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BEGRIPSBEPALINGEN   KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJART BOND 

 

- KNBB  Koninklijke Nederlandse Biljart Bond 

- Leden  Verenigingen, verenigingsleden, individuele leden, beoefenaren  

   persoonlijke leden en biljart gerelateerde organisaties  

- Verenigingen Verenigingen met volledige of met beperkte rechtsbevoegdheid  

- Sectievereniging De KNBB vereniging Carambole die tevens in de KNBB de sectie  

   carambole vormt. 

- Verenigingsleden Ledennatuurlijke personen die lid zijn van een vereniging of van de  

   KNBB vereniging Carambole  

- Individuele leden Ledennatuurlijke personen die op hun verzoek ingedeeld zijn bij  

  de sectie driebanden, pool en/of snooker, maar die geen lid  

  zijn van een bij één of meer van die secties ingedeelde vereniging  

- Beoefenaren Ledennatuurlijke personen die een keusport beoefenen bij een 

   biljart gerelateerde organisatie en die ingedeeld zijn bij de sectie  

  biljart gerelateerde organisaties 

- Persoonlijke leden Ledennatuurlijke personen die niet lid zijn van een vereniging of van 

de Sectievereniging of van een biljart gerelateerde organisatie en die 

zich rechtstreeks als lid bij de KNBB hebben aangemeld 

- Ledennatuurlijke personen Verenigingsleden, individuele leden, beoefenaren en persoonlijke 

    leden 

- Jeugdleden Leden van een sectievereniging respectievelijk bij een sectie 

ingedeelde leden die voldoen aan de door de bij die sectie behorende 

internationale federatie aan jeugdleden gestelde leeftijdsgrenzen 

- Recreanten Leden van de sectievereniging die deelnemen aan de 

recreantenwedstrijden georganiseerd door de sectievereniging. 

- Bondsbestuur Het bestuur van de KNBB 

- Bondsvoorzitter De voorzitter van het bondsbestuur en van de bondsraad 

- Bondsraad De algemene vergadering van de KNBB, bestaande uit afgevaardigden 

die door de sectieraden zijn benoemd  

- Bondsafgevaardigde De door een sectieraad van de KNBB gekozen afgevaardigde die  

   de desbetreffende sectie in de bondsraad vertegenwoordigt  

- Bondsbeleid Het beleid van het bondsbestuur en/of van de bondsraad 

- Sectiebestuur Het bestuur van een sectie van de KNBB 

- Sectieraad De algemene vergadering van een sectie van de KNBB 

- Sectiebeleid Het beleid van een sectiebestuur en/of van een sectieraad 

- District Pool Een door de sectievergadering Pool vastgesteld geografisch gebied dat 

  het werkgebied is van een districtsvereniging van die sectie 

- Districtsvereniging Pool De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die is ingedeeld  

   bij de sectie Pool. 

- Districtsbestuur Pool Het bestuur van een districtsvereniging, ingedeeld bij de sectie Pool 

- Districtsvergadering Pool De algemene vergadering van een districtsvereniging, ingedeeld bij  

   de sectie Pool 

- Districtsbeleid Pool Het beleid van het districtsbestuur Pool en/of van de  

   districtsvergadering Pool 

- Orgaan  Het bondsbestuur, de bondsraad, een sectiebestuur, een sectieraad, de 

tuchtcommissie en de commissie van beroep, alsmede die personen en 

commissies die op grond van de statuten door de bondsraad zijn belast 

met een nader omschreven taak en aan wie daarbij 

beslissingsbevoegdheid is toegekend. 

- Stemgerechtigde Een niet geschorst lid dat in een vergadering het stemrecht kan 

uitoefenen namens een vereniging of als persoonlijk lid. 

- Vertegenwoordiger Degene die zijn vereniging tijdens de vergadering van de sectieraad  
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   vertegenwoordigt en namens die vereniging stemgerechtigd is. 

- Keusport De sport met de disciplines carambole, driebanden,  

  snooker en/of pool 

- Wedstrijd Een vriendschappelijke of een onderlinge wedstrijd, dan wel een 

  wedstrijd in competitieverband of een kampioenschap  

- Evenement Een toernooi, clinic of demonstratie  

- Speler  Een lid dat speelgerechtigd is 

- Speelgerechtigde Een lid dat bevoegd is deel te nemen aan een wedstrijd of evenement 

- Speler/zaalhouder Het lid dat speler is bij de KNBB en dat als eigenaar, huurder of  

  pachter een accommodatie exploiteert 

-  Team Een aan een wedstrijd of evenement deelnemende eenheid van 

  speelgerechtigde spelers 

-  Deelnamelicentie Een licentie die een lid of een team het recht geeft deel te nemen aan  

   een wedstrijd of een evenement  

-  Organisatielicentie Een licentie die een organisator het recht geeft een wedstrijd of  

   een evenement te organiseren 

-  Licentiehouder De houder van een deelnamelicentie, van een organisatielicentie of  

   van beide licenties 

- Financiële adviescommissie De commissie die namens de bondsraad de jaarrekening  

  controleert en die het bondsbestuur adviseert in financiële  

  aangelegenheden  

- Instituut Sportrechtspraak Het Instituut van de Stichting Instituut Sportrechtspraak dat krachtens 

een met de KNBB gesloten overeenkomst zowel geschillen beslecht 

als overtredingen binnen het verband van de KNBB behandelt en 

berecht en wier uitspraak bindend is voor de betrokkene en voor alle 

leden van de KNBB 

- Tuchtcommissie De tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak  

-  Commissie van beroep  De commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak  

- Tuchtreglement  Het desbetreffende Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak 

- Dopingreglement  Het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak 

- Arbitragereglement  Het Arbitragereglement van het Instituut Sportrechtspraak 

- Reglement bindend advies Het Reglement bindend advies van het Instituut Sportrechtspraak 

- Mediationreglement  Het Mediationreglement van het Instituut Sportrechtspraak 

- Bondsbureau Het bureau van de KNBB of het gezamenlijk bureau van de KNBB  

   en van één of meer andere sportbonden  

- Directeur De directeur van de KNBB of een directeur van het gezamenlijk  

   bondsbureau  

- Plaatsvervangend directeur De werknemer die de directeur bij afwezigheid vervangt 

- Werknemers De in dienst van de KNBB zijnde personeelsleden 

- Officiële Mededelingen Het medium dat gebruikt wordt voor het doen van mededelingen  

   waarvan de bekendheid voor de leden van belang is 

- CEB  Confédération Européènne de Billard 

- UMB  Union Mondiale de Billard 

- EPBF  European Pocket Billiard Federation 

- WPA  World Pool-Billiard Association 

- EBSA  European Billiards & Snooker Association 

- IBSF  International Billiards and Snooker Federation 

- WCBS  World Confederation of Billiards Sports 

- NOC*NSF De vereniging NOC*NSF 


