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Artikel 1 - Lidmaatschap 26 

1. De KNBB is lid van: 27 

  a. NOC*NSF;   28 

  b. Confédération Européènne de Billard (CEB); 29 

  c. Union Mondiale de Billard (UMB); 30 

   d. European Billiards and Snooker Association (EBSA); 31 

  e. International Billiards and Snooker Federation (IBSF); 32 

  f. European Pocket Billiard Federation (EPBF); 33 

  g. World Pool-Billiard Association (WPA) 34 

  h. World Confederation of Billards Sports (WCBS).  35 

2. Het bondsbestuur vertegenwoordigt de KNBB nationaal en internationaal, zowel bij de in lid 1 36 

genoemde organisaties als bij andere organisaties. Het bondsbestuur kan de bevoegdheid de 37 

KNBB te vertegenwoordigen aan anderen delegeren. 38 

3. De KNBB geeft in Nederland met uitsluiting van anderen leiding aan de keusport.  39 

 40 

Artikel 2 - Toelating tot en beëindiging van het lidmaatschap 41 

1. Verenigingen, de Sectievereniging en de biljart gerelateerde organisaties melden zich op een door 42 

het bondsbestuur bepaalde wijze als lid aan. Bij de aanmelding wordt tevens opgave gedaan van 43 

de namen en adressen van de bestuurders. Rechtspersonen leggen tevens de statuten over. Het 44 
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verzoek moet zijn ondertekend door degenen die statutair bevoegd zijn de vereniging of 45 

organisatie te vertegenwoordigen.  46 

2. Verenigingsleden worden door hun vereniging of door hun Sectievereniging op de door het 47 

bondsbestuur bepaalde wijze als lid aangemeld.  48 

3. Individuele leden en persoonlijke leden melden zich op de door het bondsbestuur bepaalde wijze 49 

als lid aan.  50 

4. Beoefenaren worden door hun biljart gerelateerde organisatie op de door het bondsbestuur 51 

bepaalde wijze als lid aangemeld. 52 

5. Een vereniging, de Sectievereniging, een biljartgerelateerde organisatie, een individueel lid en 53 

een persoonlijk lid geven bij hun aanmelding tevens voor de door hen aan de KNBB 54 

verschuldigde contributie een automatische incasso af. Indien geen automatische incasso is 55 

afgegeven of wanneer deze wordt ingetrokken worden aan het lid de meerkosten van het sturen 56 

van een contributienota in kosten gebracht.  57 

6.  Na toelating als lid worden leden ingedeeld bij een sectie of afdeling op de in artikel 4 lid 7 van 58 

de Statuten bepaalde wijze. 59 

7.  Het lidmaatschap van de KNBB wordt beëindigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 60 

van de statuten. 61 

8. Een vereniging, de Sectievereniging en een biljart gerelateerde organisatie zeggen hun 62 

lidmaatschap van de KNBB op de door het bondsbestuur bepaalde wijze op. 63 

9. Een verenigingslid kan zijn lidmaatschap van de KNBB alleen opzeggen door het lidmaatschap 64 

van zijn vereniging of van zijn Sectievereniging, dan wel van de afdeling van zijn vereniging die 65 

de keusport doet beoefenen, op te zeggen. De desbetreffende vereniging is vervolgens op grond 66 

van artikel 8 lid 3 van de statuten van de KNBB verplicht namens het desbetreffende lid het 67 

lidmaatschap van de KNBB van dat verenigingslid op de door de KNBB voorgeschreven wijze 68 

op te zeggen. 69 

10. Een individueel lid en een persoonlijk lid zeggen hun lidmaatschap op een door het bondsbestuur 70 

bepaalde wijze op. 71 

11. In de Bijlage van het Sectiereglement kunnen lidmaatschapscategorieën, zoals bedoeld in artikel 4 72 

lid 1 van de statuten nader uitgewerkt. 73 

 74 

Artikel 3 - Licenties 75 

1. De KNBB kent een wedstrijdlicentie die het lid het recht geeft deel te nemen aan wedstrijden 76 

en/of evenementen. De wedstrijdlicentie kan voor nationale en/of internationale wedstrijden en/of 77 

evenementen worden verleend. 78 

2. De KNBB kent een organisatielicentie die een organisator het recht geeft een wedstrijd of een 79 

evenement te organiseren. De organisatielicentie kan voor nationale en/of internationale 80 

wedstrijden en/of evenementen worden verleend. 81 

3. Wedstrijdlicenties en organisatielicenties worden verstrekt door het desbetreffende sectiebestuur, 82 

indien zij daartoe door het bondsbestuur zijn gemachtigd. 83 

4.  Door het verstrekken van een licentie ontstaat een contractuele relatie tussen de KNBB en de 84 

licentiehouder. De rechtsverhouding tussen de KNBB en de licentiehouder wordt beheerst door 85 

de bepalingen van die licentie en door de daarin van toepassing verklaarde statuten, reglementen 86 

en besluiten van organen van de KNBB. 87 

 88 
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Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de verenigingen, de Sectievereniging en biljart 89 

gerelateerde organisaties 90 

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een vereniging, de 91 

Sectievereniging of een biljart gerelateerde organisatie zich voorts: 92 

  a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken aan 93 

het bondsbestuur, het desbetreffende sectiebestuur of afdelingsbestuur, de tuchtcommissie en 94 

de commissie van beroep, dan wel aan een door een orgaan aangewezen commissie of 95 

persoon; 96 

  b. het bondsbestuur of haar gemachtigde te allen tijde inzage of afschrift te geven van de 97 

boekhouding en de administratie met de daarbij behorende bescheiden; 98 

   c. door de KNBB geroyeerde verenigingsleden of beoefenaren met onmiddellijke ingang het 99 

lidmaatschap van de vereniging respectievelijk Sectievereniging op te zeggen, alsook om door 100 

de KNBB geroyeerde leden niet als verenigingslid toe te laten. 101 

  d. er op toe te zien dat een gestraft lid zijn straf ondergaat;  102 

  e. een administratie van leden bij te houden waarop de gegevens zijn vermeld die door de KNBB 103 

worden verlangd, dan wel haar ledenadministratie op de website van de KNBB bij te houden; 104 

  f. notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen te maken, alle binnenkomende correspondentie, 105 

alsmede afschriften van alle uitgaande correspondentie te bewaren en jaarverslagen en 106 

financiële jaarverslagen uit te brengen. Het financiële jaarverslag omvat de staat van baten en 107 

lasten, de balans, de begroting, en de toelichting op deze stukken, waaronder begrepen het 108 

verslag van de kascommissie; 109 

  g. de onder f. bedoelde stukken, alsmede de gehele administratie gedurende tenminste de 110 

wettelijke bewaartermijn te bewaren;  111 

  h.  wijzigingen in haar statuten en reglementen onverwijld ter kennis te brengen van het 112 

bondsbestuur en van het desbetreffende sectiebestuur of afdelingsbestuur; 113 

  i. om onder opgave van redenen schriftelijk binnen veertien dagen mededeling te doen aan het 114 

bondsbureau van een door de vereniging of Sectievereniging geroyeerd verenigingslid, dan 115 

wel van een door een biljart gerelateerde organisatie beëindigde relatie met een beoefenaar; 116 

  j. om een verenigingslid dat geselecteerd is voor een nationaal team in de gelegenheid te stellen 117 

voor dit team uit te komen en om aan trainingen daarvoor deel te nemen; 118 

 2. Het bondsbestuur kan van de in lid 1 vermelde verplichtingen dispensatie verlenen en aan die 119 

dispensatie voorwaarden verbinden.  120 

 121 

Artikel 5 - Algemene verplichtingen van ledennatuurlijke personen 122 

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplichten ledennatuurlijke 123 

personen zich voorts: 124 

  a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken aan 125 

het bondsbestuur, het desbetreffende sectiebestuur of afdelingsbestuur, de tuchtcommissie en 126 

de commissie van beroep, dan wel aan een door een orgaan aangewezen commissie of 127 

persoon; 128 

  b. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd of training, hetzij vóór, hetzij gedurende, hetzij na 129 

de wedstrijd, evenement of training behoorlijk te gedragen en zo nodig mede te helpen bij het 130 

handhaven van de orde; 131 
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2. Ledennatuurlijke personen zijn verplicht de gezondheid van aan wedstrijden deelnemende leden 132 

te bevorderen, alsook te bevorderen dat aan wedstrijden deelnemende leden zoveel mogelijk 133 

onder gelijkwaardige omstandigheden zich met elkaar kunnen meten, waarbij noch voorafgaand 134 

noch tijdens een wedstrijd de door een deelnemend lid te verrichten prestatie opzettelijk of 135 

onbewust wordt beïnvloed door het gebruik of het toedienen van ongeoorloofde middelen, als 136 

bedoeld in het Dopingreglement. Verenigingsleden en persoonlijke leden zijn voorts verplicht 137 

volledige en tijdige medewerking te verlenen aan dopingcontroles. 138 

 139 

Artikel 6 - Administratief verzuim 140 

1. Als administratieve verzuimen worden aangemerkt: 141 

 a. het niet of niet tijdig voldoen van verschuldigde gelden; 142 

 b. het niet, niet tijdig of niet volledig indienen van door de KNBB voorgeschreven formulieren; 143 

c. het niet tijdig verschaffen van inlichtingen en gegevens aan het bondsbestuur of een ander 144 

orgaan of commissie van de KNBB; 145 

 d. de in een reglement vermelde verzuimen. 146 

2. Indien de duur van een in lid 1 onder genoemd verzuim meer dan twee weken bedraagt, is het 147 

bondsbestuur, het desbetreffende sectiebestuur of afdelingbestuur bevoegd voor elke week of een 148 

gedeelte daarvan dat het verzuim nadien voortduurt het voor dat verzuim door het bondsbestuur 149 

vastgestelde bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen. Het bondsbestuur kan onder 150 

zijn verantwoordelijkheid het opleggen van administratiekosten ook aan anderen in de KNBB 151 

delegeren. 152 

3.  Het bondsbestuur, het desbetreffende sectiebestuur of afdelingsbestuur is bevoegd ter zake van 153 

een administratief verzuim een administratieve maatregel te nemen.  154 

4.  Een administratieve maatregel bestaat uit het in rekening brengen van de administratiekosten, 155 

zoals bedoeld in artikel 7. 156 

5.  Zodra ter zake van een administratief verzuim op grond van artikel 8 lid 4 door de betrokkene een 157 

bezwaarschrift is ingediend of op grond van artikel 9 lid 1 door het bondsbestuur aangifte is 158 

gedaan, eindigt ter zake van dat verzuim de bevoegdheid van het bondsbestuur en is alleen de 159 

tuchtcommissie - en in beroep de commissie van beroep - bevoegd de overtreding met 160 

inachtneming van dit Tuchtreglement te behandelen. 161 

 162 

Artikel 7 - Administratiekosten 163 

1. Het bondsbestuur stelt jaarlijks voor elk verzuim het bedrag aan administratiekosten vast en doet 164 

hiervan mededeling in de officiële mededelingen. 165 

2.  Het bondsbestuur of het desbetreffende sectiebestuur of afdelingsbestuur belast de betrokkene of 166 

diens vereniging in rekening-courant met het bedrag van de administratiekosten of brengt deze 167 

kosten op andere wijze aan de betrokkene in rekening. 168 

 169 

Artikel 8 - Behandeling administratief verzuim 170 

1.  Het bondsbestuur of het desbetreffende sectiebestuur of afdelingsbestuur deelt de betrokkene 171 

schriftelijk mede ter zake van welk administratief verzuim welke administratieve maatregel wordt 172 

genomen. Bedoelde mededeling kan ook geschieden door verrekening met een door de 173 

betrokkene en/of diens vereniging bij de KNBB gehouden rekening-courant of op andere bij de 174 

KNBB gebruikelijke wijze, mits de administratieve maatregel voor de betrokkene kenbaar is. 175 
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2. De betrokkene die zich niet verenigen kan met een tegen hem genomen administratieve maatregel, 176 

kan daartegen binnen veertien dagen na de in lid 1 bedoelde mededeling door het indienen van 177 

een schriftelijk beklag bezwaar maken bij het bondsbestuur of het desbetreffende sectiebestuur of 178 

afdelingsbestuur .  179 

3.  Het bondsbestuur of het desbetreffende sectiebestuur of afdelingsbestuur kan naar aanleiding van 180 

het ingediende beklag de genomen administratieve maatregel intrekken, wijzigen of handhaven.  181 

4.  Ingeval de administratieve maatregel wordt gewijzigd of wordt gehandhaafd, kan de betrokkene 182 

de zaak door middel van een bezwaarschrift voorleggen aan de tuchtcommissie, in welk geval de 183 

tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het Tuchtreglement van 184 

het Instituut Sportrechtspraak het bezwaarschrift behandelt op de wijze waarop volgens dat 185 

Tuchtreglement de aangifte van een overtreding wordt behandeld. 186 

 187 

Artikel 9 - Administratief verzuim en overtreding 188 

1.  Indien een administratief verzuim langer dan vier weken voortduurt, kan het verzuim als een 189 

overtreding, zoals bedoeld in het Tuchtreglement van Instituut Sportrechtspraak, worden 190 

aangemerkt en kan het bondsbestuur hiervan aangifte doen bij de tuchtcommissie van het Instituut 191 

Sportrechtspraak, die de zaak behandelt met inachtneming van het Tuchtreglement van Instituut 192 

Sportrechtspraak. 193 

2. Indien naar het oordeel van de tuchtcommissie er sprake is van een overtreding zoals bedoeld in 194 

het Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak, kan zij volgens dat Tuchtreglement de 195 

betrokkene een geldboete opleggen. In dat geval is de geldboete verschuldigd naast de in rekening 196 

gebrachte administratiekosten ter zake van het verzuim.  197 

3. De tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak zijn bevoegd 198 

een overtreding te bestraffen wanneer ter zake van dezelfde overtreding een administratieve 199 

maatregel is genomen, of naar te verwachten is, zal worden genomen. 200 

 201 

Artikel 10 - Taken bondsbestuursleden 202 

1. De bondsvoorzitter is belast met de algemene leiding. De bondsvoorzitter is bevoegd in de KNBB 203 

te houden vergaderingen bij te wonen en desgevraagd van advies te dienen. Bij afwezigheid van 204 

de bondsvoorzitter neemt de vice-voorzitter deze functie waar. Deze treedt, zolang de 205 

waarneming duurt, in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter. 206 

2. De bondsvoorzitter leidt de vergaderingen van het bondsbestuur en van de bondsraad. 207 

3. De secretaris is als eerste verantwoordelijk voor het voeren van de correspondentie en voor de 208 

algemene administratieve organisatie, zulks met uitzondering van de administratie van de secties 209 

en afdelingen. Tenzij het bondsbestuur een ander bestuurslid aanwijst, heeft de secretaris zitting 210 

in de raad van toezicht van de vereniging waarbij het bondsbureau van de bond is ondergebracht. 211 

4. De penningmeester is, in overleg met de overige bestuursleden, als eerste verantwoordelijk voor 212 

het financiële beleid van de KNBB, met de juiste besteding en aanwending van de geldmiddelen 213 

van de KNBB, met de aanvragen voor subsidie en met de algehele financiële administratie van de 214 

KNBB. De penningmeester voert elk kwartaal in aanwezigheid van de directeur informerend 215 

overleg met de penningmeesters van de secties en afdelingen. De penningmeester is belast met de 216 

consolidatie van de jaarrekening van de KNBB. 217 

5. Een bestuurslid treedt (tevens) als contactpersoon voor het bondsbureau op en bespreekt namens 218 

het bondsbestuur personele aangelegenheden met de directeur. 219 
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6. Eén bestuurslid is belast met de portefeuille, marketing, promotie en PR. Dit bestuurslid is meer in 220 

het bijzonder belast met:  221 

  a. het voorbereiden en uitwerken van een visie en beleid voor de totale KNBB op het gebied van 222 

communicatie en informatie; 223 

  b.  het ter zake ondersteunen van de secties; 224 

  c. de onderlinge coördinatie van het beleid. 225 

7. Eén bestuurslid is belast met de portefeuille top- en breedtesport. Dit bestuurslid is meer in het 226 

bijzonder belast met: 227 

  a.  het beleid op de terreinen van topsport en breedtesport; 228 

  b.  het ter zake ondersteunen van de secties; 229 

  c. het vervullen van een brugfunctie tussen de secties, bondsbureau en bondsbestuur; 230 

  d. het opstellen en open houden van goede communicatielijnen binnen zijn portefeuille; 231 

  e. het zich voortdurend op de hoogte houden van het topsport- en breedtesportbeleid in 232 

Nederland en bij de internationale federaties. 233 

  Met betrekking tot topsport coördineert het bestuurslid het topsportbeleid van de bond en van  de 234 

secties enerzijds en tussen de secties anderzijds. Ten aanzien van subsidiënten doet het 235 

bestuurslid beleidsvoorstellen en verzorgt hij achteraf de verantwoording aan de subsidiënten. 236 

Ten aanzien van de breedtesport bevordert het bestuurslid de innovatie van de wedstrijdsport ten 237 

behoeve van zowel de bond als de secties en afdelingen. 238 

8. Bij de uitoefening van haar taken wordt het bondsbestuur bijgestaan door een bondsbureau. 239 

 240 

Artikel 11 - Vergaderingen bondsbestuur 241 

1. Het bondsbestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of drie andere bondsbestuursleden dat 242 

wensen.  243 

2. De voorzitter bepaalt de wijze van vergaderen. Het bondsbestuur kan ook anders dan in een 244 

bijeenkomst vergaderingen houden, mits alle betrokken bondsbestuursleden daaraan deelnemen 245 

of in geval van afwezigheid verklaard hebben met die wijze van vergaderen in te stemmen.  246 

3. Het bondsbestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, indien ten minste de helft van het 247 

aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.  248 

4. Indien de stemmen in een bondsbestuursvergadering staken, wordt het voorstel in een volgende 249 

bestuursvergadering opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen dan wederom, dan wordt 250 

het voorstel geacht te zijn verworpen. 251 

 252 

Artikel 12 - Verkiezingen en benoemingen 253 

1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de KNBB geschieden door kandidaatstel-254 

ling en zo nodig stemming en herstemming op de wijze zoals bepaald in artikel 21 van de 255 

statuten.  256 

2. Indien de benoeming in functie geschiedt, vindt de kandidaatstelling ook in die functie plaats. 257 

3. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere 258 

vacature afzonderlijk. 259 

4. Alle kandidaten voor een functie in de KNBB moeten lidnatuurlijk persoon en meerderjarig zijn. 260 

5. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een 261 

schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat deze een eventuele verkiezing of benoeming zal 262 
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aanvaarden. Indien een kandidaat bedoelde verklaring vóór de stemming intrekt, wordt 263 

gelegenheid gegeven staande de vergadering in diens plaats één of meer kandidaten te stellen. 264 

6. Het bondsbestuur regelt de verkiezingen en benoeming in de KNBB, een sectiebestuur in de 265 

sectie en een afdelingsbestuur in zijn afdeling. 266 

7. Indien tussentijds een vacature ontstaat, voorziet de eerstvolgende vergadering daarin zo mogelijk 267 

met inachtneming van het Reglement Profielen. Indien de voorziening in een vacature geen 268 

uitstel kan vergen, kan het desbetreffende bestuur besluiten tot een schriftelijke kandidaatstelling 269 

en verkiezingsprocedure op de wijze die zoveel mogelijk overeenkomt met de voorgeschreven 270 

wijze van verkiezen en benoemen. 271 

 272 

Artikel 13 - Vergoeding kosten 273 

1. Op voorstel van het bondsbestuur bepaalt de bondsraad aan welke functionarissen voor welke 274 

werkzaamheden een onkostenvergoeding wordt verstrekt.  275 

2. In de door het bondsbestuur vastgestelde Declaratieregeling is aangegeven welke regelmatig 276 

voorkomende uitgaven ten laste van de bondskas kunnen komen en welke maxima eventueel 277 

daaraan verbonden zijn. Het niet naleven van de in deze regeling opgenomen bepalingen, dan wel 278 

het doen van uitgaven waarvoor geen toestemming van het bondsbestuur is verkregen heeft tot 279 

gevolg dat gemaakte kosten niet of slechts voor een deel ten laste van de bondskas komen. Deze 280 

declaratieregeling wordt alleen ter hand gesteld aan personen die daarvoor in aanmerking komen. 281 

3. Verzoeken tot vergoeding van onkosten geschieden met gebruikmaking van een door het 282 

bondsbestuur voorgeschreven formulier en worden ingediend bij het bondsbureau. 283 

 284 

Artikel 14 - Contributie, heffingen en betalingen 285 

1. De bondsraad stelt jaarlijks de bondscontributie vast voor ieder van de lidmaatschapscategorieën 286 

en kan tevens besluiten voor specifieke doelgroepen een afwijkende bondscontributie vast te 287 

stellen. Het bondsbestuur stelt jaarlijks een opslag vast welke wordt berekend aan leden die hun 288 

contributie niet via een automatische incasso voldoen.  289 

2. Een sectieraad stelt jaarlijks de sectiecontributie vast voor de bij die sectie ingedeelde leden.  290 

3. Een afdelingsvergadering stelt jaarlijks de afdelingscontributie vast voor de bij die afdeling 291 

ingedeelde leden. 292 

4. Verenigingen en biljart gerelateerde organisaties innen de bondscontributie bij hun 293 

verenigingsleden en dragen deze af aan de penningmeester. Individuele leden en persoonlijke 294 

leden betalen hun contributie rechtstreeks aan de bond. De KNBB vereniging Carambole int de 295 

bondscontributie en de sectiecontributie en draagt deze af aan de penningmeester van de KNBB. 296 

5. Erevoorzitters, ereleden en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd. Bestuursleden 297 

van een biljartafdeling van een omni-sportvereniging, sociëteit, personeels- of bedrijfsvereniging 298 

zijn geen contributie verschuldigd indien zij ook algemeen bestuurslid van de vereniging zijn 299 

waaronder de biljartafdeling ressorteert. 300 

6. Indien een verenigingslid lid is van meer dan één vereniging, is hij jaarlijks slechts eenmaal de 301 

bondscontributie verschuldigd welke wordt geïnd bij de door het bondsbestuur aangewezen 302 

vereniging.  303 

7. Indien een verenigingslid een bedrag aan de KNBB verschuldigd is, wordt dit bedrag in rekening 304 

gebracht aan de vereniging en met deze verrekend en is het verenigingslid het door de vereniging 305 

betaalde bedrag aan de vereniging verschuldigd. Bij biljart gerelateerde organisaties wordt op 306 
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dezelfde wijze gehandeld ten aanzien van hun aangeslotenen. Voor deelname aan bepaalde 307 

persoonlijke kampioenschappen wordt door een lid rechtstreeks ingeschreven en wordt door het 308 

lid een machtiging tot incasso afgegeven. 309 

8. Moet ter voldoening van een vordering op de KNBB een betaling anders dan op een bank- of 310 

girorekening geschieden, dan worden ter dekking daarvoor te maken administratiekosten in 311 

rekening gebracht, waarvan de hoogte door het bondsbestuur wordt vastgesteld. Moet buiten de 312 

schuld van de KNBB een betaling worden uitgevoerd, dan worden de werkelijke extra kosten in 313 

rekening gebracht. 314 

9. Indien de rekening over een boekjaar sluit met een nadelig saldo kan de bondsraad onder door 315 

haar te bepalen voorwaarden besluiten tot het opleggen van een hoofdelijke omslag.  316 

10. De kosten verbonden aan de rechtsgang via het Instituut Sportrechtspraak worden in rekening 317 

gebracht bij de KNBB. Voor tuchtrechtzaken welke door een sectie of afdeling worden aanhangig 318 

gemaakt zal de KNBB deze kosten administratief verrekenen met die sectie of afdeling. 319 

11. De KNBB heeft het recht de kosten van een door haar aanhangig gemaakte tuchtzaak te verhalen 320 

op een lid voor zover de tuchtcommissie en eventueel de commissie van beroep van het Instituut 321 

Sportrechtspraak dit recht in haar uitspraak aan de KNBB heeft verleend. 322 

12. Een sectie of afdeling heeft het recht de kosten van een door haar aanhangig gemaakte tuchtzaak 323 

te verhalen op een lid voor zover de tuchtcommissie en eventueel de commissie van beroep van 324 

het Instituut Sportrechtspraak dit recht in haar uitspraak aan de sectie of afdeling heeft verleend. 325 

 326 

Artikel 15 - Bondsbureau 327 

1. Voor de administratieve werkzaamheden van de KNBB kan het bondsbestuur een bondsbureau 328 

instellen, dan wel die werkzaamheden bij het bondsbureau van een andere bond onderbrengen, 329 

dan wel gezamenlijk met andere sportbonden een bondsbureau in stand houden. Het bondsbestuur 330 

is bevoegd (na voorafgaande toestemming van de bondsraad) ter zake met de desbetreffende 331 

bond(en) een overeenkomst aan te gaan.  332 

2. Wanneer de KNBB tezamen met andere sportbonden een bondsbureau in stand houdt, dient in de 333 

statuten en reglementen van de KNBB voor ‘directeur’ gelezen te worden een directeur van een 334 

rechtspersoon waarbij dat gezamenlijke bondsbureau is ondergebracht. 335 

3. Indien de KNBB een eigen bondsbureau kent, zijn de navolgende leden van dit artikel van 336 

toepassing. 337 

4. Het bondsbureau is belast met de voorbereiding en uitvoering van het door het bondsbestuur vast 338 

te stellen respectievelijk vastgestelde beleid en tevens belast met de administratie en financieel 339 

beheer van de KNBB. Het bondsbestuur beslist aan wie welke diensten worden verleend. 340 

5. Aan het hoofd van het bureau staat een directeur die belast is met de dagelijkse gang van zaken, 341 

met de uitvoering van de besluiten van het bondsbestuur en van de bondsraad, alsmede met het 342 

verrichten van werkzaamheden die op grond van de met de directeur gesloten 343 

arbeidsovereenkomst zijn opgedragen of welke anderszins door het bondsbestuur worden 344 

opgedragen. De taken en bevoegdheden van de directeur worden nader geregeld in een 345 

Directiestatuut. Aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel wordt opgave gedaan van 346 

de volmacht krachtens welke de directeur vertegenwoordigingsbevoegd is.  347 

 De directeur is alleen verantwoording verschuldigd aan het bondsbestuur. 348 

6. De directeur is voorts belast met de benoeming, schorsing en ontslag van de werknemers van de 349 

KNBB. Deze zijn alleen aan de directeur verantwoording verschuldigd. De directeur stelt binnen 350 



Algemeen Reglement KNBB                 12 juni 2010     - 9 - 

 

© KNBB & Mr. F.C. Kollen (Hamer & Smit advocaten, Bussum) 

een door het bondsbestuur gesteld kader de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de 351 

werknemers vast. 352 

7. De directeur woont alle vergaderingen van het bondsbestuur en van de bondsraad bij, tenzij het 353 

bondsbestuur of de bondsraad anders beslist. Voorts heeft de directeur het recht vergaderingen bij 354 

te wonen van de sectiebesturen, sectieraden en van commissies, tenzij deze op goede gronden 355 

anders beslissen. De directeur heeft in die vergaderingen een adviserende stem. 356 

8. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bondsbestuur dat tevens de 357 

voorwaarden van de dienstbetrekking schriftelijk vaststelt.  Een besluit tot benoeming, schorsing 358 

of ontslag wordt genomen met ten minste twee derden meerderheid van het aantal in functie 359 

zijnde bestuursleden. 360 

9. Het bondsbestuur kan een plaatsvervangend directeur benoemen, die de directeur bij afwezigheid 361 

vervangt en alsdan in de bevoegdheden van de directeur treedt. 362 

 363 

Artikel 16 - Handhaving orde en veiligheid 364 

1. Elke houder van een organisatielicentie die een wedstrijd organiseert, is - behoudens overmacht - 365 

verplicht tot het handhaven van de orde in en/of buiten de locatie waar de wedstrijd of het 366 

evenement wordt gehouden. De houder van de organisatielicentie is hiervoor verantwoordelijk 367 

zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd of het evenement, evenals voor de persoonlijke veiligheid 368 

van spelers en functionarissen. 369 

2. Elk lid is verplicht tot het handhaven van de orde in en/of buiten de locatie waar de wedstrijd of 370 

het evenement wordt gehouden. 371 

3. Het bondsbestuur, het betreffende sectiebestuur of het desbetreffende afdelingsbestuur kunnen 372 

voorschriften geven tot het handhaven van de orde bij wedstrijden, alsmede personen aanwijzen 373 

die belast zijn met de controle op het naleven van die voorschriften. 374 

4. Indien naar het oordeel van het bondsbestuur of het betreffende sectiebestuur de orde niet 375 

voldoende is gewaarborgd, kan het spelen van wedstrijden of het houden van een evenement op 376 

de geplande locatie worden verboden. In dat geval is de licentiehouder die de wedstrijd of het 377 

evenement organiseert verplicht uiterlijk vijf dagen vóór iedere wedstrijd of voor het betreffende 378 

evenement een andere locatie ter kennis van de betrokkenen te brengen, waarbij de orde wel 379 

voldoende te waarborgen is. 380 

 381 

Artikel 17 - Media en evenementen  382 

1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op het verspreiden van beelden of het uitzenden van 383 

reportages via televisie, videobanden, internet, films, radio of anderszins. 384 

2. Het bondsbestuur gaat met zendgemachtigden overeenkomsten aan voor het uitzenden of 385 

opnemen van wedstrijden en evenementen.  386 

3. Als uitvloeisel van het bepaalde in lid 2 van dit artikel is geen lid bevoegd onderhandelingen te 387 

voeren en/of overeenkomsten aan te gaan, die betrekking hebben op activiteiten als omschreven 388 

in lid 1 van dit artikel zonder voorafgaande toestemming van het bondsbestuur. Het niet nakomen 389 

van het hiervoor vermelde heeft het intrekken van de eerder verleende toestemming tot gevolg. 390 

4. De KNBB bezit met uitsluiting van anderen het exploitatierecht van alle wedstrijden of 391 

evenementen die door of onder auspiciën van de KNBB worden georganiseerd. De KNBB bezit 392 

tevens het recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de media, zoals vermeld in lid 1. 393 

Het bondsbestuur is als enige bevoegd ter zake overeenkomst aan te gaan. Het is een lid niet 394 
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toegestaan op dit gebied aan het deelnemen aan een wedstrijd of aan een evenement een recht of 395 

(financieel) voordeel op te eisen. 396 

 397 

Artikel 18 - Officiële Mededelingen 398 

1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit 399 

door het bondsbestuur of door een sectiebestuur gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoe-400 

ringsbesluiten worden opgenomen in de ‘Officiële Mededelingen’ van de KNBB.  401 

2. De Officiële Mededelingen worden ter kennis van alle leden gebracht. 402 

3. De Officiële Mededelingen kunnen naar keuze van het bondsbestuur worden bekend gemaakt 403 

door publicatie in de rubriek "Officiële mededelingen" van een door het bondsbestuur 404 

aangewezen periodiek, door circulaires, door brieven of advertenties in tenminste twee landelijk 405 

veelgelezen dagbladen, of door publicatie via de website van de KNBB of per e-mail. 406 

 407 

Artikel 19 - Aansprakelijkheid 408 

1. De KNBB is – behoudens opzet of grove schuld – niet aansprakelijk voor schade die leden lijden 409 

als gevolg van de beoefening van een keusport, hun deelname aan wedstrijden, evenementen of 410 

trainingen, dan wel door toedoen of nalaten van door de KNBB aangestelde personen of 411 

voorgeschreven materiaal. 412 

2. Leden die schade toebrengen aan de eigendommen van de KNBB dienen die schade op eerste 413 

verzoek volledig te vergoeden. 414 

3. Leden die schade toebrengen aan andere derden dan de KNBB, zijn voor die schade aansprakelijk 415 

en vrijwaren de KNBB voor alle aanspraken die derden jegens de KNBB zouden kunnen doen 416 

gelden. 417 

 418 

Artikel 20 – Klachtenreglement 419 

1. De KNBB kent een klachtenregeling welke is geregeld in het Klachtenreglement van de KNBB. 420 

2. Het Klachtenreglement wordt vastgesteld door de bondsvergadering.  421 

 422 


