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Artikel P1 – Reglement en Bijlage 

1. Op de sectie Pool is het Sectiereglement van de KNBB van toepassing.  

2. Het in de Bijlage van de sectie Pool bepaalde, mag niet in strijd zijn met het bepaalde in het 

Sectiereglement, tenzij de bondsraad met een afwijking van het Sectiereglement instemt.  

3. De sectieraad Pool stelt deze Bijlage vast en wijzigt deze.  

4. 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.  

5. 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.  

6. Het sectiebestuur stelt de Wedstrijdreglementen voor het eigen wedstrijdwezen vast.  

7. 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.  

Artikel P2 - Leden  

1. De sectie Pool kent uitsluitend persoonlijke leden.  

2. Een bij de sectie Pool ingedeeld lid ressorteert onder de sectie Pool.  

3. De sectie Pool kent dames, heren, senioren, jeugdleden en recreanten.  

4. Voor senioren gelden binnen de sectie de leeftijdsgrenzen die door de EPBF en de WPA zijn 

vastgesteld.  

5. Voor jeugdleden gelden binnen de sectie de leeftijdsgrenzen die door de EPBF en de WPA 

zijn vastgesteld.  

Artikel P3 – Sectiebestuur Pool  

1. Het sectiebestuur pool wordt door en uit de leden die zijn ingedeeld bij de sectie Pool 

gekozen.  

2. Het sectiebestuur Pool mag voorwaarden verbinden aan een organisatie die namens haar een 

evenement organiseert.  

3. In het bestuur van de sectie Pool mogen ten hoogste twee bestuursleden zitting hebben welke 

zaalhouder zijn. Verder dient het aantal van 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 zaalhouder in het bestuur van de sectie Pool zitting 

kan hebben.  



Artikel P4 – Sectieraad Pool  

1. De sectieraad Pool bestaat uit de leden die zijn ingedeeld bij de sectie pool.  

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 P5 – Financiën  

1. De door de leden aan de sectie Pool verschuldigde bedragen worden door , of in opdracht van, de 

sectie Pool geïnd bij de persoonlijke leden.  

 


