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Artikel S1 – Reglement en Bijlage
1. Op de sectie Snooker is het Sectiereglement van de KNBB van toepassing alsmede deze Bijlage
van de sectie Snooker. Het in de Bijlage van de sectie Snooker bepaalde, mag niet in strijd zijn
met het bepaalde in het Sectiereglement, tenzij de bondsraad met een afwijking van het
Sectiereglement instemt.
2. De sectieraad Snooker stelt deze Bijlage vast en wijzigt deze.
3. Op de vaststelling, de wijziging, de inwerkingtreding van deze Bijlage en de mededeling in de
officiële mededelingen is het bepaalde in artikel 25 van de statuten van toepassing.
4. Het sectiebestuur mag met betrekking tot aangelegenheden in zijn sectie in gevallen waarin het
Sectiereglement of de Bijlage van de Sectie Snooker niet voorziet een uitvoeringsbesluit nemen.
5. Het sectiebestuur stelt de Wedstrijdreglementen voor het eigen wedstrijdwezen vast.
6. Daar waar het beleid of de handelwijze van de sectie Snooker in strijd zou kunnen zijn met het
beleid of de handelwijze van een andere sectie, overlegt het sectiebestuur van de sectie Snooker
met het betreffende sectiebestuur.
Artikel S2 – Licentiehouders
1. Voor het organiseren van wedstrijden in de sectie Snooker is een organisatielicentie vereist. De
organisatielicentie wordt aangevraagd bij het sectiebestuur Snooker, die de organisatielicentie
verleent en daaraan voorwaarden kan stellen. Tevens is een door het sectiebestuur Snooker
vastgesteld bedrag aan licentiekosten verschuldigd.
2. Houders van een organisatielicentie kunnen verenigingen of zaalhouders zijn
3. De te verlenen licentie is eigendom van de sectie Snooker. Het sectiebestuur kan de
organisatielicentie intrekken indien de houder niet overeenkomstig de licentie handelt of de
belangen van de sectie schaadt.
4. De sectie Snooker bevordert dat de georganiseerde beoefening van de Snookerdiscipline, waar
mogelijk, wordt gespeeld in lokaliteiten welke worden geëxploiteerd door zaalhouders welke zijn
aangesloten bij het commercieel platform van de sectie Snooker.
Artikel S3 - Leden
1. De sectie Snooker kent slechts persoonlijke leden.
2. De sectie Snooker kent volwassenen en jeugdleden. Volwassenen kunnen worden onderverdeeld
in senioren, heren en dames.
3. Jeugdleden mogen deelnemen aan jeugdevenementen en aan evenementen voor dames resp.
heren. Senioren mogen deelnemen aan evenementen voor senioren en aan evenementen voor
dames resp. heren. Voor jeugdleden en senioren gelden binnen de sectie de leeftijdsgrenzen die
door de IBSF en de EBSA zijn vastgesteld.

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

Sectiereglement Bijlage van de sectie Snooker

18 december 2004

-2-

Artikel S4 – Sectiebestuur Snooker
1. In afwijking van of in aanvulling op het bepaalde in het Sectiereglement geldt ten aanzien van
het sectiebestuur Snooker het in deze Bijlage bepaalde.
2. Het sectiebestuur Snooker mag voorwaarden verbinden aan een organisatie die namens haar een
evenement organiseert.
3. In het bestuur van de sectie Snooker mogen ten hoogste twee bestuursleden zitting hebben welke
speler/zaalhouder zijn. Verder dient het aantal van spelers/zaalhouders te allen tijde minder dan
de helft van het aantal bestuursleden te bedragen, met dien verstande dat wanneer het aantal
bestuursleden vier of minder bedraagt ten hoogste één speler/zaalhouder in het bestuur van de
sectie Snooker zitting kan hebben.
Artikel S5 – Sectieraad Snooker
1. De sectieraad van de sectie Snooker bestaat uit zestien natuurlijke personen, welke onder de
sectie Snooker dienen te ressorteren. Van de leden van de sectieraad mogen ten hoogste vier
leden eveneens een commercieel belang hebben bij de biljartsport (zgn. speler/zaalhouders).
2. Een lid van de sectieraad mag schriftelijke vragen stellen aan het sectiebestuur Snooker.
3. Het sectiebestuur Snooker doet uiterlijk vier weken voor de vergadering van de sectieraad in de
Officiële Mededelingen mededeling van een vacature. Kandidaten voor het lidmaatschap van de
sectieraad melden zich tot uiterlijk één week voor de vergadering van de sectieraad bij het
sectiebestuur Snooker.
4. De verkiezing van de leden van de sectieraad geschiedt in beginsel tijdens de
voorjaarsvergadering.
5. Leden van de sectieraad worden voor een periode van drie jaar benoemd en kunnen aansluitend
slechts éénmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Het lidmaatschap van de sectieraad
vervalt met ingang van de dag dat de betrokkene niet meer onder de sectie Snooker ressorteert of
in geval van een onverenigbaarheid.
6. Stemmen bij volmacht is in de sectieraad niet toegestaan
7. Toegang tot de sectieraad hebben alle leden welke onder de sectie Snooker ressorteren, voor
zover de ruimte dit toelaat. Deze leden hebben geen spreekrecht, behoudens onderstaande.
8. De leden van de sectieraad worden gekozen door de aanwezige leden van de sectie Snooker.
9. De sectieraad benoemt uit haar midden de bondsafgevaardigden. Een bondsafgevaardigde dient
lid te zijn van de sectieraad en treedt als bondsafgevaardigde af op de dag waarop het
lidmaatschap van de sectieraad eindigt.
Artikel S6 – Financiën
1. De door de leden aan de sectie Snooker verschuldigde bedragen worden door de sectie Snooker
geïnd bij de persoonlijke leden.
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