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BEGRIPSBEPALINGEN   KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJART BOND 1 
 2 
- KNBB  Koninklijke Nederlandse Biljart Bond 3 
- Leden  Verenigingen, verenigingsleden en persoonlijke leden 4 
- Verenigingen Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid of met beperkte 5 

rechtsbevoegdheid  6 
-  Rechtspersonen Andere rechtspersonen dan verenigingen en stichtingen, alsmede al 7 

dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen 8 
- Verenigingsleden Ledennatuurlijke personen die lid zijn van een vereniging  9 
- Persoonlijke leden Ledennatuurlijke personen die rechtstreeks lid zijn van de KNBB en 10 

geen verenigingslid zijn 11 
- Ledennatuurlijke personen Verenigingsleden en persoonlijke leden 12 
- Bondsbestuur Het bestuur van de KNBB 13 
- Bondsvoorzitter De voorzitter van het bondsbestuur en van de bondsraad 14 
- Bondsraad De algemene vergadering, bestaande uit afgevaardigden die door de 15 

sectieraden zijn benoemd  16 
- Bondsafgevaardigde De door de sectieraad gekozen afgevaardigde die de sectie in de 17 

bondsraad vertegenwoordigt 18 
- Sectiebestuur Het bestuur van een sectie 19 
- Sectieraad De algemene vergadering van een sectie 20 
- District De onder een sectie ressorterende vereniging met volledige 21 

rechtsbevoegdheid 22 
- Districtsbestuur Het bestuur van een districtsvereniging 23 
- Districtsvergadering De algemene vergadering van een districtsvereniging  24 
- Orgaan  Het bondsbestuur, de bondsraad, een sectiebestuur, een sectieraad, de 25 

tuchtcommissie en de commissie van beroep, alsmede die personen 26 
en commissies die op grond van de statuten door de bondsraad zijn 27 
belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij 28 
beslissingsbevoegdheid is toegekend. 29 

- Stemgerechtigde Een niet geschorst lid dat in een vergadering het stemrecht kan 30 
uitoefenen namens een vereniging of als persoonlijk lid. 31 

- Vertegenwoordiger Degene die zijn vereniging tijdens de vergadering sectieraad (en bij 32 
de sectie Carambole tijdens een districtsvergadering) 33 
vertegenwoordigt en namens die vereniging stemgerechtigd is. 34 

- Financiële adviescommissie De commissie die namens de bondsraad de jaarrekening  35 
  controleert en die het bondsbestuur adviseert in financiële  36 
  aangelegenheden  37 
- Keusport De sport met de disciplines biljart, snooker en/of pool 38 
- Wedstrijd Een vriendschappelijke of een onderlinge wedstrijd, dan wel een 39 

  wedstrijd in competitieverband, een kampioenschap  40 
- Evenement Een toernooi, clinic of demonstratie  41 
- Speelgerechtigde  Een lid dat bevoegd is deel te nemen aan een wedstrijd of evenement 42 
-  Team   Een aan een wedstrijd of evenement deelnemende eenheid van  43 
     speelgerechtigde spelers 44 
-  Deelnamelicentie Een licentie die een lid of een team het recht geeft deel te nemen aan  45 
   een wedstrijd of een evenement  46 
-  Organisatielicentie Een licentie die een organisator het recht geeft een wedstrijd of  47 
   een evenement te organiseren 48 
-  Licentiehouder De houder van een deelnamelicentie, van een organisatielicentie of  49 
   van beide licenties 50 
- Instituut Sportrechtspraak De Stichting Instituut Sportrechtspraak die krachtens een overeen-51 

komst in opdracht en voor rekening en risico van de KNBB 52 
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overtredingen van leden van de KNBB tuchtrechtelijk berecht en wier 53 
uitspraak bindend is voor alle leden 54 

- Tuchtcommissie De tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak  55 
-  Commissie van beroep  De commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak  56 
- Tuchtreglement  Het Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak 57 
- Dopingreglement  Het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak 58 
- Arbitragecommissie  De arbitragecommissie van de KNBB 59 
- Verenigingsfunctie Elke functie in de KNBB die op grond van de statuten, reglementen 60 

of besluiten van organen kan worden uitgeoefend 61 
- Bondsbureau Het bureau van de KNBB 62 
- Directeur De directeur van het bondsbureau van de KNBB  63 
- Plaatsvervangend directeur De werknemer die de directeur bij afwezigheid vervangt 64 
- Werknemers De in dienst van de KNBB zijnde personeelsleden 65 
- Officiële Mededelingen Het medium dat gebruikt wordt voor het doen van mededelingen 66 

waarvan de bekendheid voor de leden van belang is 67 
- CEB  Confédération Européenne de Billard 68 
- UMB  Union Mondiale de Billard 69 
- EPBF  European Pocket Billiard Federation 70 
- WPA  World Pool Association 71 
- EBSA  European Billiards Snooker Association 72 
- IBSF  International Billiards Snooker Federation 73 
- WCBS  World Confederation of Billiards Sports 74 
- NOC*NSF De vereniging NOC*NSF 75 
- NMI  De Stichting Nederlands Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam 76 


