
Sectiereglement KNBB 
Artikel 7 lid 3 
Een sectieraad bestaat uit de vertegenwoordigers van de verenigingen en/of uit persoonlijke leden. 
De verenigingsleden worden in de vergadering van de sectieraad vertegenwoordigd door hun 
vereniging. Bij de secties Carambole en Pool bestaan de sectieraden uit de districtsafgevaardigden. 
Daar waar in dit reglement met betrekking tot de sectieraad bevoegdheden en rechten en 
verplichtingen zijn geregeld worden deze in de vergadering van de sectieraden bij Carambole en Pool 
door de districtsafgevaardigden uitgeoefend.  
 
AANPASSINGSVOORSTEL 
Een sectieraad bestaat uit de vertegenwoordigers van de verenigingen en/of uit persoonlijke leden. 
De verenigingsleden worden in de vergadering van de sectieraad vertegenwoordigd door hun 
vereniging. Bij de sectie Carambole bestaat de sectieraad uit de districtsafgevaardigden. Daar waar in 
dit reglement met betrekking tot de sectieraad bevoegdheden en rechten en verplichtingen zijn 
geregeld worden deze in de vergadering van de sectieraad bij Carambole door de 
districtsafgevaardigden uitgeoefend. 
 
 
  

https://www.knbb.nl/sites/default/files/userfiles/DocumentenKNBB/KNBB%20Sectierreglement.pdf


Bijlage Sectie Pool 
 
GEHEEL HERSCHREVEN 
 
Artikel P2 – Sectie, regio’s en wedstrijdkantoren 
1. De sectie Pool kent regio’s met wedstrijdkantoren die worden ingesteld en opgeheven door de sectieraad 
Pool (regio’s) en door de regio commissie (wedstrijdkantoren). De sectieraad Pool bepaalt tevens het 
werkgebied van een regio en de regio commissie bepaalt het werkgebied van een wedstrijdkantoor. 
2. Een regio en wedstrijdkantoor hebben geen rechtsbevoegdheid. 
3. Een regio of wedstrijdkantoor is verplicht zich te houden aan de statuten, reglementen en besluiten van 
organen van de KNBB. Indien een regio of wedstrijdkantoor hiermede in strijd handelt, kan de sectieraad Pool 
besluiten tot opheffing van de regio of wedstrijdkantoor en tot instelling van een nieuwe regio of 
wedstrijdkantoor in het werkgebied van de opgeheven regio of wedstrijdkantoor. 

 
 
 
  

https://www.knbb.nl/sites/default/files/userfiles/DocumentenKNBB/Bijlage%20Sectie%20Pool.pdf


Artikel P3 -Leden 
1. De sectie Pool kent verenigingsleden en persoonlijke leden. 
2. Een door het bondsbestuur bij de sectie Pool ingedeeld lid, wordt door het sectiebestuur Pool  
ingedeeld bij een district. Deze indeling geschiedt als volgt: 
a. leden die deelnemen aan de teamcompetitie worden ingedeeld bij het district waarin het team  
uitkomt; 
b. leden die niet deelnemen aan de teamcompetitie worden ingedeeld bij het district waarbinnen  
de woonplaats van betreffend lid valt 
3. Een bij de sectie Pool ingedeeld lid ressorteert zowel onder de sectie Pool als onder het  
desbetreffende district. 
4. Een district kent als lid verenigingen, de leden van die verenigingen en persoonlijke leden. 
5. De sectie Pool kent dames, heren, senioren, jeugdleden en recreanten. 
6. Voor senioren gelden binnen de sectie de leeftijdsgrenzen die door de EPBF en de WPA zijn  
vastgesteld. 
7. Voor jeugdleden gelden binnen de sectie de leeftijdsgrenzen die door de EPBF en de WPA zijn  
vastgesteld. 
 
GEHELE ARTIKEL VERWIJDEREN EN AANPASSEN IN 
1. De sectie Pool kent persoonlijke leden. 
2. De sectie Pool kent dames, heren, senioren, jeugdleden en recreanten. 
3. Voor senioren gelden binnen de sectie de leeftijdsgrenzen die door de EPBF en de WPA zijn  
vastgesteld. 
4. Voor jeugdleden gelden binnen de sectie de leeftijdsgrenzen die door de EPBF en de WPA zijn  
vastgesteld. 
 
 

 
  



Artikel P4 – sectiebestuur  
 
LID 4 SCHRAPPEN.  
4. Het sectiebestuur is bevoegd de uitvoering van besluiten van districtsbesturen die het in strijd acht met de 
belangen van de KNBB of van de sectie binnen drie weken nadat deze te zijner kennis zijn gekomen, op te 
schorten. In geval van opschorting is het sectiebestuur verplicht binnen een termijn van zes weken een 
gecombineerde vergadering met het desbetreffende districtsbestuur te houden en daarin het opgeschorte 
besluit te bespreken, bij gebreke waarvan de opschorting komt te vervallen. Indien bedoeld overleg niet leidt 
tot het ongedaan maken van de opschorting of tot intrekking van het besluit, heeft het sectiebestuur de 
bevoegdheid het besluit wegens strijd met de belangen van de KNBB of van de sectie voor wijziging of 
vernietiging voor te leggen aan de eerstvolgende vergadering van de sectieraad 

 
 
 
  



Artikel P5 - Sectieraad Pool 
1.De sectieraad Pool bestaat uit de districtsafgevaardigden van de districten. 
2.Een lid van de sectieraad mag schriftelijke vragen stellen aan het sectiebestuur Pool. 
3.Stemmen bij volmacht is in de sectieraad niet toegestaan 
 
Artikel 1 AANPASSEN IN: 
De sectieraad Pool bestaat uit een afvaardiging van alle onder de sectie ressorterende leden. 
 
 
 
 
De volgende artikelen kunnen in geheel worden geschrapt: 
Artikel P6 - Districten 
Artikel P7 – taken en bevoegdheden district 
Artikel P8 – Districtsvergadering 
Artikel P9 – Verkiezing Districtsafgevaardigden 
 

 


