Sectiereglement KNBB Bijlage van de Sectie Carambole

26 november 2005

-1-

Vorige versie: 18 december 2004
Sectiereglement KNBB Bijlage van de Sectie Carambole
Inhoudsopgave:
Artikel C1 – Reglement en Bijlage
Artikel C2 – Sectie en districten
Artikel C3 – Leden
Artikel C4 – Sectiebestuur Carambole
Artikel C5 – Sectieraad Carambole
Artikel C6 – Districten
Artikel C7 – Taken en bevoegdheden districtsbestuur
Artikel C8 – Districtsraad
Artikel C9 – Verkiezing districtsafgevaardigden
Artikel C10 – Financiën
Artikel C1 – Reglement en Bijlage
1. Op de sectie Carambole is het Sectiereglement van de KNBB van toepassing alsmede deze
Bijlage van de sectie Carambole. Het in de Bijlage van de sectie Carambole 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 Carambole 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 Carambole 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 Carambole in strijd zou kunnen zijn met het
beleid of de handelwijze van een andere sectie, overlegt het sectiebestuur van de sectie
Carambole met het betreffende sectiebestuur.
Artikel C2 – Sectie en districten
1. De sectie Carambole kent districten die worden ingesteld en opgeheven door de sectieraad
Carambole. De sectieraad Carambole bepaalt tevens het werkgebied van een district.
2. Een district is als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid een organisatorische eenheid van
de sectie Carambole. Een district is tevens lid van de KNBB.
3. De sectieraad Carambole hanteert ten aanzien van een district als vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid modelstatuten, die de goedkeuring behoeven van de bondsraad.
4. Een district is verplicht zich te houden aan de statuten en de reglementen van de KNBB en
besluiten van organen van de KNBB. Indien een district hiermede in strijd handelt, kan de
sectieraad Carambole besluiten tot opheffing van het district en tot instelling van een nieuw
district in het werkgebied van het opgeheven district.
Artikel C3 - Leden
1. Een lid kan alleen onder de sectie Carambole ressorteren indien hij lid is van een vereniging die
onder de sectie Carambole ressorteert. Een vereniging ressorterend onder de sectie Carambole
kan ledennatuurlijke personen hebben volgens ieder van de drie lidmaatschapscategorieën als
genoemd in artikel 3 lid 1 van het Algemeen Reglement van de KNBB. In de zin van de
reglementen van de KNBB valt een lid van de categorie recreatief lidmaatschap niet onder het
begrip verenigingslid en worden deze leden niet ingedeeld bij een district.
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Een door het bondsbestuur bij de sectie Carambole ingedeeld lid, wordt door het sectiebestuur
Carambole ingedeeld bij tenminste een district.
Een bij de sectie Carambole ingedeeld lid ressorteert zowel onder de sectie Carambole als onder
het desbetreffende district.
Een district kent als lid verenigingen en de leden van die verenigingen.
De sectie Carambole kent leden van de categorie seniorlidmaatschap en van de categorie
jeugdlidmaatschap.
Daarnaast kent de sectie Carambole zogenaamde recreanten, welke onder de categorie
seniorlidmaatschap vallen. Recreanten zijn ten minste 60 jaar en nemen alleen deel aan de
competitie van recreanten. Het sectiebestuur kan dispensatie verlenen en onder voorwaarden als
bepaald in de wedstrijdreglementen toelaten recreanten die ten minste 55 jaar zijn.
Jeugdleden zijn leden die op 1 augustus de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben en die aan
de jeugdcompetitie deelnemen. Het sectiebestuur kan dispensatie verlenen en jeugdleden toelaten
tot jeugdevenementen voor zover de betreffende leden op 1 augustus de leeftijd van 21 jaar nog
niet bereikt hebben. Vanaf 16 jaar kan een jeugdlid in plaats van jeugdevenementen aan
competities voor senioren deelnemen.

Artikel C4 – Sectiebestuur Carambole
1. In afwijking van of in aanvulling op het bepaalde in het Sectiereglement geldt ten aanzien van
het sectiebestuur Carambole het in deze Bijlage bepaalde.
2. Het sectiebestuur Carambole mag voorwaarden verbinden aan een organisatie die namens haar
een evenement organiseert.
3. 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 C5 – Sectieraad Carambole
1. De sectieraad Carambole bestaat uit de districtsafgevaardigden van de districten.
2. Een districtsafgevaardigde mag schriftelijke vragen stellen aan het sectiebestuur Carambole.
3. Stemmen bij volmacht is in de sectieraad niet toegestaan
Artikel C6 – Districten
1. Elk district wordt geleid door een districtsbestuur en kent een algemene vergadering die
districtsvergadering wordt genoemd.
2. De districtsvergadering bestaat uit alle leden van het district.
3. De wijze van benoeming van bestuursleden, de wijze van vertegenwoordiging en de taken en
bevoegdheden van het districtsbestuur en van de districtsvergadering worden nader geregeld in
de statuten van het district.
4. De statuten van een district en de daarin aan te brengen wijzigingen behoeven de voorafgaande
goedkeuring van het sectiebestuur Carambole.
Artikel C7 – Taken en bevoegdheden district
1. Een districtsbestuur is binnen zijn district belast met het uitvoeren van het bondsbeleid en van het
beleid van de sectie Carambole, alsmede van de besluiten van het bondsbestuur, de bondsraad
onderscheidenlijk van het sectiebestuur Carambole en van de sectieraad Carambole. Een
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districtsbestuur is voor het uitvoeren van het bondsbeleid verantwoording verschuldigd aan het
bondsbestuur en voor het uitvoeren van het sectiebeleid aan het sectiebestuur Carambole.
2. Een districtsbestuur is belast met het wedstrijdwezen in zijn district.
3. Een districtsbestuur kan aan de onder zijn district ressorterende leden verplichtingen opleggen.
4. Een districtsbestuur is bevoegd binnen zijn eigen district een eigen districtsbeleid te voeren dat
niet in strijd mag zijn met het beleid van het bondsbestuur, van de bondsraad, met het beleid van
het sectiebestuur Carambole en van de sectieraad Carambole. Een districtsbestuur is voor dit
beleid verantwoording verschuldigd aan de districtsvergadering.
5. Een districtsbestuur stimuleert binnen het eigen district het doen oprichten van verenigingen die
de discipline Carambole doen beoefenen.
6. Een districtsbestuur stelt jaarlijks voor de eigen activiteiten in het district een activiteitenplan op
dat tezamen met de bijbehorende begroting door de districtsvergadering dient te worden
goedgekeurd. De activiteiten van het district worden gefinancierd uit de districtscontributie van
de leden.
7. Een districtsbestuur doet binnen dertig dagen van een door het districtsbestuur of van een door de
districtsvergadering genomen besluit dat van toepassing is op de leden van dat district
mededeling aan de onder dat district ressorterende leden en aan het bondsbestuur en het
sectiebestuur Carambole.
8. De voorzitter van het districtsbestuur is belast met de algemene leiding in het district en draagt er
zorg voor dat het districtsbestuur toeziet op het naleven van de statuten, reglementen en
besluiten. De voorzitter van het districtsbestuur is bij de officiële vertegenwoordiging van het
district de woordvoerder, tenzij deze voornoemde taak aan een ander heeft opgedragen. De
voorzitter van een districtsbestuur leidt de vergaderingen van dat districtsbestuur en van de
districtsvergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van genoemde
vergaderingen om daarin wijziging aan te brengen. De voorzitter van het districtsbestuur heeft
het recht de beraadslagingen te sluiten indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht,
doch is verplicht deze weer te openen wanneer meer dan een/derde van de aanwezige leden dit
verlangt. Het bepaalde in artikel 22 lid 10 van de statuten is van toepassing.
9. Bij afwezigheid van de voorzitter van een districtsbestuur neemt de door het districtsbestuur
aangewezen vice-voorzitter deze functie waar. Deze treedt, zolang de waarneming duurt, in alle
rechten en verplichtingen van de voorzitter.
10. De secretaris van een districtsbestuur is als eerste verantwoordelijk voor het voeren van de
correspondentie en voor de algemene administratieve organisatie.
11. De penningmeester van een districtsbestuur is als eerste verantwoordelijk voor het opstellen van
de begroting en de jaarrekening van het district, alsmede voor de financiële administratie van het
district. De penningmeester draagt er zorg voor dat de jaarrekening wordt ingericht op de door
het bondsbestuur bepaalde wijze.
Artikel C8 – Districtsvergadering
1. De districtsvergadering bestaat uit alle leden van het district.
2. Een vereniging brengt namens zich zelf en haar leden evenzoveel stemmen uit als bij de sectie
Carambole leden van die vereniging op 1 januari van het betreffende jaar zijn geregistreerd.
3. Stemmen bij volmacht is in de districtsvergadering niet toegestaan.
Artikel C9 – Verkiezing districtsafgevaardigden
1. Het district wordt in de sectieraad Carambole vertegenwoordigd door een districtsafgevaardigde,
die alle leden van het district in de sectieraad Carambole vertegenwoordigen. Dit moet blijken uit
een door het districtsbestuur getekende geloofsbrief.
Een district mag meerdere afgevaardigden sturen, waarvan er dan slechts 1 stemgerechtigd is.
2. Elk district wordt in de sectieraad vertegenwoordigd door het districtsbestuur.
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Een districtsafgevaardigde brengt in de sectieraad het aantal stemmen uit dat gelijk is aan het
totaal aantal leden van alle verenigingen van dat district, met als peildatum 1 januari van het
betreffende jaar.
Districtsafgevaardigden stemmen in de sectieraad zonder last of ruggespraak.

Artikel C10 – Financiën
1. De door de leden aan de sectie Carambole verschuldigde bedragen worden door de sectie
Carambole geïnd bij de verenigingen. De vereniging voldoet de door haar verenigingsleden
verschuldigde bedragen aan de sectie.
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