemen, die in het kader van het 100-jarige jubileum van de KNBB zijn 
gehouden. 
Tijdens de Grand Dutch werd op 22 januari 2011 het fraaie jubileumboek “100 jaar 
biljarten” , geschreven door Hans Coolegem, aangeboden aan de voorzitter van de KNBB, 
Leon Vervoort en de voorzitter van de KNBB-Vereniging Carambole, Jaap Labrujere. 
Dit in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Groninger Biljartclub, één van de 
zeven verenigingen, die in 1911 de stap namen om de Nederlandse Biljartbond te gaan 
vormen. 
In mei 2011 volgde de Supercup van de Europese Biljartbond en het EK Classic Teams, 
welk evenement tevens werd aangegrepen om een jubileumreceptie te houden voor de 
buitenlandse relaties, de ereleden en de leden van verdienste van de biljartbond. 
Voor de breedtesporters was de wedstrijdzaal in sportcomplex Merwestein feestelijk 
aangekleed voor het houden van de Landsfinaledagen met voor het eerst een NK voor 
bedrijventeams. Ook was een toernooi voor arbiters en vrijwilligers georganiseerd. 
Laatstgenoemd toernooi werd door de deelnemers zo goed ontvangen, dat is besloten dit 
jaarlijks een vervolg te geven. 
Dat vanuit het besef dat wij zonder de medewerking van al onze vrijwilligers die honderd 
jaar niet hadden bereikt. 
Ook in de toekomst zullen wij van vele vrijwilligers, in welke functie dan ook, afhankelijk 
blijven voor het in goede banen leiden van onze wedstrijdsport. 
 
COMMUNICATIE 
 
Weliswaar is de interne en externe communicatie binnen de KNBB-Vereniging Carambole 
verbeterd, doch het kan altijd beter. 
Zolang echter geen eigen orgaan aan alle leden wordt uitgegeven, zal moeten worden 
volstaan met publicaties via biljartbladen, langs digitale weg of door toezending van 
nieuwsbrieven. 
Indien daaraan behoefte bestaat heeft het bestuur zich bereid verklaard gewestelijke 
vergaderingen bij te wonen, zulks op uitnodiging van de voorzitter van een gewestelijke 
commissie. 
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P. R.  EN  MARKETING 
 
De bondsraad heeft in zijn vergadering van juni 2011 een lid van het bondsbestuur 
benoemd met als portefeuille communicatie, p.r. en marketing. 
Dat er iets op het terrein van p.r. en marketing moet gebeuren, daarvan zijn we wel 
overtuigd. 
Te lang is door het ontbreken van een adequaat p.r. – en marketingbeleid de biljartsport 
een onontdekte sport gebleven. 
Over de wijze waarop een en ander van de grond moet worden getild, moet nog overleg 
plaats moeten hebben met bondsbestuur en de besturen van collega-secties. 
 
SPONSORING 
 
In de huidige tijdsomstandigheden is het niet eenvoudig gebleken om bedrijven aan te 
trekken, die bereid zijn de KNBB of secties daarvan te sponsoren. 
Ook een goed p.r.-beleid is daarbij een onmisbaar instrument. 
Een en ander neemt niet weg dat creatief wordt nagedacht over wat de KNBB en haar 
secties te bieden hebben. Daarbij wordt ook betrokken de mogelijkheid van reclame-
uitingen in beeld te brengen tijdens live-uitzendingen van wedstrijden. 
 
SECRETARIAAT 
 
De functie van secretaris van de KNBB-Vereniging Carambole is in de afgelopen jaren 
meerdere malen vacant geweest.  
Eind 2011 moesten weer kandidaten worden opgeroepen voor deze functie. 
 
FINANCIEN 
 
Op het terrein van de financiën zijn er in 2011 de volgende ontwikkelingen geweest. 
Voorbereidingen werden getroffen tot een andere wijze van factureren van de contributie 
vanaf 2012. Binnen het nieuwe systeem wordt aan alle leden, die op 1 juli lid zijn of later 
in het jaar lid worden, voor het gehele seizoen contributie in rekening gebracht. 
Een voorschotnota wordt aan het begin van een jaar aan de verenigingen toegezonden en 
de definitieve factuur omstreeks augustus/september. 
Door aflossing en kwijtschelding werden de nog openstaande achtergestelde leningen 
geheel afgewerkt. 
Eind 2011 werd de samenwerkingsovereenkomst met de hoofdvereniging KNBB met twee 
jaar verlengd. 
In de praktijk is gebleken dat m.b.t. de uitvoering van deze overeenkomst – met name wat 
betreft de financiële bepalingen - dikwijls verschil van interpretatie bestaat. 
Dit aspect is meegenomen bij de evaluatie van de huidige bestuurlijke organisatie. 
 
 
TOPSPORT 
 
De commissie Topsport functioneert naar tevredenheid. 
Het onderdeel bondstraining werd ondergebracht bij de portefeuille Jeugdbeleid. 
Voor de Commissie Biljart Artistiek zullen nog enkele commissieleden moeten worden 
aangetrokken. 
In het tot nu toe gevoerde topsportbeleid ontbreekt nog de mentale training. Aan dit aspect 
zal in de toekomst aandacht worden besteed. 
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BREEDTESPORT 
 
Het jeugdbeleid, de gewestelijke trainingen en de opleidingen voor instructeur werden 
overgeheveld naar de portefeuille Jeugdbeleid en Opleidingen. 
De G-sport werd aan de portefeuille Breedtesport toegevoegd. 
Met begeleiding van een externe deskundige wordt een begin gemaakt met een plan van 
aanpak voor de G-sport. 
Ook de organisatie van PK Driebanden Groot 1e klasse valt thans onder deze portefeuille. 
De Commissie Breedtesport, waarin o.a. de voorzitters van de gewestelijke commissies 
zitting hebben, verkent de mogelijkheden om haar adviesfunctie nog beter tot zijn recht te 
laten komen. 
 
ARBITRAGEBELEID 
 
In de examencommissie moeten nog enkele vacatures vervuld worden. 
 
JEUGDBELEID 
 
In 2011 werd afscheid genomen van de bondscoach Johan Claessen. Tot zijn opvolger 
werd Patrick Niessen benoemd. Tevens werden 2 assistent-bondstrainers benoemd. 
De commissie Jeugd functioneert niet naar wens. De Commissie Sportzaken Carambole 
gaat in overleg met de commissie Jeugd. 
 
VERENIGINGSONDERSTEUNING EN LEDENWERVING 
 
Na aftreding van de portefeuillehouder voor verenigingsondersteuning en ledenwerving 
werd dit beleidsonderdeel ondergebracht bij de portefeuille van de voorzitter. 
Onder hem ressorteert een werkgroep met een adviesfunctie en een uitvoerende functie. 
Deze werkgroep stelde in 2011 een brochure samen (De afstoot van het 
accommodatiebeleid) en aan de districten werden bezorgd voor uitreiking aan de 
verenigingen. Diverse verenigingen hebben zich daarna aangemeld voor ondersteuning. 
Ook werd in 2011 het plan opgevat om via de KNVB voetbalverenigingen te benaderen 
voor het oprichten van een afdeling biljart. 
Evenals vorige jaren werden ook in 2011 verenigingen gestimuleerd deel te nemen aan de 
Nationale Biljartdag. 
 
SAMENWERKING MET COLLEGA-BONDEN 
 
Met het bestuur van de Woerdense Biljartbond werden in 2011 enkele gesprekken gevoerd 
over samenwerking. Eind 2011 moesten nog enkele aanvullende voorwaarden worden 
voorgelegd aan de ledenvergadering van WBB. 
 
BESTUURLIJKE ORGANISATIE 
 
In het najaar van 2011 heeft het bestuur de bestuurlijke organisatie binnen de KNBB 
geëvalueerd en daarbij tevens naar de toekomst gekeken. Een en ander is in december 2011 
ter kennis gebracht van het bondsbestuur.  
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Bijlage bij agendapunt 7 
 
 
 
Onderwerp: collectieve aktepassering statuten districten 
 
 
In de ALV op 26 november 2011 zijn de model-statuten voor districten aan de orde 
geweest. 
Hierover zijn enkele opmerkingen gemaakt, die wij vervolgens aan onze jurist om advies 
hebben voorgelegd. 
In een bijlage zijn de vragen/opmerkingen en de beantwoording hiervan opgenomen. 
Vervolgens zijn de aangepaste statuten met een draaiboek door de secretaris medio januari 
j.l. aan het bondsbureau verzonden met het verzoek om doorzending aan de secretarissen 
van de districten. 
Begin mei is gebleken dat zulks om onverklaarbare redenen niet was gebeurd. 
Daarop hebben wij besloten alle hierop betrekking hebbende bescheiden in een setje samen 
te voegen en aan de afgevaardigden van de districten uit te reiken bij binnenkomst op 9 
juni a.s. 
In een daarbij gevoegde handleiding is aangegeven welke stappen vóór 1 januari 2013 
moeten worden genomen als districten gebruik willen maken van collectieve 
aktepassering.  
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Bijlage bij agendapunt 7 
 
Vragen en antwoorden model-statuten districtsverenigingen 
 
Art. 3, lid 3  De meeste districten hebben geen clubblad meer, doch alle districten  
   hebben wel een website 
 
   Het betreffende lid is aangepast. 
 
Art. 4   Men mist bepalingen op grond waarvan de districtsvergadering een  
   lid het predikaat lid van verdienste, erelid of erevoorzitter kan  
   verlenen 
 
   Alsnog opgenomen in de leden 6, 7 en 8 van dit artikel 
 
Art. 6, lid 1  Gevraagd werd of een lid dat is geschorst, maar waarvan een beroep 
   daartegen nog loopt, toegang heeft tot de algemene vergadering 
 
   Een lid dat geschorst is, heeft volgens de wet geen toegang tot en  
   evenmin stemrecht in de algemene vergadering. Zie ook art. 15, lid  
   4. 
 
Art. 7, lid 1  Wordt onder een ander op wedstrijden betrekking hebbend  
   reglement ook het Districtsreglement bedoeld. 
 
   Neen. De bepaling is verduidelijkt. 
 
Art. 9   Een bepaling over een rooster van aftreden wordt gemist, alsmede  
   dat een tussentijds benoemd bestuurslid de plaats inneemt van het  
   vertrokken bestuurslid 
 
   Een benoeming voor de duur van drie jaar betekent een benoeming 
   voor drie jaar. Ieder benoemd bestuurslid zit deze termijn van drie 
   jaar uit, tenzij hij eerder bedankt of overlijdt. Als er om die of een 
   andere reden een tussentijdse vacature ontstaat, treedt het nieuw  
   benoemde bestuurslid niet in de plaats van het afgetreden   
   bestuurslid, maar begint voor het nieuw benoemde bestuurslid een 
   nieuwe termijn van drie jaren te lopen. Om die reden hoeft dus ook 
   geen rooster van aftreden te worden opgenomen. 
 
Art. 13, lid 1  Enkele districten hebben een boekjaar dat niet gelijk is aan het  
   kalenderjaar. 
 
   Wanneer het boekjaar niet gelijk is aan het kalenderjaar, moet in  
   deze bepaling het betreffende boekjaar worden vermeld. 
 
Artikel 15, lid 3 Staat deze bepaling niet op gespannen voet met het gestelde in art. 
   19, lid 5? 
 
   Beide bepalingen staan niet op gespannen voet met elkaar. 
   Art. 19, lid 5, geeft de hoofdregel weer dat iedere stemgerechtigde 
   één stem heeft, tenzij in de statuten anders is bepaald. Dit laatste is 
   het geval in art. 15, lid 3, alwaar voor de algemene vergadering een 
   afwijkende regeling is getroffen. 
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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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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 

5. De sectievereniging kent een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. De 61 
Sectievereniging kent tevens een wedstrijdjaar dat loopt van een augustus tot en met 62 
eenendertig juli van het daaropvolgende jaar. 63 

  64 
Artikel 4 – Leden 65 
1. De Sectievereniging kent als lid: 66 

a. verenigingen met beperkte of volledige rechtsbevoegdheid, die uitsluitend of mede het 67 
carambole als keusport doen beoefenen (verenigingen); 68 

b. natuurlijke personen die lid zijn van een onder a. bedoelde vereniging (verenigingsleden); 69 
c. verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die binnen het werkgebied van een district 70 

carambolecompetities en –wedstrijden organiseren (districtsverenigingen); 71 
d. natuurlijke personen die lid zijn van een districtsvereniging (verenigingsleden). 72 

2. Tot het lidmaatschap van de Sectievereniging kunnen alleen die verenigingen en personen 73 
worden toegelaten die tevens door de KNBB als lid van de KNBB worden toegelaten. De 74 
vereniging of de betrokkene wordt niet eerder lid van de Sectievereniging dan nadat de 75 
vereniging of de betrokkene als lid van de KNBB is toegelaten. In afwijking van het in dit lid 76 
bepaalde kunnen districtsverenigingen worden toegelaten die geen lid zijn van de KNBB. 77 

3. Het bestuur beslist met inachtneming van het bepaalde in lid 2 over het toelaten van leden. 78 
Indien het bestuur niet tot toelating besluit, kan de algemene vergadering op verzoek van de 79 
betrokkene alsnog tot toelating besluiten.  80 

4. De wijze van toelating tot het lidmaatschap kan nader worden geregeld in een reglement. 81 
5. Het bestuur houdt een ledenregister bij. In dit register worden alleen die gegevens bijgehouden 82 

welke voor het realiseren van het doel van de Sectievereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur is 83 
gehouden de gegevens van leden aan de KNBB op te geven. In overige gevallen kan na 84 
voorafgaande toestemming van de algemene vergadering het bestuur geregistreerde gegevens 85 
aan derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen die verstrekking bij het bestuur schriftelijk 86 
bezwaar heeft gemaakt. 87 

 88 
Artikel 5 - Algemene rechten en verplichtingen 89 
1. De leden zijn verplicht: 90 

a. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de Sectievereniging na te leven; 91 
b. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de KNBB na te leven; 92 
c. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de eigen bij de Sectievereniging 93 

ingedeelde districtsvereniging na te leven; 94 
d. de statuten, reglementen en besluiten van de Stichting Instituut Sportrechtspraak na te leven, 95 

indien en voor de duur dat de KNBB het uitoefenen van haar tuchtrechtspraak heeft 96 
opgedragen aan voornoemde stichting; 97 

e. de belangen van de Sectievereniging en/of van de KNBB niet te schaden; 98 
f. alle overige verplichtingen welke de Sectievereniging in naam of ten behoeve van de leden 99 

aangaat of welke uit het lidmaatschap van de Sectievereniging voortvloeien, te aanvaarden 100 
en na te komen.  101 

2. Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement of 102 
bij besluit van een orgaan.  103 

3. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de Sectievereniging aangegeven 104 
datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan 105 
zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder recht van beroep 106 
uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de Sectievereniging totdat hij geheel aan zijn 107 
financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de 108 
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Sectievereniging geen rechten uitoefenen en blijft hij verplicht te voldoen aan alle 109 
verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.  110 

4. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de 111 
Sectievereniging, is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke 112 
rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een nieuwe termijn 113 
voor betaling is gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook vijftien procent aan 114 
buitengerechtelijke kosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in zijn 115 
verzuim, dan is hij naast de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ook alle redelijkerwijs 116 
voor de inning van zijn schuld aan de Sectievereniging door een advocaat of deurwaarder 117 
gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist. 118 

5. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele 119 
toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische 120 
uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als 121 
ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een 122 
overtreding. 123 

 124 
Artikel 6 – Bestraffing 125 
1. Indien het lid binnen het verband van de Sectievereniging een overtreding van de statuten, een 126 

reglement of een besluit van de Sectievereniging begaat, kan het lid worden bestraft door het 127 
bestuur van welke strafoplegging beroep openstaat op de algemene vergadering. 128 

2. Indien een lid binnen het verband van de Sectievereniging naar het oordeel van het bestuur een 129 
ernstige overtreding begaat, kan het bestuur besluiten de overtreding niet zelf te bestraffen maar 130 
daarvan door het bondsbestuur van de KNBB aangifte te laten doen bij de Stichting Instituut 131 
Sportrechtspraak. Alsdan wordt de overtreding behandeld met inachtneming van het 132 
toepasselijke Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak. 133 

3. Indien het lid binnen het verband van de KNBB een overtreding begaat, is het lid met 134 
inachtneming van het toepasselijke Tuchtreglement van de KNBB onderworpen aan de 135 
tuchtrechtspraak van de KNBB.  136 

 137 
Artikel 7 - Administratieve verzuimen 138 
1. Een overtreding van het Wedstrijdreglement, het Competitiereglement, het 139 
 Wedstrijdreglement Jeugd, het Wedstrijdreglement Dagcompetitie, het Spel- en 140 
 arbitragereglement of een ander op wedstrijden betrekking hebbend reglement is een 141 
 administratief verzuim wanneer dit als zodanig in die reglementen is aangeduid. 142 
2. Het Reglement heffingen en maatregelen is op administratieve verzuimen van toepassing. 143 
3. Indien in bedoelde reglementen tijdens een wedstrijd op nationaal of gewestelijk niveau een 144 

overtreding als een administratief verzuim wordt aangemerkt zijn de wedstrijdleider PK van de 145 
Sectievereniging en de wedstrijdleider competitie van de Sectievereniging  bevoegd aan het 146 
desbetreffende lid een administratieve heffing op te leggen. 147 

4. Het lid aan wie een administratieve heffing is opgelegd kan met inachtneming van het in lid 2 148 
genoemde reglement daartegen bezwaar maken bij het bestuur, dat in hoogste instantie beslist. 149 

5. Indien in bedoelde reglementen tijdens een wedstrijd op nationaal of gewestelijk niveau een 150 
overtreding als een administratief verzuim wordt aangemerkt naar aanleiding waarvan een 151 
bestuurlijke maatregel kan worden genomen is het bestuur daartoe bevoegd. 152 

6. Het lid tegen wie een bestuurlijke maatregel is genomen kan met inachtneming van het in lid 2 153 
genoemde reglement daarvan in beroep gaan bij de nationale beroepscommissie, die in hoogste 154 
instantie beslist. 155 

 156 
Artikel 8 - Einde lidmaatschap 157 
1. Het lidmaatschap van de Sectievereniging eindigt door de dood, door opzegging of ontzetting. 158 
2. Indien de KNBB het lidmaatschap van een lid beëindigt, is de Sectievereniging gehouden het 159 

lidmaatschap van dit lid door opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien de 160 
Sectievereniging het lidmaatschap met een lid beëindigt, eindigt daardoor niet het lidmaatschap 161 
van de KNBB indien het lid uit andere hoofde lid van de KNBB blijft. 162 
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3. Het lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar wedstrijdjaar. Een lid 163 
kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat: 164 
a. hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Sectievereniging in een andere 165 

rechtsvorm, dan wel tot fusie of splitsing van de Sectievereniging; 166 
b. hem een besluit is bekend geworden of meegedeeld waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn 167 

verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging niet op hem van 168 
toepassing is.  169 

Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer het een 170 
wijziging van rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurig zijn omschreven of wanneer een 171 
verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd. 172 
In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang door 173 
opzegging beëindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 174 
voortduren.  175 

4. Opzegging door de Sectievereniging geschiedt door het bestuur. De Sectievereniging kan het 176 
lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar wedstrijdjaar. Opzegging door de 177 
Sectievereniging kan geschieden wanneer: 178 
a. het lid zijn verplichtingen tegenover de Sectievereniging niet of niet tijdig nakomt, waaronder 179 

- doch niet uitsluitend - die van artikel 5; 180 
b. het lid de belangen van de Sectievereniging of van de keusport carambole schaadt; 181 
c. het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen.   182 
Voorts kan de Sectievereniging het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging 183 
doen beëindigen indien redelijkerwijs van de Sectievereniging niet kan worden verlangd het 184 
lidmaatschap te laten voortduren.  185 

5. Een opzegging tegen het einde van het boekjaar wedstrijdjaar geschiedt zowel door de 186 
Sectievereniging als door het lid met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee 187 
maanden. Is niet tijdig opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het einde van het 188 
daaropvolgende boekjaar wedstrijdjaar. Is ten onrechte met onmiddellijke ingang opgezegd, 189 
dan eindigt het lidmaatschap op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen 190 
was opgezegd. Zolang het lidmaatschap niet is beëindigd, behoudt het lid zijn rechten en moet 191 
hij zijn verplichtingen nakomen.  192 

6. Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid tot ten 193 
hoogste het einde van het boekjaar wedstrijdjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang 194 
het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de Sectievereniging, of 195 
zolang een aangelegenheid waarbij het lid is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging 196 
van een opgelegde straf hieronder begrepen. Het bestuur stelt alsdan de datum vast waarop het 197 
lidmaatschap eindigt.  198 

7. Indien het lidmaatschap van de Sectievereniging eindigt, eindigt niet het lidmaatschap van de 199 
KNBB, tenzij het lid ook bij het bondsbureau van de KNBB het lidmaatschap van de KNBB 200 
heeft beëindigd. 201 

 202 
Artikel 9 - Het bestuur 203 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen. De algemene vergadering bepaalt 204 

het aantal bestuursleden. 205 
2. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd. De 206 

voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie kandidaat gesteld en benoemd. De 207 
overige functies worden door de leden van het bestuur onderling verdeeld.  208 

3. Het bestuur en/of drie leden kunnen schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk één week voor de 209 
datum waarop de betreffende vergadering van de algemene vergadering wordt gehouden.  210 

4. Een benoeming tot lid van het bestuur houdt tevens voor de zelfde benoemingsduur een 211 
benoeming in tot lid van het sectiebestuur carambole van de KNBB. 212 

5. De leden van het bestuur worden met inachtneming van het in lid 4 bepaalde benoemd voor een 213 
periode van drie jaren en kunnen aansluitend tweemaal voor eenzelfde periode worden 214 
herbenoemd. Nadien is een lid van het bestuur niet weer tot bestuurslid benoembaar dan na het 215 
verloop van een periode van drie jaren.  216 
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6. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de kascommissie, 217 
van de nationale beroepscommissie, van een districtsbestuur en van een regiocommissie. 218 

7. Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming in de jaarlijkse algemene vergadering 219 
en treden af aan het eind van de dag van de algemene vergadering, waarin de duur van hun 220 
benoeming eindigt of waarin zij aftreden.  221 

8. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk op de eerstvolgende algemene vergadering 222 
voorzien.  223 

9. 9. Het bestuur verdeelt de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast, waarvan 224 
mededeling wordt gedaan aan de leden. Ieder bestuurslid is tegenover de Sectievereniging 225 
gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Indien het een aangelegenheid betreft die 226 
tot de werkkring of portefeuille van twee of meer leden van het bestuur behoort, is ieder van hen 227 
voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten 228 
is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te 229 
wenden. 230 

10. Een lid van het bestuur kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de 231 
algemene vergadering, met twee derden van de uitgebrachte stemmen worden ontslagen of 232 
geschorst. Een schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste drie maanden. Behalve 233 
wanneer de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag of bedanken, eindigt de schorsing door 234 
tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing. De algemene vergadering 235 
neemt haar besluit niet eerder dan nadat het desbetreffende bestuurslid door de algemene 236 
vergadering is gehoord, althans daartoe in de gelegenheid is gesteld.  237 

11. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken, door het 238 
verstrijken van de duur van de (her)benoeming en wanneer het lidmaatschap van de 239 
Sectievereniging eindigt. Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur indien het bestuurslid 240 
wordt benoemd in een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur.  241 

12. Het bestuur van de Sectievereniging vormt tevens het bestuur van de sectie carambole van de 242 
KNBB. Op het functioneren als sectiebestuur carambole van de KNBB zijn de statuten en 243 
reglementen van de KNBB op het bestuur van toepassing. 244 

 245 
Artikel 10 - Taken en bevoegdheden bestuur 246 
1. Tenzij de statuten anders bepalen is het bestuur belast met het besturen van de Sectievereniging. 247 
2. Het bestuur heeft voorts de taken en bevoegdheden welke hem in het Sectiereglement van de 248 

KNBB zijn toegekend. 249 
3. Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak 250 

door commissies doen uitvoeren.  251 
4. Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal van vijf is gedaald, blijft het bestuur 252 

bevoegd. Het is echter verplicht alsdan zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te 253 
roepen om in de vacatures te voorzien.  254 

5. Het bestuur ziet toe op het naleven van de statuten, reglementen en van door organen van de 255 
Sectievereniging genomen besluiten.  256 

6. Het bestuur van de Sectievereniging is niet bevoegd besluiten te nemen die de KNBB binden. 257 
Het bestuur van de sectie carambole van de KNBB kan die sectie binden met inachtneming van 258 
de statuten en reglementen van de KNBB. 259 

 260 
Artikel 11 - Vertegenwoordiging 261 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de Sectievereniging. 262 
2. De Sectievereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden 263 

van het bestuur. De penningmeester is zelfstandig bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen 264 
tot een bedrag van vijf duizend euro (€ 5000,-) per handeling. Voor handelingen boven 265 
genoemd bedrag geldt het bepaalde in de eerste zin van dit lid. 266 

3. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur kunnen een ander bestuurslid 267 
of een niet-bestuurslid schriftelijk machtigen om de Sectievereniging te vertegenwoordigen in 268 
de gevallen en onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken. 269 

4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de gezamenlijk handelende 270 
bestuursleden kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden gebonden. De 271 
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vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan wie een volmacht is verleend, kan in die 272 
volmacht naar aard en omvang worden beperkt en/of aan voorwaarden worden gebonden. 273 

5. Personen aan wie hetzij op grond van deze statuten, hetzij een volmacht 274 
vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat 275 
hiertoe een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende 276 
rechtshandeling is besloten.  277 

6. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of van derden heeft slechts betrekking op 278 
het aangaan van rechtshandelingen voor de Sectievereniging en niet op het aangaan van 279 
rechtshandelingen die de KNBB binden. 280 

 281 
Artikel 12 - Districten 282 
1. De Sectievereniging kent districten, bestaande uit districtsverenigingen. 283 
2. De algemene vergadering stelt districten in, heft deze op en bepaalt voorts hun werkgebied.  284 
3. Het bestuur van het district (districtsbestuur) wordt gevormd door het bestuur van de 285 

districtsvereniging, waarvan de leden worden benoemd, geschorst en ontslagen met 286 
inachtneming van de statuten van de districtsvereniging. 287 

4. De algemene vergadering van het district (districtsvergadering) wordt gevormd door de leden 288 
van de districtsvereniging. 289 

5. De districtsbesturen zijn belast met het wedstrijdwezen in hun district. De districtsbesturen zijn 290 
in hun district verantwoordelijk voor het doen houden van competities en wedstrijden en voor 291 
een ordelijk verloop daarvan. Een districtsbestuur is voorts belast met het uitvoeren van door de 292 
Sectievereniging genomen besluiten voor zover deze moeten worden uitgevoerd in het 293 
desbetreffende district. 294 

6. Een districtsbestuur is met betrekking tot wedstrijden op districtsniveau bevoegd naar 295 
aanleiding van een administratief verzuim tegen een lid van een districtsvereniging een 296 
bestuurlijke maatregel te nemen in de gevallen waarin de in artikel 7 lid 1 bedoelde reglementen 297 
het districtsbestuur hiertoe bevoegd verklaren. 298 

7. Elk district regelt uitsluitend de zaken die het eigen district betreffen. 299 
8. Een district is verplicht met betrekking tot besluiten die naar het oordeel van een van de 300 

districten of van het bondsbestuur mede de belangen van een ander district raken, overleg te 301 
plegen met dat districtsbestuur.  302 

 303 
Artikel 13 - Commissies 304 
1. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd commissies in te stellen en de leden van 305 

die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.  306 
2. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of een 307 

reglement is geregeld, worden deze bij besluit vastgesteld door het orgaan dat de commissie 308 
heeft ingesteld.  309 

3. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld. 310 
4. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit drie leden. De leden van een 311 

permanente commissie worden telkens benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen 312 
aansluitend twee maal voor eenzelfde periode worden herbenoemd.  313 

5. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat elke commissie uit een voorzitter, een secretaris en 314 
uit een of meer leden en wordt de voorzitter in functie benoemd. De leden van een commissie 315 
verdelen in onderling overleg de overige functies.  316 

6. De leden van de kascommissie worden jaarlijks door de algemene vergadering voor de duur van 317 
één jaar benoemd. Een lid van de kascommissie kan aansluitend acht maal voor de duur van één 318 
jaar worden herbenoemd. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het 319 
lidmaatschap van het bestuur.  320 

 321 
Artikel 14 - Boekhouding en financiën 322 
1. Het boekjaar van de Sectievereniging is gelijk aan het kalenderjaar.  323 
2. De geldmiddelen van de Sectievereniging bestaan uit: contributies en andere bijdragen. 324 

Erfenissen en legaten kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 325 
boedelbeschrijving.  326 
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3. De algemene vergadering stelt de contributie vast. De leden zijn gehouden tot het betalen van de 327 
contributie die de algemene vergadering vaststelt. 328 

 329 
Artikel 15 - Rekening en verantwoording 330 
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Sectievereniging en van alles 331 

betreffende de werkzaamheden van de Sectievereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze 332 
werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en daartoe behorende boeken, 333 
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten 334 
en verplichtingen van de Sectievereniging kunnen worden gekend. 335 

2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de 336 
staat van baten en lasten van de Sectievereniging op te maken en op papier te stellen.  337 

3. Het bestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te houden 338 
algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Sectievereniging en over 339 
het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter 340 
goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de 341 
leden van het bestuur. Heeft een lid van het bestuur de stukken niet ondertekend dan wordt 342 
daarvan onder opgave van de redenen melding gemaakt.  343 

4. De algemene vergadering kan de in lid 3 genoemde termijn verlengen met ten hoogste vijf 344 
maanden. Na afloop van de oorspronkelijke of de verlengde termijn kan ieder lid van de 345 
gezamenlijke leden van het bestuur in rechte vorderen dat zij hun verplichtingen nakomen.  346 

5. De kascommissie onderzoekt jaarlijks de jaarrekening van het bestuur en brengt daarvan verslag 347 
uit aan het bestuur en aan de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de kascommissie 348 
ten behoeve van haar onderzoek alle door deze gevraagde inlichtingen te verschaffen, deze 349 
desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 350 
van de Sectievereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.  351 

6. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en van de staat van lasten met 352 
toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van het verslag van de kascommissie. Goedkeuring 353 
strekt de leden van het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken.  354 

7. De financiële adviescommissie van de KNBB is bevoegd de rekening en verantwoording van de 355 
Sectievereniging op doelmatigheid te controleren, de registeraccountant van de KNBB is 356 
bevoegd de rekening en verantwoording van de Sectievereniging op rechtmatigheid te 357 
controleren. 358 

8. De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier worden gesteld en 359 
bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt gevoerd, kunnen - met uitzondering van 360 
de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten - de op een gegevensdrager 361 
aangebrachte gegevens op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Het 362 
overbrengen van de gegevens moet alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens 363 
geschieden, terwijl deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar moeten zijn 364 
en binnen redelijke tijd leesbaar moeten kunnen worden gemaakt. 365 

9. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 366 
gedurende zeven jaren te bewaren.  367 

 368 
Artikel 16 – Algemene vergadering 369 
1. De algemene vergadering bestaat uit alle districtsverenigingen van de Sectievereniging. De 370 

districtsverenigingen vertegenwoordigen in de algemene vergadering tevens de leden van hun 371 
districtsvereniging en oefenen ook namens die leden het stemrecht uit. 372 

2. Een districtsvereniging brengt in de algemene vergadering namens zichzelf en namens haar 373 
leden zoveel stemmen uit als zij op de peildatum van twee januari van dat jaar bij de 374 
Sectievereniging geregistreerde leden telt. 375 

3. Een geschorst lid is niet stemgerechtigd. 376 
4. De leden die deel uitmaken van de algemene vergadering van de Sectievereniging vormen 377 

tevens de vergadering van de sectieraad van de sectie carambole van de KNBB. Op de sectie 378 
carambole van de KNBB zijn de statuten en reglementen van de KNBB van toepassing. 379 

 380 
Artikel 17 - Het bijeenroepen van de algemene vergadering 381 

Pagina 29



© KNBB Vereniging Carambole 

1. Jaarlijks worden twee algemene vergaderingen gehouden: 382 
 a. de voorjaarsvergadering welke uiterlijk dertig juni wordt gehouden; 383 
 b.  de najaarsvergadering welke uiterlijk dertig december wordt gehouden. 384 

De voorjaars- en najaarsvergadering worden tenminste één week voor de voor- en 385 
najaarsvergadering van de KNBB gehouden. 386 

2. De oproep geschiedt door een mededeling in de officiële mededelingen of door een schriftelijke 387 
oproep aan de leden.  388 

3. In afwijking van lid 2 kan de oproep tot het bijwonen van de algemene vergadering eveneens 389 
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht 390 
aan het adres dat het lid voor dit doel aan de Sectievereniging bekend heeft gemaakt, mits het lid 391 
met deze wijze van oproeping heeft ingestemd.  392 

4. De termijn van de oproep bedraagt ten minste drie weken. Het bestuur kan in bijzondere 393 
gevallen de termijn van de oproep bekorten.  394 

5. De algemene vergadering van de Sectievereniging wordt op dezelfde datum en dagdeel 395 
gehouden als de vergadering van de sectieraad carambole van de KNBB. 396 

6. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig acht. 397 
7. Voorts wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden indien ten minste zoveel 398 

leden, als bevoegd zijn tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de 399 
algemene vergadering, het bestuur daarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te 400 
behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting. Indien het bestuur niet binnen veertien 401 
dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een algemene vergadering 402 
te doen houden, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop 403 
het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of door het plaatsen van een advertentie in een 404 
ter plaatse veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden 405 
belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.  406 

8. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer een 407 
algemene vergadering wordt gehouden.  408 

 409 
Artikel 18 - Toegang algemene vergadering 410 
1. Toegang tot de vergadering van de algemene vergadering hebben de afgevaardigden van de 411 

districtsverenigingen. Voorts hebben toegang degenen die door het bestuur of door de algemene 412 
vergadering zijn toegelaten. Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de vergadering 413 
van de algemene vergadering. Voor zover de vergaderruimte het toelaat hebben ook 414 
verenigingsleden toegang tot de algemene vergadering. 415 

2. De algemene vergadering gaat in een besloten vergadering over indien de voorzitter, het bestuur 416 
of ten minste drie leden hierom verzoeken. Tot een besloten vergadering hebben toegang de 417 
afgevaardigden van de districtsverenigingen, alle niet-geschorste leden en degenen die door de 418 
algemene vergadering worden toegelaten. 419 

3. De algemene vergadering beslist in een besloten vergadering of de redenen die tot het aanvragen 420 
van een besloten vergadering zijn aangevoerd, een besloten vergadering rechtvaardigen. Is dit 421 
niet het geval, dan wordt de vergadering niet-besloten voortgezet.  422 

4. Over wat in een besloten vergadering is behandeld, kan geheimhouding worden opgelegd aan 423 
hen die daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren. 424 

5. Op zijn verzoek heeft de voorzitter van de KNBB toegang tot zowel de niet-besloten als de 425 
besloten algemene vergadering. 426 

 427 
Artikel 19 - Agenda 428 
1.   Tegelijk met het bijeenroepen van de algemene vergadering wordt de agenda drie weken voor 429 

de dag van de algemene vergadering door publicatie in de officiële mededelingen of door 430 
toezending ter kennis van de leden gebracht. De agenda met bijbehorende stukken kunnen ook 431 
langs elektronische weg worden toegezonden aan de leden die hiermede hebben ingestemd. 432 

2.  De agenda van de voorjaarsvergadering van de algemene vergadering bevat onder meer: 433 
 a. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering; 434 
 b. het jaarverslag van het bestuur; 435 
 c. het financieel verslag van het bestuur; 436 
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 d. het verslag van de kascommissie; 437 
 e. het goedkeuren van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen 438 

boekjaar; 439 
 f. het verlenen van décharge aan de leden van het bestuur; 440 
 g. het voorzien in vacatures; 441 
 h. het behandelen van de agenda van de bondsraad van de KNBB; 442 

 i. het benoemen van de afgevaardigden, zoals bedoeld in artikel 17 van de Statuten van de 443 
KNBB, die de Sectievereniging als sectie in de bondsraad van de KNBB volgens de statuten 444 
van de KNBB vertegenwoordigen; 445 

 j. de rondvraag. 446 
3.  De agenda van de najaarsvergadering van de algemene vergadering bevat onder meer: 447 
 a. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering; 448 
 b. het vaststellen van de contributie en van eventuele andere bijdragen; 449 
 c. het goedkeuren van de (meerjaren)begroting voor het volgend boekjaar; 450 
 d. het voorzien in vacatures; 451 
 e. het behandelen van de agenda van de bondsraad van de KNBB; 452 

 f. het benoemen van de afgevaardigden, zoals bedoeld in artikel 17 van de Statuten van de 453 
KNBB, die de Sectievereniging als sectie in de bondsraad van de KNBB volgens de statuten 454 
van de KNBB vertegenwoordigen; 455 

 g. de rondvraag. 456 
4. Uiterlijk twee weken voor de dag van de algemene vergadering kunnen ten minste drie leden 457 

een voorstel of amendement schriftelijk bij het bestuur indienen en aan de agenda van de 458 
algemene vergadering toevoegen. Het voorstel of amendement moet voorzien zijn van een 459 
toelichting.  460 

5. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn 461 
vermeld, tenzij de algemene vergadering anders beslist.  462 

 463 
Artikel 20 - Besluiten 464 
1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de Sectievereniging worden 465 

genomen. Lid 8 is alleen van toepassing op de besluitvorming in de vergadering van de 466 
algemene vergadering. 467 

2. De voorzitter van een orgaan of van een commissie leidt de vergadering. De algemene 468 
vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. De voorzitter stelt daarin de orde 469 
van de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering daarin wijziging te brengen.  470 

3. Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in vergaderingen 471 
genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt 472 
verstaan meer dan de helft van de door leden uitgebrachte stemmen, zo nodig door afronding 473 
naar boven. Indien stemmen staken is geen meerderheid behaald.  474 

4. Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht door een geschorst lid en wanneer schriftelijk is 475 
gestemd voorts blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding bevatten dan voor de 476 
desbetreffende stemming noodzakelijk is. 477 

5. Tenzij in de statuten anders is bepaald, brengt ieder lid in de desbetreffende vergadering één 478 
stem uit. Een lid kan één ander lid schriftelijk een volmacht verlenen om namens hem in een 479 
vergadering zijn stem uit te brengen. Een lid kan slechts door één ander lid worden gemachtigd.  480 

6. De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De stemming over 481 
zaken gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de 482 
vergadering tot een andere dan de voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In elk geval 483 
wordt schriftelijk gestemd indien een lid een schriftelijke stemming verlangt.  484 

7. Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een 485 
gewone meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die 486 
het hoogste respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben 487 
behaald. Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. 488 
Benoemd is die kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid haalt, 489 
of door loting na een derde stemming is aangewezen.  490 
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8. Bij een schriftelijke stemming in de algemene vergadering benoemt de voorzitter een 491 
stembureau van drie leden, die geen lid van het bestuur zijn. Het stembureau onderzoekt de 492 
geldigheid van de uitgebrachte stemmen, berekent de uitslag en doet daarvan mededeling. 493 

9. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. 494 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet 495 
schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de 496 
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en 497 
vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of - 498 
wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde, een lid dit 499 
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 500 
stemming.  501 

10. Over alle voorstellen en voorstellen tot wijziging wordt in volgorde van indienen gestemd, 502 
tenzij naar het oordeel van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende 503 
strekking heeft dan een eerder ingediend voorstel en daardoor eerder dient te worden behandeld. 504 

11. Wanneer een voorstel tot wijziging is ingediend, komt dit eerst in stemming. Een voorstel tot 505 
wijziging van een geagendeerd onderwerp mag niet de strekking hebben het doel van het 506 
voorstel te wijzigen of aan te tasten, zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter. 507 

12. Indien voor het aannemen van een voorstel een versterkte meerderheid is vereist, geldt dezelfde 508 
meerderheid voor het aannemen van een voorstel tot wijziging op het voorstel.  509 

 510 
Artikel 21 - Reglementen  511 
1. De organisatie van de Sectievereniging alsmede de taken en bevoegdheden van haar organen en 512 

commissies kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen. 513 
2. Reglementen worden met een gewone meerderheid vastgesteld en gewijzigd door de algemene 514 

vergadering.  515 
3. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de veertiende dag na 516 

de dag waarop de algemene vergadering tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft 517 
besloten. In de statuten, in een reglement of bij besluit van de algemene vergadering kan een 518 
andere datum van inwerkingtreden worden bepaald, doch niet eerder dan nadat publicatie in de 519 
officiële mededelingen. Van een nieuw reglement en van een wijziging van een reglement wordt 520 
in de officiële mededelingen of op andere wijze mededeling aan de leden gedaan met 521 
vermelding van de datum van inwerkingtreding. 522 

4. Indien en voor zover de Sectievereniging als sectie van de KNBB functioneert, is op de sectie 523 
en de daaronder ressorterende leden van de Sectievereniging het Sectiereglement van de KNBB 524 
van toepassing. Dit Sectiereglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de bondsraad van de 525 
KNBB. 526 

5. In gevallen waarin de statuten en een reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 527 
 528 
Artikel 22 - Wijziging van statuten 529 
1. In de statuten van de Sectievereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit 530 

van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging 531 
van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering 532 
bedraagt ten minste drie weken. Een statutenwijziging behoeft de voorafgaande schriftelijke 533 
goedkeuring van het bondsbestuur van de KNBB.  534 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 535 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten twee weken vóór de algemene vergadering een 536 
voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen en 537 
welke is voorzien van een toelichting, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage 538 
leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.  539 

3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts door de algemene vergadering met 540 
tenminste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen.  541 

4. Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden 542 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen 543 
wordt genomen. 544 
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5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 545 
opgemaakt. Het bestuur doet mededeling aan de leden van de datum waarop een 546 
statutenwijziging in werking is getreden. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het 547 
bestuur bevoegd. 548 

6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de 549 
gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister waarin de 550 
Sectievereniging is ingeschreven.  551 

 552 
Artikel 23 - Ontbinding en vereffening 553 
1. Een besluit tot ontbinding van de Sectievereniging kan alleen worden genomen in een daartoe 554 

speciaal bijeengeroepen algemene vergadering. Een besluit tot ontbinding behoeft de 555 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bondsbestuur van de KNBB. Het bepaalde in het 556 
vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.  557 

2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de Sectievereniging heeft besloten, treden de 558 
leden van het bestuur als vereffenaar op, tenzij de algemene vergadering de vereffening aan een 559 
derde opdraagt.  560 

3. Na de ontbinding blijft de Sectievereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van 561 
het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor 562 
zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de Sectievereniging uitgaan, 563 
wordt aan de naam toegevoegd "in liquidatie".  564 

4. De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de 565 
Sectievereniging zal bewaren gedurende zeven jaar na afloop der vereffening. De algemene 566 
vergadering kan de bewaarder een bewaarloon toekennen. Is geen bewaarder aangewezen en is 567 
de laatste vereffenaar niet bereid te bewaren, dan kan de bevoegde kantonrechter op verzoek 568 
van een belanghebbende uit de leden een bewaarder aanwijzen.  569 

5. Wanneer de Sectievereniging wordt ontbonden, vervalt het batig saldo aan de KNBB. 570 
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Bijlage bij agendapunt 9 
 
 
Onderwerp: Wijziging Reglement Heffingen en maatregelen 
 
 
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van district Midden-Brabant over enkele 
bepalingen in het Reglement Heffingen en maatregelen is op advies van onze jurist 
besloten enkele bepalingen daarin te wijzigen. 
Artikel 1, lid 4 (oud) is vervallen, omdat dit verwarring geeft met het gestelde in lid 3. 
In de artikelen 5, 6 en 7 zijn bepalingen aangepast i.v.m. de gangbare praktijk van het 
meedelen van een administratieve heffing of een bestuurlijke maatregel aan de betreffende 
speler en aan zijn vereniging. 
Tenslotte is in artikel 11 de procedure voor wat betreft bezwaar en beroep vereenvoudigd. 
In het hierbijgevoegde reglement zijn de wijzigingen zichtbaar gemaakt. 
Wij stellen u voor conform het concept tot wijziging van het Reglement Heffingen en 
maatregelen te besluiten, waarna dit in werking treedt op de 14e dag na  de dag waarop dit 
besluit is genomen. 
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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 

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

5. 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 

6. 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 

7. 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 administratieve 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 administratieve 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 administratieve 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 administratieve 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 administratieve heffing van € 25,-. 103 
 f. het niet opkomen van een speler zonder tijdige of correcte afmelding; 104 

 - bij een eerste verzuim: een administratieve 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 administratieve 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 administratieve 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 administratieve 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 administratieve 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 administratieve 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 administratieve heffing van € 50,-. 129 
 m. het zonder geldige reden niet voldoen aan de voorwaarden voor de organisatie van 130 

evenementen: 131 
  - een administratieve 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 en aan zijn vereniging. 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 administratieve heffing van € 25,-. 165 
b. het zonder toestemming van de competitieleiding wijzigen van de samenstelling van een team: 166 

 - een administratieve 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 administratieve heffing van € 15,-. 174 
e. het onrechtmatig spelen van een partij door een reservespeler: 175 

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

 - een administratieve heffing van € 15,- en een wedstrijdmaatregel; 180 
 h. het spelen van een partij met een foutief aantal Caramboles: 181 
 - een administratieve 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 administratieve heffing van € 50,- en een wedstrijdmaatregel; 186 

k. het niet (uit)spelen van een reeds begonnen partij: 187 
 - bij een eerste verzuim: een administratieve 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 administratieve 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 administratieve 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 administratieve 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 administratieve 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 administratieve 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 administratieve 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 administratieve 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 administratieve 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 en aan zijn vereniging. 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 de vereniging 245 
van de betreffende speler. De secretaris van de vereniging stelt de speler hiervan terstond in 246 
kennis. 247 

3. Het bestuur stelt jaarlijks na voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering van de 248 
Sectievereniging Carambole voor het daarop volgende seizoen de bedragen van de 249 
administratieve heffingen vast die naar aanleiding van een administratief verzuim aan de leden 250 
kunnen worden opgelegd. 251 

4. Een in de artikelen 5 en 6 als administratieve heffing vermeld bedrag geldt voor een wedstrijd op 252 
districtsniveau. 253 

5. De administratieve heffing voor een wedstrijd op gewestelijk en nationaal niveau bedraagt het 254 
dubbele van de voor een wedstrijd op districtsniveau vermelde administratieve heffing. 255 

6. Een administratieve heffing dient door het lid uiterlijk tien werkdagen na het opleggen van de 256 
administratieve heffing door bijschrijving op de vermelde bankrekening te zijn voldaan. Als aan 257 
de financiële verplichtingen niet binnen een maand is voldaan, volgt krachtens artikel 5 lid 3 van 258 
de Statuten van de KNBB Vereniging Carambole, uitsluiting van deelname aan alle activiteiten 259 
binnen de KNBB Vereniging Carambole, totdat aan alle verplichtingen is voldaan. De datum 260 
waarop het bedrag op de bankrekening is bijgeschreven is bepalend. 261 

7. De door het bestuur van de Sectievereniging Carambole opgelegde administratieve heffing is aan 262 
de Sectievereniging Carambole verschuldigd. 263 

8. De door een districtsbestuur opgelegde administratieve heffing is aan de desbetreffende 264 
districtsvereniging verschuldigd. 265 
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 266 
Artikel 10 - Wedstrijdmaatregel 267 
1. Waar in de artikelen 5 en 6 wordt verwezen naar een ‘wedstrijdmaatregel’ wordt een 268 

reglementaire correctie van de uitslag of van een stand bedoeld die vermeld is in een reglement, 269 
zoals vermeld in artikel 4 lid 2 onder f. 270 

 271 
Artikel 11 – Bezwaar en beroep 272 
1. Een speler kan van een administratieve heffing en van een wedstrijdmaatregel binnen dertig 273 

dagen na de datum waarop de administratieve heffing en/of de wedstrijdmaatregel aan de 274 
vereniging van de speler is hem bekend is gemaakt bezwaar aantekenen bij het desbetreffende, in 275 
artikel 2 lid 2, 3 of 4 genoemde bestuur. 276 

2. Een speler kan van een bestuurlijke maatregel binnen dertig dagen na de datum waarop de 277 
bestuurlijke maatregel aan de vereniging van de speler is hem bekend is gemaakt beroep instellen 278 
bij de nationale beroepscommissie, die het beroep behandelt met inachtneming van het 279 
Beroepsreglement. 280 

3. Het maken van bezwaar en het instellen van beroep schort de administratieve heffing 281 
respectievelijk de bestuurlijke maatregel niet op.  282 

4. De speler wordt geacht bekend te zijn met een hem opgelegde administratieve heffing of een van 283 
een tegen hem genomen bestuurlijke maatregel op de vijfde dag nadat zijn vereniging daarvan in 284 
kennis is gesteld, tenzij de speler aannemelijk kan maken dat hij niet tijdig door zijn vereniging is 285 
geïnformeerd. 286 

4. Een bezwaar of een beroep moet door de speler zelf worden ingesteld. Zijn vereniging kan niet 287 
namens de speler bezwaar maken of beroep instellen. 288 
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Bijlage bij agendapunt 10 
 
Onderwerp: (her)benoeming bestuursleden 
 
 
Volgens het rooster van aftreden zijn de bestuursleden Bennie Deegens en Bart Schoneveld 
aftredend. Beiden hebben zich bereid verklaard zich herkiesbaar te stellen. 
 
Ter voorziening in de vacature van secretaris dragen wij mevr. Sylvia de Heus ter 
benoeming voor. Zij heeft zich na enkele bestuursvergaderingen te hebben bijgewoond 
bereid verklaard deze functie op haar te willen nemen. 
 
Op grond van het gestelde in artikel 9, lid 3, van de statuten kunnen drie leden kandidaten 
stellen tot uiterlijk één week voor de datum waarop de algemene ledenvergadering wordt 
gehouden. 
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Bijlage bij agendapunt 11 
 
 
Onderwerp: (her)benoeming leden bondsraad 
 
Op grond van het rooster van aftreden zijn Ton te Boekhorst, Maria Blom-Ederveen, Bram 
van Doorn en Piet Verschure aftredend. 
De drie laatstgenoemde leden hebben zich bereid verklaard zich herkiesbaar te stellen. 
Ton te Boekhorst heeft te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen. 
In diens plaats stellen wij voor het plaatsvervangend lid, Ad Koolen, te benoemen, alsmede  
een nieuw plaatsvervangend lid. 
 
Kandidaten hiervoor kunnen zich tot uiterlijk 2 juni a.s. aanmelden bij de voorzitter van de 
sectie Carambole. 
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