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Artikel 1 – Organisatie en reglement 16 
1. De KNBB kent de navolgende secties: 17 
  a. Sectie Carambole; 18 
  b. Sectie Driebanden Groot; 19 
  c. Sectie Pool; 20 
  d. Sectie Snooker. 21 
2. Het Sectiereglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de bondsraad. Een Bijlage bij een 22 

Sectiereglement van de betreffende sectie wordt vastgesteld door de betreffende sectieraad en 23 
getoetst door de bondsraad op strijdigheid met de statuten, reglementen en het beleid van de 24 
KNBB. Het bepaalde in artikel 25 van de Statuten is op de vaststelling en wijziging van dit 25 
reglement van toepassing. 26 

3. Elke sectie is bevoegd ten behoeve van de onder haar sectie ressorterende leden een ‘Bijlage van 27 
de Sectie, gevolgd door de sectienaam’ te doen vaststellen door haar sectieraad, waarin de taken 28 
en bevoegdheden en rechten en plichten ten behoeve van de onder die sectie ressorterende leden 29 
nader worden geregeld, voorzover die niet reeds in dit reglement zijn geregeld. Bedoelde Bijlage 30 
van de Sectie mag niet in strijd zijn met dit Sectiereglement, noch met de statuten en andere 31 
reglementen van de KNBB. 32 

4. De secties van de KNBB kennen elk een platform waarin de (rechts)personen met commerciële 33 
belangen bij de beoefening van een discipline van de keusport zijn vertegenwoordigd. De 34 
(rechts)personen die onder een platform ressorteren zijn uit dien hoofde geen lid van de KNBB.  35 

 36 
Artikel 2 – Leden 37 
1. Een lid ressorteert onder de sectie van de discipline die hij beoefent. Een lid kan alleen aan een 38 

wedstrijd of aan een evenement van een sectie deelnemen indien hij onder de betreffende sectie 39 
ressorteert. 40 

2. Indien een lid meer disciplines beoefent, ressorteert hij onder evenzoveel secties. Het 41 
bondsbestuur deelt een lid bij een sectie in. 42 

3. Wanneer een lid onder een andere sectie wenst te ressorteren waarvan hij de keusport niet 43 
beoefent, kan hij het bondsbestuur verzoeken hem ook bij die sectie in te delen. 44 

4. De verenigingsleden worden in hun sectie en in de districten vertegenwoordigd door hun 45 
vereniging.Een vereniging wordt in de sectie vertegenwoordigd door haar bestuursleden.  46 

 47 
Artikel 3 - Taken en bevoegdheden sectie 48 
1. Een sectie is belast met de organisatie van de desbetreffende discipline van de keusport in haar 49 

sectie, voor zover het bondsbestuur daarmede niet is belast. 50 



Sectiereglement KNBB    18 december 2004    - 2 - 
 

© KNBB & Mr F.C. Kollen (Van Diepen Van der Kroef advocaten, Bussum) 

2. Een sectie is verantwoordelijk voor de in haar sectie te houden competities en andere 51 
wedstrijden.  52 

3. Een sectie spant zich in het in lid 1 gestelde doel te realiseren. 53 
 54 
Artikel 4 - Samenstelling en verkiezing sectiebestuur 55 
1. Een sectiebestuur bestaat uit ten minste drie personen. De sectieraad stelt het aantal 56 

bestuursleden van de sectie vast. 57 
2. De voorzitter wordt in functie benoemd. 58 
3. De leden van een sectiebestuur worden in de vergadering van de sectieraad kandidaat gesteld 59 

door het sectiebestuur en/of door drie onder de sectie ressorterende stemgerechtigden. Een 60 
kandidaat dient lid te zijn van de KNBB en onder de desbetreffende sectie te ressorteren. De 61 
kandidaatstelling en verkiezing geschiedt met inachtneming van het in artikel 9 van het 62 
Algemeen Reglement bepaalde. 63 

4. Het lidmaatschap van het sectiebestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het 64 
bondsbestuur anders dan als bepaald in de Statuten in artikel 9 lid 3, de bondsraad, een 65 
sectieraad, een districtsbestuur, de arbitragecommissie, de tuchtcommissie of de commissie van 66 
beroep en met het zijn van bondsafgevaardigde. 67 

5. Ten hoogste een/derde van het aantal bestuursleden van een sectie kunnen personen zijn die 68 
beroeps- of bedrijfsmatig betrokken zijn bij de levering van biljarts en biljarttoebehoren, dan wel 69 
werkzaam zijn als eigenaar of exploitant van een keusportaccommodatie of een daarmee gelijk te 70 
stellen accommodatie. Indien een sectiebestuur meent dat ten aanzien van een voor het 71 
sectiebestuur voorgestelde kandidaat sprake kan zijn van een belangenverstrengeling, kan het 72 
betreffende sectiebestuur met betrekking tot die kandidaatstelling een negatief advies uitbrengen, 73 
in welk geval de benoeming van de betreffende kandidaat met een twee/derde meerderheid dient 74 
te geschieden. 75 

6. Het sectiebestuur of drie stemgerechtigden van de sectieraad kunnen schriftelijk kandidaten 76 
stellen voor het sectiebestuur tot uiterlijk één maand voor de vergadering van de sectieraad. 77 

7. Indien de benoeming in functie geschiedt, geschiedt ook de kandidaatstelling in functie.  78 
8. De leden van het sectiebestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen 79 

aansluitend eenmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Nadat het lid van het 80 
sectiebestuur een tweede volle zittingsperiode heeft voltooid, kan hij nadien aansluitend alleen 81 
voor een derde periode worden herbenoemd indien het daartoe strekkende besluit met een 82 
twee/derde meerderheid door de sectieraad wordt genomen. Onder een 'jaar' wordt in dit verband 83 
verstaan de periode tussen de jaarlijks te houden vergaderingen van de sectieraad.  84 

9. Leden van een sectiebestuur treden in functie de dag na hun benoeming en treden af aan het eind 85 
van de dag van de vergadering van de sectieraad, waarin de duur van hun benoeming eindigt of 86 
waarin zij aftreden.  87 

10. Het sectiebestuur stelt een rooster van aftreden op. In een tussentijdse vacature wordt zo 88 
mogelijk op de eerstvolgende vergadering van de sectieraad voorzien. Het sectiebestuur kan in 89 
geval van een vacature een lid onder haar verantwoordelijkheid tijdelijk met bepaalde taken 90 
belasten. 91 

11. Na de benoeming van leden van het sectiebestuur worden de functies verdeeld en de taken van 92 
ieder lid van het sectiebestuur vastgesteld, waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden. Ieder 93 
lid van het sectiebestuur is tegenover de KNBB gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn 94 
taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer leden van het 95 
sectiebestuur behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een 96 
tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen 97 
van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 98 

12. Een lid van het sectiebestuur kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de 99 
sectieraad met twee/derde van de uitgebrachte stemmen worden ontslagen of geschorst. Een 100 
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schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste drie maanden. Behalve wanneer de schorsing 101 
eindigt door een besluit tot ontslag of bedanken, eindigt de schorsing door tijdsverloop of eerder 102 
door een besluit tot opheffing van de schorsing. De sectieraad neemt haar besluit niet eerder dan 103 
nadat het desbetreffende lid van het sectiebestuur door de sectieraad is gehoord, althans daartoe 104 
in de gelegenheid is gesteld.  105 

13. Het lidmaatschap van het sectiebestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken, door het 106 
verstrijken van de duur van de (her)benoeming en wanneer het lidmaatschap van de KNBB 107 
eindigt. Voorts eindigt het lidmaatschap van het sectiebestuur indien het lid van het sectiebestuur 108 
wordt benoemd in een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het sectiebestuur.   109 

 110 
Artikel 5 - Taken en bevoegdheden sectiebestuur  111 
1. Een sectiebestuur is binnen zijn sectie belast met het uitvoeren van het bondsbeleid en van de 112 

besluiten van het bondsbestuur onderscheidenlijk van de bondsraad. Een sectiebestuur is 113 
hiervoor verantwoording verschuldigd aan het bondsbestuur. 114 

2. Een sectiebestuur is bevoegd binnen zijn eigen sectie een eigen sectiebeleid te voeren dat niet in 115 
strijd mag zijn met het beleid van het bondsbestuur en van de bondsraad, noch met het beleid 116 
van een andere sectie. Een sectiebestuur is voor dit beleid verantwoording verschuldigd aan de 117 
sectieraad. 118 

3. Een sectiebestuur kan aan de onder zijn sectie ressorterende leden verplichtingen opleggen. De 119 
op te leggen verplichtingen behoeven de voorafgaande goedkeuring van het bondsbestuur. 120 

4. Een sectiebestuur stimuleert binnen de eigen sectie het doen oprichten van verenigingen die de 121 
desbetreffende keusport doen beoefenen. 122 

5. Een sectiebestuur stelt jaarlijks voor de eigen activiteiten in de sectie een activiteitenplan op dat 123 
tezamen met de bijbehorende begroting door de sectieraad dient te worden goedgekeurd. Een 124 
door de sectieraad goedgekeurde begroting wordt nadien ter vaststelling aan het bondsbestuur 125 
voorgelegd. Het sectiebestuur is bevoegd ter financiering van de sectieactiviteiten van de onder 126 
die sectie ressorterende leden een sectiebijdrage te verlangen. 127 

6. Een sectiebestuur doet binnen dertig dagen na het door het sectiebestuur of na een door de 128 
sectieraad genomen besluit dat van toepassing is op de leden van die sectie mededeling aan de 129 
onder die sectie ressorterende leden en aan het bondsbestuur. 130 

7. De voorzitter van het sectiebestuur is belast met de algemene leiding in de sectie en draagt er 131 
zorg voor dat het sectiebestuur toeziet op het naleven van de statuten, reglementen en besluiten. 132 
De voorzitter van het sectiebestuur is bij de officiële vertegenwoordiging van de sectie de 133 
woordvoerder, tenzij deze voornoemde taak aan een ander heeft opgedragen. De voorzitter van 134 
een sectiebestuur leidt de vergaderingen van dat sectiebestuur en van de sectieraad en stelt de 135 
orde van de dag vast, behoudens het recht van genoemde vergaderingen om daarin wijziging aan 136 
te brengen. De voorzitter van het sectiebestuur heeft het recht de beraadslagingen te sluiten 137 
indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen 138 
wanneer meer dan een/derde van de aanwezige leden dit verlangt. Het bepaalde in artikel 22 lid 139 
10 van de statuten is van toepassing. 140 

8. Een sectiebestuur vergadert wanneer de voorzitter of twee andere leden van het sectiebestuur dat 141 
gewenst achten. 142 

9. Bij afwezigheid van de voorzitter van een sectiebestuur neemt de door het sectiebestuur 143 
aangewezen vice-voorzitter deze functie waar. Deze treedt, zolang de waarneming duurt, in alle 144 
rechten en verplichtingen van de voorzitter. 145 

10. De secretaris van een sectiebestuur is als eerste verantwoordelijk voor het voeren van de 146 
correspondentie en voor de algemene administratieve organisatie.  147 

11. De penningmeester van een sectiebestuur is als eerste verantwoordelijk voor het opstellen van de 148 
begroting en de jaarrekening van de sectie. De penningmeester draagt er zorg voor dat de 149 
jaarrekening wordt ingericht op de door het bondsbestuur bepaalde wijze. 150 
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 151 
Artikel 6 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid sectiebestuur  152 
1. Aan een sectiebestuur komt vertegenwoordigingsbevoegdheid toe binnen de door de bondsraad 153 

vastgestelde begroting van de sectie, welke sectiebegroting voordien door de sectieraad moet 154 
zijn goedgekeurd. Het bepaalde in artikel 12 van de statuten is op deze vertegenwoordigings-155 
bevoegdheid van overeenkomstige toepassing. 156 

2. Een sectiebestuur is uitsluitend na schriftelijke volmacht van het bondsbestuur bevoegd tot het 157 
sluiten van overeenkomsten waaruit verplichtingen voortvloeien voor de sectie welke niet 158 
blijken uit de door het bondsbestuur vastgestelde begroting. Een sectiebestuur is niet bevoegd tot 159 
het aangaan van andere verplichtingen dan in de vorige zin bedoeld. 160 

3. Een sectiebestuur is niet bevoegd tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, 161 
noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de KNBB of die sectie zich als borg of 162 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 163 
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 164 

 165 
Artikel 7 – Bevoegdheid en samenstelling sectieraad 166 
1. Een sectieraad beslist over die aangelegenheden die haar krachtens de statuten of een reglement 167 

zijn opgedragen en over aangelegenheden die louter de eigen sectie raken, zulks met 168 
inachtneming van het bepaalde in artikel 5.  169 

2. Een sectieraad benoemt jaarlijks het aantal bondsafgevaardigden, zoals bepaald in artikel 18 lid 170 
2 van de statuten, die de sectie in de bondsraad vertegenwoordigen. Bondsafgevaardigden 171 
worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden af volgens een rooster van aftreden. Het 172 
sectiebestuur en/of ten minste drie stemgerechtigden van die sectie kunnen kandidaten stellen. 173 
De te benoemen bondsafgevaardigde moet voor de duur van zijn benoeming als lid onder die 174 
sectie ressorteren. 175 

3. Een sectieraad bestaat uit de vertegenwoordigers van de verenigingen en/of uit persoonlijke 176 
leden. De verenigingsleden worden in de vergadering van de sectieraad vertegenwoordigd door 177 
hun vereniging. Bij de secties Carambole en Pool bestaan de sectieraden uit de 178 
districtsafgevaardigden. Daar waar in dit reglement met betrekking tot de sectieraad 179 
bevoegdheden en rechten en verplichtingen zijn geregeld worden deze in de vergadering van de 180 
sectieraden bij Carambole en Pool door de districtsafgevaardigden uitgeoefend. 181 

4. Adviserende leden van een sectieraad zijn: 182 
  a. de leden van het desbetreffende sectiebestuur; 183 
  b. de leden van het bondsbestuur; 184 
  c. de leden van de commissies van de betreffende sectie; 185 
  d. de bondsafgevaardigden namens de sectie, voorzover zij niet tegelijk uit andere hoofde als    186 

gewoon lid aanwezig zijn. Een district of vereniging kan iemand anders afvaardigen dan 187 
diegenen die de sectieraad als bondsafgevaardigde heeft benoemd. 188 

  d. de directeur; 189 
  e. alsmede al diegenen die door die sectieraad als adviserend lid zijn toegelaten. 190 
  Adviserende leden van een sectieraad hebben het recht daarin het woord te voeren, maar kunnen 191 

niet aan de stemming deelnemen. 192 
 193 
Artikel 8 - Bijeenroeping sectieraad  194 
1. Jaarlijks worden ten minste twee vergaderingen van de sectieraad gehouden: een 195 

voorjaarsvergadering en een najaarsvergadering. De voorjaarsvergadering wordt gehouden 196 
tussen 15 april en 30 mei, de najaarsvergadering tussen 15 oktober en 30 november. 197 

2.  Een buitengewone vergadering van de sectieraad wordt gehouden op verzoek van het 198 
desbetreffende sectiebestuur of van een zodanig aantal stemgerechtigden als bevoegd is tot het 199 
uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de vergadering van de sectieraad.   200 
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  Het verzoek tot houden van een buitengewone sectieraad wordt met vermelding van en met 201 
toelichting op het te behandelen onderwerp schriftelijk per aangetekende brief bij het 202 
sectiebestuur ingediend. 203 

3. Een sectiebestuur doet binnen vier weken na ontvangst van het in het vorige lid bedoelde 204 
verzoek een sectieraad houden, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelf tot die 205 
bijeenroeping over te gaan op de wijze waarop het sectiebestuur vergaderingen van de sectieraad 206 
bijeenroept. 207 

4. De oproepingstermijn van de in dit artikel bedoelde vergaderingen bedraagt ten minste drie 208 
weken. In bijzondere gevallen - zulks ter beoordeling van het sectiebestuur - kan deze termijn 209 
worden verkort tot ten minste een week. 210 

5. Een sectiebestuur bepaalt waar in de sectie en wanneer vergaderingen als bedoeld in dit artikel 211 
worden gehouden, behalve in het geval als bedoeld in het tweede gedeelte van de zin van lid 3, 212 
in welk geval de verzoekers zulks kunnen bepalen. 213 

 214 
Artikel 9 - Agenda sectieraad  215 
1. De agenda van de vergadering van de sectieraad wordt bekend gemaakt en met de bijbehorende 216 

stukken en toelichtingen toegezonden aan de onder die sectie ressorterende stemgerechtigden, 217 
alsmede aan de persoonlijke leden bekend gemaakt in de Officiële Mededelingen van de KNBB 218 
of van die sectie.  219 

2. Indien de agenda wordt toegezonden geschiedt dit tegelijk met het bijeenroepen van de 220 
sectieraad. Het bijeenroepen kan ook geschieden via de Officiële Mededelingen. 221 

3. De agenda van de voorjaarsvergadering van de sectieraad bevat ten minste: 222 
a. het vaststellen van de notulen van de laatstgehouden vergadering van de sectieraad; 223 
b. het jaarverslag van het sectiebestuur; 224 
c. het vaststellen van het financieel verslag over het afgelopen boekjaar; 225 
d. het verlenen van décharge aan de leden van het sectiebestuur; 226 
e. het vaststellen van de jaarverslagen van de daartoe aangewezen commissies; 227 
f. het bespreken van de agenda van de vergadering van de bondsraad; 228 
g. de rondvraag. 229 

4. De agenda van de najaarsvergadering bevat ten minste: 230 
a. het vaststellen van de notulen van de laatstgehouden vergadering van de sectieraad; 231 
b. bespreking van de jaarverslagen van de daartoe aangewezen commissies; 232 
c. het vaststellen van de jaarlijkse sectiebijdrage; 233 
d. het bespreken van de hoogte van de bondscontributie voor het volgend boekjaar; 234 
e. het vaststellen van de begroting van de sectie voor het volgende boekjaar; 235 
f. het benoemen van de leden van het sectiebestuur en van de bondsafgevaardigden; 236 
g. bespreking van de agenda van de vergadering van de bondsraad; 237 
h. de rondvraag. 238 

5. Voorstellen worden aan de agenda van de vergadering van de sectieraad toegevoegd indien deze 239 
voorstellen - voorzien van een toelichting - schriftelijk bij het sectiebestuur zijn ingediend door 240 
hetzij het sectiebestuur zelf of door het bondsbestuur dan wel door tenminste drie onder de sectie 241 
ressorterende stemgerechtigden.  242 

6. Een sectiebestuur is bevoegd later ingekomen voorstellen, moties, vragen en/of eigen 243 
voorstellen, voorzien van een toelichting aan de agenda toe te voegen. 244 

7. Het commerciële platform van een sectie kan onderwerpen ter agendering voordragen, waarna 245 
de sectieraad beslist of zij de voorgedragen onderwerpen bespreekt. 246 

 247 
Artikel 10 - Besluitvorming tijdens de sectieraad  248 
1. Een onder de sectie ressorterende vereniging heeft in de sectieraad evenzoveel stemmen als zij 249 

verenigingsleden heeft. Een vereniging wordt in een sectieraad vertegenwoordigd door een 250 
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vertegenwoordiger die namens de vereniging en haar verenigingsleden aan de stemming 251 
deelneemt. De persoonlijke leden hebben in de sectieraad één stem.  252 

2. Stemgerechtigde leden in een sectieraad zijn de vertegenwoordigers van een vereniging en de 253 
persoonlijke leden.  254 

3. Een stemgerechtigde kan niet een andere stemgerechtigde van die sectie schriftelijk machtigen 255 
om namens hem aan de stemming deel te nemen. 256 

4. De besluitvorming geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van de Statuten.  257 
 258 
Artikel 11 - Commissies 259 
1. Een sectiebestuur en een sectieraad zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te 260 

stellen en de leden daarvan te benoemen. 261 
2. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in dit reglement of in een 262 

Bijlage van dit Sectiereglement is geregeld, worden deze bij besluit vastgesteld door het 263 
sectiebestuur onderscheidenlijk door de sectieraad.   264 

3. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het sectiebestuur als zij door het 265 
sectiebestuur is ingesteld en aan de sectieraad indien zij door de sectieraad is ingesteld. 266 

4. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit drie leden. De leden van een 267 
permanente commissie worden telkens benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen 268 
aansluitend voor eenzelfde periode worden herbenoemd. De leden van een tijdelijke commissie 269 
worden benoemd voor de duur van de aan de commissie verstrekte opdracht.  270 

5. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat elke commissie uit een voorzitter, een secretaris en 271 
uit een of meer leden en wordt de voorzitter in functie benoemd. De leden van een commissie 272 
verdelen in onderling overleg de overige functies.   273 

6. Kandidaten voor het lidmaatschap van een door het sectiebestuur ingestelde commissie worden 274 
benoemd door het sectiebestuur. 275 

7. Kandidaten voor het lidmaatschap van een door de sectieraad ingestelde commissie worden 276 
voorgedragen door het desbetreffende sectiebestuur of door ten minste drie stemgerechtigden 277 
van die sectie. De kandidaatstelling wordt ten minste twee weken voor de dag van de 278 
vergadering van de sectieraad ter kennis van de secretaris van het sectiebestuur gebracht, 279 
vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de betrokken kandidaat. 280 


