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Artikel 1 - Lidmaatschap 21 

1. De KNBB is lid van: 22 

  a. NOC*NSF;   23 

  b. Confédération Européenne de Billard (CEB); 24 

  c. Union Mondiale de Billard (UMB); 25 

   d. European Billiards Snooker Association (EBSA); 26 

  e. International Billiards Snooker Federation (IBSF).  27 

2. Het bondsbestuur vertegenwoordigt de KNBB nationaal en internationaal, zowel bij de in lid 1 28 

genoemde organisaties als bij andere organisaties. Het bondsbestuur kan de bevoegdheid de 29 

KNBB te vertegenwoordigen aan anderen delegeren. 30 

3. De KNBB geeft in Nederland met uitsluiting van anderen leiding aan de keusport.  31 

 32 

Artikel 2 - Toelating tot en beëindiging van het lidmaatschap 33 

1.  Verenigingen melden zich als lid aan door het indienen van een schriftelijk verzoek bij het 34 

bondsbureau. Bij het verzoek tot toelating wordt tevens opgave gedaan van de namen en 35 

adressen van de bestuurders en worden de statuten van de vereniging overgelegd. Het verzoek 36 

moet zijn ondertekend door degenen die statutair bevoegd zijn de vereniging te 37 

vertegenwoordigen.  38 

2.  Verenigingsleden worden door hun vereniging schriftelijk bij het bondsbureau als lid aangemeld.  39 

3. Persoonlijke leden melden zich als lid aan door het indienen van een schriftelijk verzoek bij het 40 

bondsbureau. 41 

4.  Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door middel van een door het bondsbestuur voor-42 

geschreven aanmeldingsformulier en/of door middel van een elektronische aangifte. 43 

5.  Na toelating als lid deelt het bondsbestuur een lid op grond van diens verzoek in bij een sectie. 44 

Kent de desbetreffende sectie een of meer districten dan deelt het betreffende sectiebestuur het 45 

lid ook bij een district in.  46 
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6.   Het lidmaatschap van de KNBB wordt beëindigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 47 

van de statuten. 48 

7. Verenigingen zeggen hun lidmaatschap van de KNBB schriftelijk op bij het bondsbureau.  49 

8. Een verenigingslid zegt zijn lidmaatschap van de KNBB op door een schriftelijke mededeling 50 

aan het bestuur van zijn vereniging die daarvan schriftelijk mededeling doet aan het 51 

bondsbureau. 52 

9. Een persoonlijk lid zegt zijn lidmaatschap op door een schriftelijke mededeling aan het 53 

bondsbureau. 54 

 55 

Artikel 3 - Categorieën van leden 56 

1. De categorieën van leden worden per sectie bepaald in de Bijlage van het Sectiereglement. 57 

 58 

Artikel 4 – Licenties 59 

1. De KNBB kent een deelnamelicentie die het lid het recht geeft deel te nemen aan wedstrijden 60 

en/of evenementen. De deelnamelicentie kan voor nationale en/of internationale wedstrijden 61 

en/of evenementen worden verleend. 62 

2. De KNBB kent een organisatielicentie die een organisator het recht geeft een wedstrijd of een 63 

evenement te organiseren. De organisatielicentie kan voor nationale en/of internationale 64 

wedstrijden en/of evenementen worden verleend. 65 

3. Wedstrijdlicenties en organisatielicenties worden verstrekt door het desbetreffende sectiebestuur, 66 

indien zij daartoe door het bondsbestuur zijn gemachtigd. 67 

4.  Door het verstrekken van een licentie ontstaat een contractuele relatie tussen de KNBB en de 68 

licentiehouder. De rechtsverhouding tussen de KNBB en de licentiehouder wordt beheerst door 69 

de bepalingen van die licentie en door de daarin van toepassing verklaarde statuten, reglementen 70 

en besluiten van organen van de KNBB. 71 

 72 

Artikel 5 - Algemene verplichtingen van de verenigingen  73 

1.  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een vereniging zich 74 

voorts: 75 

  a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken aan 76 

het bondsbestuur, het desbetreffende sectiebestuur, de tuchtcommissie en de commissie van 77 

beroep, dan wel aan een door dit orgaan aangewezen commissie of persoon; 78 

  b. het bondsbestuur of haar gemachtigde te allen tijde inzage of afschrift te geven van de 79 

boekhouding en de administratie met de daarbij behorende bescheiden; 80 

   c. door de KNBB geroyeerde verenigingsleden met onmiddellijke ingang het lidmaatschap van 81 

de vereniging op te zeggen, alsook om door de KNBB geroyeerde leden niet als 82 

verenigingslid toe te laten. 83 

  d. er op toe te zien dat een gestraft lid zijn straf ondergaat;  84 

  e. een administratie van leden bij te houden waarop de gegevens zijn vermeld die door de 85 

KNBB worden verlangd; 86 

  f. notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen te maken, alle binnenkomende correspondentie, 87 

alsmede afschriften van alle uitgaande correspondentie te bewaren en jaarverslagen en 88 

financiële jaarverslagen uit te brengen. Het financiële jaarverslag omvat de staat van baten en 89 

lasten, de balans, de begroting, en de toelichting op deze stukken, waaronder begrepen het 90 

verslag van de kascommissie; 91 



Algemeen Reglement KNBB                 18 december 2004     - 3 - 

 

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

  g. de onder f. bedoelde stukken, alsmede de gehele administratie gedurende tenminste de 92 

wettelijke bewaartermijn te bewaren;  93 

  h.  wijzigingen in haar statuten en reglementen onverwijld ter kennis te brengen van het 94 

bondsbestuur en van het desbetreffende sectiebestuur; 95 

  i. om onder opgave van redenen schriftelijk binnen veertien dagen mededeling te doen aan het 96 

bondsbureau van een door de vereniging geroyeerd verenigingslid; 97 

  j. om een verenigingslid dat geselecteerd is voor een nationaal team in de gelegenheid te stellen 98 

voor dit team uit te komen en om aan trainingen daarvoor deel te nemen; 99 

  k. om zonder toestemming van het bondsbestuur niet toe te treden tot een niet door de KNBB 100 

erkende organisatie die een keusport doet beoefenen. 101 

2. Het bondsbestuur kan dispensatie verlenen en aan die dispensatie voorwaarden verbinden.  102 

 103 

Artikel 6 - Algemene verplichtingen van verenigingsleden en persoonlijke leden 104 

1.  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplichten verenigingsleden en 105 

persoonlijke leden zich voorts: 106 

  a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken aan 107 

het bondsbestuur, het desbetreffende sectiebestuur, de tuchtcommissie en de commissie van 108 

beroep, dan wel aan een door dit orgaan aangewezen commissie of persoon; 109 

  b. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd of training, hetzij vóór, hetzij gedurende, hetzij na 110 

de wedstrijd of training behoorlijk te gedragen en zo nodig mede te helpen bij het handhaven 111 

van de orde; 112 

  c. om slechts met voorafgaande toestemming van het bondsbestuur uit te komen, dan wel mede 113 

te werken aan een wedstrijd die niet onder auspiciën van de KNBB of een door haar erkende 114 

organisatie is georganiseerd, of waarvoor de vereiste toestemming niet is verleend. 115 

2.  Leden zijn verplicht de gezondheid van aan wedstrijden deelnemende leden te bevorderen, 116 

alsook te bevorderen dat aan wedstrijden deelnemende leden zoveel mogelijk onder 117 

gelijkwaardige omstandigheden zich met elkaar kunnen meten, waarbij noch voorafgaand noch 118 

tijdens een wedstrijd de door een deelnemend lid te verrichten prestatie opzettelijk of onbewust 119 

wordt beïnvloed door het gebruik of het toedienen van ongeoorloofde middelen, als bedoeld in 120 

het Dopingreglement. Verenigingsleden en persoonlijke leden zijn voorts verplicht volledige en 121 

tijdige medewerking te verlenen aan dopingcontroles. 122 

3. Het bondsbestuur kan – met uitzondering van het bepaalde in lid 2 -  dispensatie verlenen en aan 123 

die dispensatie voorwaarden verbinden.  124 

 125 

Artikel 7 – Administratief verzuim 126 

1. Als administratief verzuim wordt aangemerkt het niet tijdig of volledig voldoen aan 127 

administratieve verplichtingen tegenover de KNBB, waardoor door het bondsbureau of 128 

functionarissen van de KNBB extra werkzaamheden moeten worden verricht. 129 

2. Het bondsbestuur en de sectiebesturen maken door middel van de Officiële Mededelingen 130 

jaarlijks bekend voor welke administratieve verzuimen welke administratiekosten in rekening 131 

worden gebracht. 132 

3. Administratiekosten dienen binnen veertien dagen na de datum van verzending van een opgave 133 

van die kosten op de opgegeven rekening van de KNBB te zijn bijgeschreven. Indien het 134 

verschuldigde bedrag niet op die datum is bijgeschreven, is het lid reeds daardoor in verzuim en 135 

geldt het bepaalde in artikel 5 lid 6 en 8 van de statuten.  136 
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4. Indien het lid niet tijdig de verschuldigde administratiekosten heeft voldaan, geldt het verzuim 137 

tevens als een overtreding van dit reglement in welk geval de overtreding tuchtrechtelijk kan 138 

worden bestraft. 139 
 140 

Artikel 8 - Taken bondsbestuursleden 141 

1. De bondsvoorzitter is belast met de algemene leiding. De bondsvoorzitter is bevoegd in de 142 

KNBB te houden vergaderingen bij te wonen en desgevraagd van advies te dienen. Bij 143 

afwezigheid van de bondsvoorzitter neemt de vice-voorzitter deze functie waar. Deze treedt, 144 

zolang de waarneming duurt, in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter. 145 

2. De bondsvoorzitter leidt de vergaderingen van het bondsbestuur en van de bondsraad. De 146 

bondsvoorzitter heeft het recht om alle vergaderingen en bijeenkomsten die in het verband van 147 

de KNBB worden gehouden bij te wonen en van advies te dienen, met uitzondering van de 148 

bijeenkomsten van de tuchtcommissie, de commissie van beroep en de arbitragecommissie.  149 

3. De secretaris is als eerste verantwoordelijk voor het voeren van de correspondentie en voor de 150 

algemene administratieve organisatie, zulks met uitzondering van de administratie van de secties 151 

en afdelingen. 152 

4. De penningmeester is, in overleg met de overige bestuursleden, als eerste verantwoordelijk voor 153 

het goede beheer van de financiën van de KNBB, met de juiste besteding en aanwending 154 

daarvan, met de aanvragen voor subsidie en met de algehele financiële administratie van de 155 

KNBB. 156 

5. Bij de uitoefening van haar taken wordt het bondsbestuur bijgestaan door het bondsbureau. 157 

6. Het bepaalde in de leden 1 t/m 4 is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter, secretaris 158 

en penningmeester van een sectiebestuur of een districtsbestuur. 159 

 160 

Artikel  9 - Verkiezingen en benoemingen 161 

1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de KNBB geschieden door kandidaatstel-162 

ling en zo nodig stemming en herstemming op de wijze zoals bepaald in artikel 22 van de 163 

statuten.   164 

2. Indien de benoeming in functie geschiedt, vindt de kandidaatstelling ook in die functie plaats. 165 

3. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere 166 

vacature afzonderlijk. 167 

4. Alle kandidaten voor een functie in de KNBB moeten lidnatuurlijk persoon en meerderjarig zijn. 168 

5. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een 169 

schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat deze een eventuele verkiezing of benoeming zal 170 

aanvaarden. Indien een kandidaat bedoelde verklaring vóór de stemming intrekt, wordt 171 

gelegenheid gegeven staande de vergadering in diens plaats één of meer kandidaten te stellen. 172 

6. Het bondsbestuur regelt de verkiezingen en benoeming in de KNBB, een sectiebestuur in de 173 

sectie en een districtsbestuur in het district. 174 

7. Indien tussentijds een vacature ontstaat, voorziet de eerstvolgende vergadering daarin zo 175 

mogelijk. Indien de voorziening in een vacature geen uitstel kan vergen, kan het desbetreffende 176 

bestuur besluiten tot een schriftelijke kandidaatstelling en verkiezingsprocedure op de wijze die 177 

zoveel mogelijk overeenkomt met de voorgeschreven wijze van verkiezen en benoemen. 178 

 179 

Artikel 10 - Vergoeding kosten 180 

1. Op voorstel van het bondsbestuur bepaalt de bondsraad aan welke functionarissen voor welke 181 

werkzaamheden een onkostenvergoeding wordt verstrekt.  182 
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2. In de door het bondsbestuur vastgestelde Declaratieregeling is aangegeven welke regelmatig 183 

voorkomende uitgaven ten laste van de bondskas kunnen komen en welke maxima eventueel 184 

daaraan verbonden zijn. Het niet naleven van de in deze regeling opgenomen bepalingen, dan 185 

wel het doen van uitgaven waarvoor geen toestemming van het bondsbestuur is verkregen heeft 186 

tot gevolg dat gemaakte kosten niet of slechts voor een deel ten laste van de bondskas komen. 187 

Deze declaratieregeling wordt alleen ter hand gesteld aan personen die daarvoor in aanmerking 188 

komen. 189 

3. Verzoeken tot vergoeding van onkosten geschieden met gebruikmaking van een door het 190 

bondsbestuur voorgeschreven formulier en worden ingediend bij het bondsbureau. 191 

 192 

Artikel 11 – Contributie, heffingen en betalingen 193 

1. De bondsraad stelt jaarlijks de bondscontributie vast. 194 

2. Een sectieraad stelt jaarlijks de sectiecontributie vast voor de onder die sectie ressorterende 195 

leden. 196 

3. De leden zijn voorts jaarlijks een bijdrage verschuldigd als aandeel in de premie voor de 197 

collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.  198 

4. Verenigingen innen de bondscontributie bij hun verenigingsleden en dragen deze af aan de 199 

penningmeester. Persoonlijke leden betalen hun contributie rechtstreeks aan de bond. 200 

5. Erevoorzitters, ereleden en leden van verdienste zijn geen bondscontributie verschuldigd. 201 

Bestuursleden van een biljartafdeling van een omni-sportvereniging, sociëteit, personeels- of 202 

bedrijfsvereniging zijn geen contributie verschuldigd indien zij ook algemeen bestuurslid van de 203 

vereniging zijn waaronder de biljartafdeling ressorteert. 204 

6. Indien een verenigingslid lid is van meer dan één vereniging, is hij jaarlijks slechts eenmaal de 205 

bondscontributie verschuldigd welke wordt geïnd bij de door het bondsbestuur aangewezen 206 

vereniging.  207 

7. Indien een verenigingslid een bedrag aan de KNBB verschuldigd is, wordt dit bedrag in rekening 208 

gebracht aan de vereniging en met deze verrekend en is het verenigingslid het door de vereniging 209 

betaalde bedrag aan de vereniging verschuldigd. Voor deelname aan bepaalde persoonlijke 210 

kampioenschappen wordt door een lid rechtstreeks ingeschreven en wordt door het lid een 211 

machtiging tot incasso afgegeven. 212 

8. Moet ter voldoening van een vordering op de KNBB een betaling anders dan op een bank- of 213 

girorekening  geschieden, dan worden ter dekking daarvoor te maken administratiekosten in 214 

rekening gebracht, waarvan de hoogte door het bondsbestuur wordt vastgesteld. Moet buiten de 215 

schuld van de KNBB een betaling worden uitgevoerd, dan worden de werkelijke extra kosten in 216 

rekening gebracht. 217 

9. Indien de rekening over een boekjaar sluit met een nadelig saldo kan de bondsraad onder door 218 

haar te bepalen voorwaarden besluiten tot het opleggen van een hoofdelijke omslag.  219 

 220 

Artikel 12 – Overschrijving van leden 221 

1. Een overschrijving van een verenigingslid van de ene vereniging naar een andere vereniging van 222 

de KNBB behoeft de goedkeuring van het betreffende sectiebestuur en geschiedt met 223 

gebruikmaking van een door het betreffende sectiebestuur voorgeschreven formulier. 224 

2. Het overschrijvingsformulier dient door een bestuurslid van de huidige en van de nieuwe 225 

vereniging te zijn ondertekend en het verenigingslid dient aan zijn verplichtingen jegens zijn 226 

huidige vereniging te hebben voldaan, waarvan blijkt door ondertekening door het bestuurslid 227 

van zijn huidige vereniging. Het verenigingslid is in geval van overschrijving bij de huidige 228 
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vereniging de in dat boek- of verenigingsjaar geldende contributie van de vereniging voor het 229 

geheel verschuldigd.  230 

3. Het verenigingslid en het persoonlijk lid dragen zorg voor tijdige inlevering van het in lid 2 231 

bedoelde overschrijvingsformulier bij het bondsbureau. 232 

4. Het betreffende sectiebestuur bepaalt de datum van overschrijving, welke datum in beginsel 233 

gelijk is aan de datum waarop het nieuwe seizoen aanvangt. 234 

5. Indien zich een geschil voordoet tussen het verenigingslid en zijn oude vereniging dan wel tussen 235 

de nieuwe en de oude vereniging beslist het betreffende sectiebestuur. 236 

6. Een verenigingslid is niet eerder speelgerechtigd voor zijn nieuwe vereniging dan op de door het 237 

betreffende sectiebestuur bepaalde datum van overschrijving. 238 

7. Een overschrijving geldt op de datum waarop deze is verleend als een met ingang van die datum 239 

beëindigd lidmaatschap van het verenigingslid van zijn oude vereniging.  240 

8. Het verenigingslid dat door overschrijving lid is geworden van een andere vereniging is in dat 241 

boekjaar van de KNBB éénmaal de bondscontributie verschuldigd. De aan de overschrijving 242 

verbonden kosten worden jaarlijks door het betreffende sectiebestuur gepubliceerd en in rekening 243 

gebracht aan de nieuwe vereniging van het verenigingslid. 244 

 245 

Artikel 13 - Handhaving orde en veiligheid 246 

1. Elke houder van een organisatielicentie die een wedstrijd organiseert, is - behoudens overmacht - 247 

verplicht tot het handhaven van de orde in en/of buiten de locatie waar de wedstrijd of het 248 

evenement wordt gehouden. De houder van de organisatielicentie is hiervoor verantwoordelijk 249 

zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd of het evenement, evenals voor de persoonlijke veiligheid 250 

van spelers en functionarissen. 251 

2. Elk lid is verplicht tot het handhaven van de orde in en/of buiten de locatie waar de wedstrijd of 252 

het evenement wordt gehouden. 253 

3. Het bondsbestuur of het betreffende sectiebestuur kan voorschriften geven tot het handhaven van 254 

de orde bij wedstrijden, alsmede personen aanwijzen die belast zijn met de controle op de 255 

naleving van die voorschriften. 256 

4. Indien naar het oordeel van het bondsbestuur of het betreffende sectiebestuur de orde niet 257 

voldoende is gewaarborgd, kan het spelen van wedstrijden of het houden van een evenement op 258 

de geplande locatie worden verboden. In dat geval is de licentiehouder die de wedstrijd of het 259 

evenement organiseert verplicht uiterlijk vijf dagen vóór iedere wedstrijd of voor het betreffende 260 

evenement een andere locatie ter kennis van de betrokkenen te brengen, waarbij de orde wel 261 

voldoende te waarborgen is. 262 

 263 

Artikel 14 – Media en evenementen  264 

1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op het verspreiden van beelden of het uitzenden van 265 

reportages via televisie, videobanden, films, radio of anderszins. 266 

2. Het bondsbestuur gaat met zendgemachtigden overeenkomsten aan voor het uitzenden of 267 

opnemen van wedstrijden en evenementen.  268 

3. Als uitvloeisel van het bepaalde in lid 2 van dit artikel is geen lid bevoegd onderhandelingen te 269 

voeren en/of overeenkomsten aan te gaan, die betrekking hebben op activiteiten als omschreven 270 

in lid 1 van dit artikel zonder voorafgaande toestemming van het bondsbestuur. Het niet 271 

nakomen van het hiervoor vermelde heeft het intrekken van de eerder verleende toestemming tot 272 

gevolg. 273 
4. De KNBB bezit het exploitatierecht en het recht van intellectuele eigendom van alle wedstrijden 274 
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of evenementen die door of onder auspiciën van de KNBB worden georganiseerd. Uit dien 275 
hoofde is het een lid niet toegestaan aan zijn deelneming een financieel recht of voordeel op te 276 
eisen. 277 

 278 

Artikel 15 - Officiële Mededelingen 279 

1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit 280 

door het bondsbestuur of door een sectiebestuur gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoe-281 

ringsbesluiten worden opgenomen in de ‘Officiële Mededelingen’ van de KNBB. 282 

2. De Officiële Mededelingen worden ter kennis van alle leden gebracht. 283 

3. De Officiële Mededelingen kunnen bekend gemaakt worden door publicatie in de rubriek 284 

"Officiële mededelingen" van een door het bondsbestuur aangewezen periodiek, door circulaires, 285 

brieven of advertenties in tenminste twee landelijk veelgelezen dagbladen, of door publicatie via 286 

de website van de KNBB alsmede per e-mail. Het bondsbestuur en/of de directeur bepaalt op 287 

welke wijze een officiële mededeling geschiedt. 288 

 289 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid 290 

1. De KNBB is – behoudens opzet of grove schuld – niet aansprakelijk voor schade die leden lijden 291 

als gevolg van de beoefening van een keusport, hun deelname aan wedstrijden of trainingen, dan 292 

wel door toedoen of nalaten van door de KNBB aangestelde personen of voorgeschreven 293 

materiaal. 294 

2. Leden die schade toebrengen aan de eigendommen van de KNBB dienen die schade op eerste 295 

verzoek volledig te vergoeden. 296 

3. Leden die schade toebrengen aan andere derden dan de KNBB, zijn voor die schade 297 

aansprakelijk en vrijwaren de KNBB voor alle aanspraken die derden jegens de KNBB zouden 298 

kunnen doen gelden. 299 


