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Dit document is tot stand gekomen middels een aantal overleggen tussen bestuurs-
afvaardiging van districten en afvaardiging van het bestuur KNBB sectie Pool (werkgroep 
herstructurering). We willen alle betrokkenen bedanken voor hun inzet hierbij. 
 
Inleiding 
Dit document dient als besluitvormingsdocument inzake de herstructurering van de 
districten binnen de sectie Pool. Dit onderwerp wordt behandeld op de sectieraad-
vergadering Voorjaar 2018, te houden op zaterdag 2 juni. Dit document is ook bestemd voor 
verspreiding onder de leden van de districten. Dit in voorbereiding op een eventuele ALV of 
informatiebijeenkomst.  
 
Aanleiding 
Zowel de districten als het landelijke bestuur zien de afgelopen jaren een sterkte afname in 
het aantal vrijwilligers. Hierdoor is de verbinding tussen de districten en het landelijke 
bestuur niet optimaal. Het goed functioneren van de districtsbesturen en de interactie met 
het landelijke bestuur is zeer afhankelijk van de beschikbaarheid van een handje vol 
vrijwilligers. Ook zijn door de loskoppeling van de landelijke en regionale competitie de 
districten meer op afstand komen te staan van de landelijke organisatie. Reglementen zijn 
minder uniform geworden, wat had geleid tot wellicht een betere aansluiting in de regio, 
maar heeft ook onduidelijkheid gegeven bij bestaande en nieuwe leden. 
 
Binnen de districten worden momenteel veel van dezelfde soort activiteiten uitgevoerd.  
Denk hierbij aan onder andere ledenvergaderingen, kascontrole, KvK-zaken, bankrekening, 
bestuur, verantwoording. Dit houdt veel vrijwilligers af van de reden waarom hij/zij 
vrijwilliger is geworden, namelijk zich inzetten voor de pure vorm van de sport (promotie, 
organisatie, contact met de spelers en locaties, etc.). 
  
Door middel van het centraliseren van een aantal activiteiten is het de overtuiging van de 
werkgroep herstructurering dat de districten/regio’s en de KNBB doelmatiger, slagvaardiger, 
transparanter en efficiënter te werk kunnen gaan. Het zorgt voor een afnemende druk op 
vrijwilligers en het wordt leuker en interessanter om zich met de sport bezig te houden. 
Wellicht leidt dit ook tot meer vrijwilligers die zich voor de sport willen inzetten. 
 
Ook heeft de centralisatie voordelen voor de individuele leden. De continuïteit m.b.t. de 
organisatie van regionale competitie en regionale toernooien neemt toe, de afstand tot het 
KNBB bestuur wordt verkleind, inspraak in het beleid wordt vergroot en districten die 
achterblijven krijgen hierdoor een impuls. Ook hopen we hiermee de uitstraling van de KNBB 
een positieve impuls te geven door dit meer uniform te doen. Bovendien is kennisdeling 
hierdoor eenvoudiger te organiseren vanwege de compactere structuur. 
 
Werkwijze 
Het onderwerp herstructurering is de afgelopen jaren meerdere keren onderwerp geweest 
van gesprek. Het is een aantal maal tijdens de sectieraad behandeld, maar echt vervolg kon 
er niet aan worden gegeven. Na de sectieraadvergadering van het najaar 2017 is dit serieus 
opgepakt. De bestuursleden van de districten en van de sectie hebben hier prioriteit aan 
gegeven middels het met elkaar uitwerken van de nieuwe structuur.  
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Er zijn 3 dagdeelsessies georganiseerd om te komen tot een verdere uitwerking. Ook zijn er 
veel individuele gesprekken gevoerd met districten die niet aanwezig konden zijn bij de 
sessies. De thema’s financiën, mandaat, statuten/reglementen en structuur zijn behandeld. 
Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot dit document. 
 
Dit document zal de basis zijn voor besluitvorming binnen de sectieraad. 
Zie voor het besluit dat wordt gevraagd de groene arcering. 
 
 
1. Structuur 
De herstructurering leidt tot een structuur die bestaat uit één bestuur,  
meerdere commissies, meerdere werkgroepen en meerdere wedstrijdkantoren. 
 
Bestuur 
 
Bestuur KNBB sectie Pool 
6 personen, bestaande uit: 

• Voorzitter; 

• Penningmeester; 

• Secretaris; 

• Portefeuillehouder Breedtesport; 

• Portefeuillehouder Topsport; 

• Portefeuillehouder PR/Marketing. 
 
Taken/verantwoordelijkheden 
Deze rollen binnen het bestuur bestaan reeds en hierbij wijzigt er niets aan de bijbehorende 
taken/verantwoordelijkheden.  
 
Overleg 
Het bestuur komt minimaal elke 2 maanden bij elkaar voor een bestuur overleg. 
 
Commissies 
 
Commissie Regio’s (nieuw) 
Bestaat uit Portefeuillehouder Breedtesport, Regio Coördinatoren (4x) en Secretaris.  
 
Deze commissie is, onder aansturing van de portefeuillehouder Breedtesport, 
verantwoordelijk voor de portefeuille Breedtesport. Hieronder valt de Teamcompetitie, 
Bekercompetitie, NK’s en Pool Ranking Nederland. Taken zijn o.a. voorbereiding beleid, 
sturing en uitvoering geven aan het vastgestelde Breedtesport-programma. Hierbij is de 
aansturing en centrale ondersteuning van de wedstrijdkantoren een belangrijk onderdeel. 
De commissie komt minimaal 4x per jaar bij elkaar voor overleg. 
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De Regio Coördinator is een nieuwe rol. De Regio Coördinator stuurt de wedstrijdkantoren 
en eventuele werkgroepen aan in de betreffende regio. 

• Taken Regio Coördinator: 
o Aanspreekpunt bestuur KNBB sectie Pool; 
o Vertegenwoordiging in de Commissie Regio’s; 
o Aanspreekpunt competitieleider(s) vanuit het wedstrijdkantoor; 
o Werving/organisatie vrijwilligers; 
o Financiën in afstemming met de Penningmeester. 

 
Commissie Zalen (nieuw) 
Deze commissie moet nog verder worden vormgegeven. Het heeft een sterk raakvlak met  
de Commissie Regio’s en de Wedstrijdkantoren. De Commissie Regio’s zal hier een voorstel 
voor uitwerken. Het doel van deze commissie is het creëren van meer betrokkenheid van de 
zaalhouders bij de regionale én landelijke activiteiten van de KNBB sectie Pool.  
 
Commissie Topsport (bestaand) 
Bestaat uit Portefeuillehouder Topsport, Programmamanager, Coach(es)/begeleiders. 
Taken zijn o.a. het voorbereiden van beleid, sturing en uitvoering geven aan het vastgestelde  
Topsport-programma. De commissie komt minimaal 4x per jaar bij elkaar voor overleg. 
 
Commissie PR/Marketing (bestaand) 
Bestaat uit Portefeuillehouder PR/Marketing, Communicatiemedewerker Bondsbureau, 
Voorzitter, Secretaris. Taken zijn o.a. voorbereiden van het beleid, sturing en uitvoering 
geven aan het vastgestelde PR/Marketing-programma. De commissie komt minimaal 4x per 
jaar bij elkaar voor overleg. 
 
Werkgroepen  
De werkgroepen zijn een bestaand begrip. Hier wordt geen verandering in doorgevoerd. 

• Landelijke Teamcompetitie; 

• Regionale en Landelijke Bekercompetitie; 

• NK’s (overall, dames, senioren, jeugd, teams, one-pocket/banks/scotch double); 

• Pool Ranking Nederland; 

• Ad-hoc. 
 
Wedstrijdkantoren (nieuw) 
De wedstrijdkantoren zijn een nieuw begrip. Hier vanuit wordt de deelname aan regionale 
competities en regionale toernooien georganiseerd. De Regio Coördinator stuurt het 
wedstrijdkantoor aan. Binnen een regio kunnen meerdere wedstrijdkantoren bestaan.  
Dit wordt vastgesteld binnen de Commissie Regio’s.  
 
De inschrijving van teams/spelers voor competities en toernooien gebeurt centraal en wordt 
voornamelijk via software ondervangen (CueScore i.c.m. ledenadministratie Renflex). Hier is 
reeds mee gestart met ingang van het seizoen 2017/2018. 
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Taken/verantwoordelijkheden van wedstrijdkantoren 
Taken zijn o.a. het organiseren van de regionale competities en regionale rankingtoernooien. 
De wedstrijdkantoren zijn tevens het lokale aanspreekpunt voor de spelers en zaalhouders. 
De landelijke competitie en de bekercompetitie maken hier geen onderdeel van uit, want 
deze worden centraal georganiseerd door de werkgroepen.  
 
Besluit 1. Structuur 
Het besluit dat hierbij wordt gevraagd: 

1. Gaat men akkoord met deze nieuwe structuur inclusief de taken en 
verantwoordelijkheden van de regio-coördinator en de wedstrijdkantoren? 

 
 
2. Regio’s 
Er is op basis van provincies een indeling gemaakt voor de nieuwe Regio’s.  
Zoals het er nu naar uitziet zal elk huidig district een wedstrijdkantoor krijgen. 
 

• Regio 1   (huidig Noord en Oost 1) 
Regio Coördinator:   Jeroen Hoving 

o Groningen   
o Friesland    
o Drenthe   
o Overijssel  

 

• Regio 2    (huidig Oost 3, Midden en West 1) 
Regio Coördinator:   Sacha Romero (interim) 

o Gelderland   
o Utrecht   
o Flevoland   
o Noord-Holland  

 

• Regio 3   (huidig West 2 en West 3) 
Regio Coördinator:   Awin Sewgobind 

o Zuid-Holland   
 

• Regio 4    (huidig West 4 en Zuid) 
Regio Coördinator:   nader te bepalen 

o Zeeland 
o Noord-Brabant 
o Limburg 

 
 
Besluit 2. Regio’s 
Het besluit dat hierbij wordt gevraagd: 

1. Gaat men akkoord met de indeling van regio’s? 
2. Gaat men akkoord met de benoeming van de Regio Coördinatoren?  
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3. Reglementen/statuten 
Het KNBB Bondsbureau heeft de huidige statuten en reglementen gecontroleerd en hierbij 
aangegeven welke wijzigingen doorgevoerd moeten worden om te migreren van de huidige 
structuur naar de nieuwe structuur. 
 
Hierbij zijn 4 documenten gecontroleerd: 

• Statuten KNBB; 

• Algemeen Reglement KNBB; 

• Sectiereglement KNBB; 
o Bijlage Sectie Pool. 

 
Een belangrijk onderdeel hierbij is dat het gremium waar stemming plaatsvindt anders wordt 
ingericht. Momenteel is dat de sectieraad waarbij de districten bevoegd zijn om te stemmen 
namens de leden van de desbetreffende districten. 
 
In de nieuwe situatie wordt er minimaal één centrale ALV per jaar georganiseerd, waarbij de 
individuele leden van de KNBB sectie Pool bevoegd zijn om te stemmen. Het voordeel 
hiervan is dat er direct betrokkenheid tot stand komt vanuit/richting de leden. Leden stellen 
bestuurders, regio-coördinatoren en bondsraadsleden aan en stemmen over beleidsplan en 
begroting. 
 
De aangepaste reglementen zullen worden opgesteld voor de sectieraad van 2 juni 2018. 
De statuten zullen na de sectieraad moeten worden aangepast. 
 
 
Besluit Reglementen/statuten 
Het besluit dat hierbij wordt gevraagd: 

1. Gaat men akkoord met de aangepaste reglementen? 
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4. Mandaat 
Vanuit de sessies met de werkgroep herstructurering bleek dat men dit onderwerp erg 
belangrijk vindt. De districten vinden het noodzakelijk dat er een bepaalde vorm van 
regionale invloed kan worden uitgeoefend op de organisatie en opzet van de regionale 
teamcompetitie en regionale toernooien. Dit betekent dat er op bepaalde punten geen 
standaard opzet of werkwijze kan worden aangehouden. 
 
De werkgroep herstructurering is echter wel overtuigd van de noodzaak dat zoveel mogelijk 
standaardisatie wordt toegepast. Dit omwille van duidelijkheid naar de leden en de 
mogelijkheid voor alle spelers om zoveel mogelijk te kunnen spelen. Deze standaardisatie is 
reeds bereikt bij de Breedtesport-producten: landelijke teamcompetitie, bekercompetitie, 
NK’s en Pool Ranking Nederland. 
 
De volgende onderdelen zijn benoemd waar wel standaardisatie wordt doorgevoerd: 

• Inschrijfgeld teams; 

• Sancties. 
 
De volgende onderdelen zijn benoemd waar geen standaardisatie wordt doorgevoerd,  
maar waar een bandbreedte wordt afgesproken: 

• Format regionale teamcompetitie; 

• Format regionale toernooien; 

• Wedstrijdlengte regionale teamcompetitie; 

• Wedstrijdlengte regionale toernooien; 

• Regels inzake invallen / gastspelers. 
 
De volgende onderdelen zijn benoemd waar geen standaardisatie wordt doorgevoerd: 

• Deelname aan regionale teamcompetitie i.r.t. niveau deelname landelijke competitie; 

• Deelname aan regionale toernooien i.r.t. niveau deelname landelijke competitie. 
 
De commissie Regio’s zal voor de start van het nieuwe seizoen 2018/2019 een algemeen 
reglement regionale teamcompetitie en een algemeen reglement regionale toernooien 
opstellen. Deze reglementen zullen binnen de commissie Regio’s unaniem moeten worden 
vastgesteld.  
 
Indien na vaststelling van deze reglementen één of meer regio’s/wedstrijdkantoren hier 
wijzigingen in willen aanbrengen, wordt dit voorgelegd aan de commissie Regio’s. Hier wordt 
het besluit genomen of de wijziging wordt aangenomen/afgewezen. Het besluit binnen de 
commissie moet unaniem zijn. 
 
 
Besluit Mandaat 
Het besluit dat hierbij wordt gevraagd: 

1. Gaat men akkoord met de bovenstaande insteek inzake mandaat? 
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5. Financiën 
Wanneer een district besluit zich aan te sluiten bij de nieuwe structuur zullen alle financiën 
centraal door de penningmeester van de KNBB sectie Pool worden beheerd.  
Een wedstrijdkantoor behoudt daarentegen wel een eigen budget (op basis van het aantal 
teams) waarmee de regionale teamcompetitie en regionale toernooien mee kunnen worden 
georganiseerd. De Regio Coördinator ziet toe op de financiële gang van zaken binnen het 
wedstrijdkantoor en heeft hierover afstemming met de penningmeester. Indien het budget 
niet in het betreffende seizoen volledig wordt benut kan er geen reserve worden 
opgebouwd per wedstrijdkantoor. 
 
Regionale financiën 
Inkomsten vanuit bv. sponsoring per regio moet mogelijk blijven. Dit geld mag niet centraal 
worden gebracht en worden verdeeld over andere regio’s. Er moet ruimte overblijven voor 
regionale initiatieven. Hierbij is het uitgangspunt dat dit soort gevallen worden voorgelegd 
aan de portefeuillehouder Breedtesport en de Penningmeester, en dat hier duidelijke 
afspraken over worden gemaakt met de betreffende Regio Coördinator. 
 
Huidige middelen 
De meeste districten hebben momenteel reserves tot hun beschikking vanuit een opbouw in 
de afgelopen jaren. Dit varieert van €0,- tot €4.000,-. Dit geld zal een bestemming moeten 
krijgen wanneer het district in de huidige vorm ophoudt te bestaan; het initiatief ligt hier bij 
de desbetreffende districten.  
  
Aangezien het geld betreft van de leden van het betreffende district is het voorstel hierbij 
om bijvoorbeeld de wedstrijdkantoren uit te rusten met middelen t.b.v. de organisatie van 
de regionale teamcompetitie en regionale toernooien. Of om hiermee het inschrijfgeld van 
de teams voor het komende seizoen te compenseren. Hierover zal door de leden van het 
betreffende district worden gestemd tijdens de eventuele ALV of informatiebijeenkomst. 
 
Vrijwilligersvergoeding 
Binnen de districten zijn momenteel wisselende afspraken over een vrijwilligersvergoeding. 
Binnen de bestuursfuncties en werkgroepen zijn deze afspraken eenduidig. Voor de 
vrijwilligersvergoeding binnen de wedstrijdkantoren en voor de functie Regio Coördinator 
zal de commissie Regio’s een voorstel doen. Dit voorstel wordt aangeboden aan het bestuur 
waar besluitvorming plaats zal vinden. 
 
 
Besluit Financiën 
Het besluit dat hierbij wordt gevraagd: 

1. Gaat men akkoord met deze opzet betreffende financiën? 
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6. Stappenplan implementatie nieuwe structuur 
De volgende stappen zijn van toepassing bij de implementatie van de nieuwe structuur: 
 
Stap 1: opheffen vereniging 
Alle districten zijn een vereniging of acteren als een vereniging. De formele verenigingen 
zullen een ALV moeten organiseren waarbij de leden wordt gevraagd te stemmen.  
Er komen 2 onderwerpen ter stemming: 

A. Aansluiten bij de herstructurering 
B. Bestemming huidige financiën 

 
Indien er op onderwerp A positief wordt gestemd zal de liquidatie van de vereniging in gang 
worden gezet door het huidige bestuur. 
 
Deze stap geldt voor deze districten: 

• West 1  

• West  

• West 3  

• West 4  

• Oost 3  
 
De niet-formele verenigingen hoeven geen ALV te organiseren. Vanwege de betrokkenheid 
van de leden is wel het advies om een bijeenkomst te organiseren waarbij de nieuwe 
structuur wordt toegelicht aan de leden door het districtsbestuur en afvaardiging van de 
KNBB.  
 
Dit geldt voor: 

• Midden 

• Oost 1 

• Noord 
 
Stap 2: Sectieraad 
Tijdens de sectieraad op 2 juni 2018 wordt de herstructurering ter stemming gebracht.  
De afvaardiging van de districten (vertegenwoordiging van de leden) brengt hier hun stem 
uit. Het ligt voor de hand om hier de uitkomst van de stemming van de leden over te nemen 
van de ALV/bijeenkomst. 
 
Indien er positief wordt gestemd voor de herstructurering zullen de aanpassingen in de 
statuten en reglementen in gang worden gezet. Dit vergt de inzet van juridische expertise 
waarbij het Bondsbureau hulp zal verlenen. 
 
Tijdens de sectieraad worden ook de Regio Coördinatoren benoemd. 
 
Stap 3: Bondsraad 
De aangepaste statuten en reglementen worden voorgelegd aan de Bondsraad. 
Hier wordt instemming gevraagd voor de wijzigingen. 



BIJLAGE 1.4 – Herstructurering  

Herstructurering KNBB sectie Pool – v1.4   9 

Wat gebeurt er als de leden tijdens de ALV’s/bijeenkomsten tegen de herstructurering 
stemmen en dus één of meerdere districten niet akkoord gaan met de herstructurering?  
 
Er zijn hierbij 2 opties: 
 

1. Op de sectieraad stemt de meerderheid tegen de herstructurering.  
De herstructurering wordt niet aangenomen. 
  

2. Op de sectieraad stemt de minderheid tegen de herstructurering.  
De herstructurering wordt aangenomen. De sectieraad heeft de mogelijkheid om 
afstand te nemen van de betreffende vereniging(en) waar tegen de herstructurering 
is gestemd. De betreffende vereniging(en) kan/mag hierdoor niet meer onder de vlag 
van de KNBB haar activiteiten uitvoeren. De KNBB zal dan overwegen om in de 
betreffende district(en) een eigen KNBB regio-coördinator en KNBB-wedstrijdkantoor 
op te zetten die voor de KNBB-leden de activiteiten uitvoert. 

 
Bij optie 2 doet de sectieraad beroep op de onderstaande passage in het huidige 
sectiereglement. 
 
Artikel 5-2 en 5-3 KNBB Sectiereglement 
5-2: Een sectiebestuur is bevoegd binnen zijn eigen sectie een eigen sectiebeleid te voeren 
dat niet in strijd mag zijn met het beleid van het bondsbestuur en van de bondsraad, noch 
met het beleid van een andere sectie. Een sectiebestuur is voor dit beleid verantwoording 
verschuldigd aan de sectieraad. 
 
5-3: Een sectiebestuur kan aan de onder zijn sectie ressorterende leden verplichtingen 
opleggen. De op te leggen verplichtingen behoeven de voorafgaande goedkeuring van het 
bondsbestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neem bij vragen over dit document contact met Arno Hartman via breedtesport@knbbpool.nl 

mailto:breedtesport@knbbpool.nl
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