Sectiereglement Bijlage Sectie Pool
(Bijlage bij het Sectiereglement van de KNBB – april 2022)
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1. Reglement en Bijlage
a. Op de sectie Pool is het Sectiereglement van de KNBB van toepassing.
b. Het in deze Bijlage van de sectie Pool bepaalde, mag niet in strijd zijn met het
bepaalde in het Sectiereglement van de KNBB, tenzij de bondsraad van de KNBB met
een afwijking van het Sectiereglement instemt.
c. In de statuten van de KNBB en in het Sectiereglement van de KNBB wordt gesproken
van de ‘Sectieraad Pool’. In de rest van dit document zullen wij spreken van de
Ledenvergadering Pool.
De Ledenvergadering Pool stelt deze Bijlage vast en wijzigt deze.
d. 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.
e. Het sectiebestuur mag met betrekking tot aangelegenheden in zijn sectie in gevallen
waarin het Sectiereglement of de Bijlage van de Sectie Pool niet voorziet een
uitvoeringsbesluit nemen.
f. Het sectiebestuur stelt de Wedstrijdreglementen voor het eigen wedstrijdwezen
vast.
g. Daar waar het beleid of de handelwijze van de sectie Pool in strijd zou kunnen zijn
met het beleid of de handelwijze van een andere sectie, overlegt het sectiebestuur
van de sectie Pool met het betreffende sectiebestuur.
2. Leden
a.
b.
c.
d.

De sectie Pool kent uitsluitend persoonlijke leden.
Een bij de sectie Pool ingedeeld lid ressorteert onder de sectie Pool.
De sectie Pool kent dames-, heren- en jeugdleden.
Voor evenementen voor senioren gelden binnen de sectie de leeftijdsgrenzen die
door de EPBF en de WPA zijn vastgesteld.
e. Voor jeugdleden gelden binnen de sectie de leeftijdsgrenzen die door de EPBF en de
WPA zijn vastgesteld.

3. Structuur van het Sectiebestuur
a. Het bestuur van de sectie Pool
i. Functies (6):
1. Voorzitter
2. Penningmeester
3. Secretaris
4. Portefeuillehouder Breedtesport
5. Portefeuillehouder Topsport
6. Portefeuillehouder PR/Marketing
ii. Het bestuur wordt door, en uit, de leden die zijn ingedeeld bij de sectie Pool
gekozen conform hetgeen bepaald in Artikel 4 van het Sectiereglement van
de KNBB.
Aanvullend hierop kan de ledenvergadering Pool uitsluitend over mutaties
binnen het bestuur stemmen als dit benoemd is op de agenda van de
betreffende ledenvergadering. Een eventueel voorstel hiertoe moet
minimaal 3 weken voor de ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur
ingediend worden.
iii. De taken en bevoegdheden van het sectiebestuur staan uitgebreid
omschreven in Artikel 5 van het Sectiereglement van de KNBB.
In de kern komt het er op neer dat zij zelfstandig, dan wel op aangeven van
de ledenvergadering beleid formuleert ten behoeve van haar leden en de
poolsport in Nederland in het algemeen, dit beleid ter goedkeuring voorlegt
aan de ledenvergadering en vervolgens dit beleid uitvoert, dan wel laat
uitvoeren en het resultaat hiervan ter beoordeling voorlegt aan de
ledenvergadering.
b. Regio Coördinatoren
i. Nederland is verdeeld in 4 regio’s:
1. Regio 1: Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel
2. Regio 2: Gelderland, Utrecht, Flevoland en Noord-Holland
3. Regio 3: Zuid-Holland
4. Regio 4: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
ii. Binnen iedere regio zijn één of meerdere wedstrijdkantoren actief belast met
de uitvoering van competities en toernooien binnen hun geografisch
bepaalde gebied.
iii. Iedere regio kent de functie van Regio Coördinator. Deze is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de volgende taken:
1. Aanspreekpunt voor het bestuur KNBB sectie Pool
2. Vertegenwoordiging in de Commissie Regio’s
3. Aansturen van, en aanspreekpunt zijn voor de competitieleider(s)
vanuit het wedstrijdkantoor
4. Werving/organisatie vrijwilligers binnen de regio
5. Regionale financiën in afstemming met de (sectie)penningmeester
iv. Regio Coördinatoren worden, analoog als bij bestuursleden, gekozen door de
ledenvergadering Pool conform Artikel 3.a.ii van dit reglement.

c. Commissies
i. Omdat op veel werkgebieden van de sectie het wenselijk is dat verschillende
partijen samenwerken zijn er commissies benoemd.
ii. Commissies kunnen ingesteld en opgeheven worden door het bestuur maar
ook door de ledenvergadering. Eén en ander is uitgewerkt in Artikel 11 van
het Sectiereglement van de KNBB.
iii. Ter illustratie, ten tijde van het opstellen van dit reglement zijn de volgende
commissies benoemd:
1. Commissie Regio’s - Bestaande uit Portefeuillehouder Breedtesport,
Regio Coördinatoren (4x) en de Programmanager Breedtesport
2. Commissie Zalen – Nog niet ingevuld
3. Commissie Topsport – Bestaande uit Portefeuillehouder Topsport,
Programmamanager Topsport, Coach(es)/begeleiders topsport.
4. Commissie PR/Marketing - Bestaande uit Portefeuillehouder
PR/Marketing, Communicatiemedewerker Bondsbureau, Voorzitter,
Secretaris, Programmamanager Breedtesport en de
Programmamanager Topsport.
d. Werkgroepen
Voor de uitvoering van evenementen, competities of andere duidelijk af te bakenen
projecten zijn door het bestuur werkgroepen ingesteld. Deze kunnen zowel
structureel als ad-hoc door het bestuur samengesteld worden.
e. Bondsraadleden
De Bondsraad is het hoogste orgaan van de gehele KNBB en vertegenwoordigt alle
leden van de KNBB. Zij bestaat uit afgevaardigden van iedere sectie (Carambole (6),
3-banden (2), Snooker (2) en Pool (2)).
Deze afgevaardigden zijn de bondsraadleden.
De benoeming van de bondsraadleden ( 2 + 1 reserve) namens de sectie Pool
geschiedt door de Ledenvergadering Pool (Sectieraad Pool). Voordracht en
benoeming gebeurt zoals die van bestuursleden.
De werking van de bondsraad staat uitvoerig beschreven in artikel 17 van de statuten
van de KNBB.

4. Ledenvergadering Pool (Sectieraad Pool)
a. Minstens 2 keer per jaar, voorjaar en najaar, organiseert het bestuur van de sectie de
Ledenvergadering Pool.
b. De werking van de ledenvergadering Pool (sectieraad) staat omschreven in de
Artikelen 7, 8, en 9 van het Sectiereglement van de KNBB
c. In tegenstelling tot hetgeen gesteld in de Artikel 7.3 en Artikel 10 van het
sectiereglement van de KNBB wordt het volgende bepaald:
i. De sectie Pool kent uitsluitend individuele leden welke ressorteren onder de
sectie Pool.
ii. Ieder lid vertegenwoordigd één stem op de ledenvergadering (bestuursleden
en Regio Coördinatoren zijn uitgesloten van deelname).
iii. Stemmen per volmacht is niet mogelijk. Voor een geldige stem dient het lid
fysiek aanwezig te zijn op de ledenvergadering.
Indien de vergadering digitale deelname faciliteert, zijn de digitale
deelnemers ook stemgerechtigd.
Hetgeen hier bepaald wordt, geldt ook voor jeugdleden.
iv. Zaken kunnen uitsluitend in stemming gebracht worden als dit op de
definitieve agenda aangegeven staat. Minimaal 48 uur voor de vergadering
kan een lid bij, ongeacht welke bestuurslid, het verzoek doen dat er over een
bepaalde zaak anoniem gestemd wordt. De betreffende bestuurder zal dit
verzorgen, via hem of haar zal bij niemand bekend worden wie dit verzoek
gedaan heeft.
5. Financiën
a. De door de leden aan de sectie Pool verschuldigde bedragen worden door, of in
opdracht van, de sectie Pool geïnd bij de leden.
b. De penningmeester stelt namens het bestuur jaarlijks een begroting op voor het
volgende jaar en legt deze ter goedkeuring voor aan de Ledenvergadering Pool.
c. De penningmeester stelt namens het bestuur jaarlijks een overzicht op van de
inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar en legt deze ter beoordeling voor
aan de Ledenvergadering Pool.
d. Alle financiële handelingen die binnen de scope van de sectie Pool gebeuren worden
zo veel als mogelijk inzichtelijk gemaakt voor de leden.

