
 

Huishoudelijk reglement 
 

BEGRIPSBEPALING 
 

ARTIKEL 1.  
 

Dit reglement neemt de begripsbepalingen over van de statuten en het reglement begripsbepalingen 
wedstrijdwezen en verstaat voorts onder: 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT: huishoudelijk reglement van de bond. 
ALGEMEEN SECRETARIS: houdt zich bezig met het bondsecretariaat. 
WEDSTRIJDSECRETARIS: houdt bezig met de team- en bekercompetitie. 
OFFICIELE BONDSMEDEDELINGEN: officieel publicatiemiddel van de bond. 
PUBLICEREN: het doen van officiële mededelingen door middel van de officiële bondsmededelingen en/of andere 
publicatiemiddelen door het bondsbestuur. 
OFFICIELE WEDSTRIJD: wedstrijd door de bond, dan wel namens de bond, door een aangesloten vereniging 
georganiseerd, met name de persoonlijke kampioenschappen, benevens de competitie (team- en bekerwedstrijden) 
van de bond. 
 

 
LIDMAATSCHAP 

 
ARTIKEL 2.  

 
1. Verenigingen, die met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 als aangesloten vereniging tot de bond 

wensen te worden toegelaten, dienen zich op de daarvoor door het bondsbestuur bepaalde wijze aan te 
melden bij het bondsbestuur. Onder verenigingen wordt mede verstaan een afdeling, de biljartsport 
beoefende, van een als zodanig door het bondsbestuur erkende algemene sociëteitsvereniging, dan wel van 
een personeels-, bedrijfs- of andere vereniging. Alvorens te beslissen over toelating zal het bondsbestuur 
inlichtingen inwinnen over de betrokken vereniging en lokaliteit. Ook zal de lokaliteit en het materiaal worden 
bekeken. Hierna zal de bondsvergadering beslissen over toelating van de betrokken vereniging. De nieuwe 
vereniging wordt dan aangenomen met een proeftijd van één jaar, waarna de vergadering een definitief be-
sluit betreft toelating neemt. 
Het inschrijfgeld voor een nieuwe vereniging bedraagt € 140,=. 

2. Het bondsbestuur kan de toelating als lid of aangesloten vereniging weigeren, indien: 
A. het betrokken lid reeds actief lid is van een andere aangesloten vereniging; 
B. de betrokkene niet voldoet aan de voor toelating in statuten of huishoudelijk reglement gestelde 

voorwaarden; 
C. naar zijn oordeel betrokkene in strijd heeft gehandeld met biljartsportbelangen; 
D. naar zijn oordeel tegen toelating uit maatschappelijk oogpunt gegronde bezwaren bestaan; 
E. voor zover het een vereniging betreft, het clublokaal de exploitant of het spelmateriaal niet aan de door het 

bondsbestuur te stellen eisen voldoet; statuten en/of reglementen van de vereniging in strijd zijn met die 
van de bond; de vereniging dezelfde naam draagt als een aangesloten vereniging; de vereniging een 
naam draagt, welke naar het oordeel van het bondsbestuur het aanzien van de bond kan schaden; 

F. de vereniging geen geldig e-mail adres kan overleggen. 
3. Het bestuur kan voor het bepaalde in lid 2A dispensatie verlenen indien daar een gegronde reden voor 

aanwezig is. Een speler mag in één seizoen niet voor meer dan één vereniging waarbij hij is aangesloten, in 
wedstrijden in eenzelfde spelsoort uitkomen. Deze speler mag alleen voor een andere vereniging in een 
ander spelsoort uitkomen, als het bondsbestuur op gemotiveerd schriftelijk verzoek van deze bepaling 
dispensatie heeft verleend. 

4. Indien het bondsbestuur de toelating op grond van het bepaalde in lid 2 weigert, kan het bondsbestuur 
bepalen dat de toelating alsnog zal worden verleend, zodra de vereiste verbeteringen of wijzigingen tot stand 
zijn gekomen.  

5. Indien een aangesloten vereniging of lid niet meer voldoet aan de in statuten of reglement gestelde 
voorwaarden van toelating, kan het bondsbestuur de vervallenverklaring van toelating als aangesloten 
vereniging, respectievelijk van het lidmaatschap, van betrokkene uitspreken. 



6. Tegen een weigering door het bondsbestuur van toelating als bedoeld in lid 2 en lid D staat geen beroep 
open. 

 
ARTIKEL 3.  

 
1. Toelating van een vereniging als aangesloten vereniging houdt in toelating als gewoon lid van alle leden van 

die vereniging, niet zijnde ondersteunend lid en voor zover zij voldoen aan de voorwaarden van toelating als 
lid, gesteld in de statuten of het reglement. 

2. Vervallenverklaring van toelating als aangesloten vereniging ingevolge het bepaalde in lid 4 van artikel 2 
houdt in vervallenverklaring van het lidmaatschap van alle leden van die vereniging. Zij kunnen echter onder 
door het bondsbestuur gestelde voorwaarden weer als lid worden toegelaten via een andere aangesloten 
vereniging. 

 
ARTIKEL 4.  

 
REGLEMENT BETREFFENDE GEBRUIK VAN DE SPELERSPASSEN 

 
1. Voor aanvang van de wedstrijden dienen de passen te worden gecontroleerd door beide partijen. 
2. Aan de hand hiervan worden de spelersnummers op het wedstrijdformulier gezet. 
3. Als een speler zijn/haar pas niet kan overleggen, dan kan het thuis- of uitteam besluiten deze speler niet te 

laten spelen. De partij wordt door een andere, wel speelgerechtigde, speler gespeeld. 
4. Als meerdere spelers hun passen niet kunnen overleggen dan kan het thuis- of uitteam besluiten niet te 

spelen. Dit protest dient vermeld te worden aan het secretariaat via het wedstrijdformulier waarbij tevens de 
nieuwe wedstrijddatum wordt vermeld.  

5. Het thuisteam dient op het wedstrijdformulier te vermelden waarom er eventueel gegevens ontbreken. Het in 
gebreke gebleven team krijgt de gelegenheid deze gegevens binnen 24 uur telefonisch of op een andere 
manier door te geven aan het verantwoordelijke team. 

 
 

B O N D S V E R G A D E R I N G 
 

ARTIKEL 5.  
 
1. Ieder verenigingsjaar wordt in de periode mei/juni de jaarvergadering gehouden, in de periode 

december/januari wordt de halfjaarlijks vergadering gehouden,. 
2. Een buitengewone vergadering wordt gehouden, indien het bondsbestuur zulks nodig acht. 
 

ARTIKEL 6.  
 

1. Iedere vereniging is verplicht met 2 stemgerechtigde afgevaardigden op de bondsvergadering aanwezig te 
zijn en deze tot en met de rondvraag bij te wonen.  
Als men hier niet aan voldoet zal het bondsbestuur een boete opleggen van € 8.00  
Bij tweemaal of meer achtereenvolgens niet verschijnen worden deze boete telkens € 16,00. 

2. Bondsbestuursleden kunnen geen afgevaardigden zijn. 
 

ARTIKEL 7.  
 

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de WBB als toehoorders, mits daarvoor 
voldoende plaatsruimte beschikbaar is. Geen toegang hebben geschorste leden of geschorste bestuursleden 
met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de algemene vergadering waarin het besluit tot 
schorsing wordt behandeld. Hij/zij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren. 

2. Over toelating van andere dan in de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 
3. Behalve bondsbestuursleden, afgevaardigden van een vereniging, heeft niemand het recht in de 

bondsvergadering het woord te voeren, tenzij de voorzitter of de bondsvergadering hem/haar daartoe 
toestemming verleent. 

 
ARTIKEL 8.  



 
4. Stemgerechtigd ter bondsvergadering zijn slechts die afgevaardigden van de verenigingen, als zodanig 

bedoeld in artikel 6, lid 1. Stemmen over personen gebeurt altijd schriftelijk. 
5. Bondsbestuursleden hebben een adviserende stem. 

 
ARTIKEL 9.  

 
1. Aan de bondsvergadering is de wetgevende macht. Zij oefent voorts alle bevoegdheden uit, haar krachtens 

de statuten of dit reglement toegekend. 
2. Slechts de verenigingen hebben het recht agendapunten toe te voegen, dit moet bij het begin van de 

vergadering worden aangevraagd. 
3. Wijzigingen van de agenda kunnen met toestemming van het bondsbestuur bij aanvang van de 

bondsvergadering in behandeling worden genomen. 
4. Het bondsbestuur is bevoegd eigen agendapunten toe te voegen. 
 

ARTIKEL 10.  
 
Datum en plaats van een bondsvergadering worden door het bondsbestuur vastgesteld, ten minste vier weken 
tevoren bekendgemaakt via een schriftelijk uitnodiging aan de verenigingen. Hierbij wordt tevens de agenda, notulen 
en ter zaken doende documenten toegevoegd. 
 

ARTIKEL 11.  
 
De notulen van een bondsvergadering dienen door de eerstvolgende bondsvergadering te worden goedgekeurd en 
vervolgens door de voorzitter en de algemeen secretaris ondertekend. Aldus bekrachtigde notulen leveren het 
volledig bewijs op van het daarin omschreven. 
 
  

ARTIKEL 12.  
 

De agenda van de jaarvergadering, te houden in mei/juni, zal in ieder geval als punten van behandeling bevatten: 
 
1. acceptatie notulen; 
2. ingekomen stukken; 
3. het vaststellen van het algemeen jaarverslag van het bondsbestuur; 
4. het vaststellen van het financieel jaarverslag van het bondsbestuur; 
5. het verslag van de financiële controlecommissie en het verlenen van décharge; 
6. het vaststellen van de begroting voor het volgend boekjaar; 
7. benoeming nieuwe lid financiële controlecommissie; 
8. bestuursverkiezing volgens het schema vermeld in artikel 15 lid 2; 
9. competitie nieuwe seizoen 
10. rondvraag. 
 

ARTIKEL 13.  
 
1. Verkiezingen, welke tot de bevoegdheid behoren van de bondsvergadering, geschieden bij kandidaatstelling, 

zonodig gevolg door een stemming en herstemming in een bondsvergadering. Kandidaatstelling voor 
bestuurslid kan slechts geschieden door: 
A. het bondsbestuur; 
B. door de leden, met een bevestiging (schriftelijke) van de kandidaat, voorzien van 10 handtekeningen en 

ingediend een half uur voor aanvang van de vergadering. 
2. Kandidaatstelling voor andere functies kan staande de bondsvergadering mondeling door het bondsbestuur 

of een stemgerechtigde afgevaardigde geschieden.  
Indien meer kandidaten zijn gesteld dan het aantal te vervullen plaatsen bedraagt, heeft stemming plaats, 
waarbij degene(n), die de meeste geldige stemmen heeft (hebben), gekozen zijn. Hebben meer kandidaten 
dan het aantal te vervullen plaatsen bedraagt, de volstrekte meerderheid behaald, dan is (zijn) degene(n) 
gekozen, die de meeste stemmen heeft (hebben) behaald. Hebben niet zoveel kandidaten de volstrekte 



meerderheid behaald, als er te vervullen plaatsen zijn, dan vindt voor de resterende plaats(en) herstemming 
plaats tussen de niet gekozen kandidaten, waarbij degene(n) gekozen is (zijn), die de meeste stemmen heeft 
(hebben) behaald. Bij een gelijk aantal stemmen heeft eenmaal herstemming plaats tussen de betrokken 
kandidaten. Blijft het aantal stemmen gelijk, dan beslist het lot. 

 
ARTIKEL 14.  

 
1. Stemming over personen geschiedt schriftelijk en is geheim tenzij een verkiezing bij acclamatie geschiedt. 
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de bondsvergadering schriftelijke stemming verlangt. 
3. Behoudens in de gevallen, waarin statuten of dit reglement anders bepalen, worden besluiten genomen met 

meerderheid van stemmen. 
4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
 

BONDSBESTUUR 
 

ARTIKEL 15.  
 

1. De leden van het bondsbestuur worden gekozen voor twee jaar. 
2. De leden van het bondsbestuur zijn aftredend volgens een door hen op te stellen rooster. 

A. Op de even jaren treden de algemeen secretaris, de penningmeester en, indien van toepassing, 
bestuursleden 2 en 3 af; 

B. Op de oneven jaren treden de voorzitter, de wedstrijdsecretaris. en bestuurslid 1 af. 
3. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
 

ARTIKEL 16.  
 
Het bestuurslidmaatschap eindigt in elk geval: 
1. na overlijden; 
2. zodra het bondslidmaatschap verloren gaat; 
3. door te bedanken; 
4. In tussentijdse vacatures moet worden voorzien: 

A. indien het de vacature van voorzitter of algemeen secretaris betreft, binnen drie maanden; 
B. in andere vacatures, in de eerst volgende bondsvergadering; 

5. De nieuw gekozene neemt op het rooster de plaats in van degene, die hij opvolgt. 
 
 

TAKEN VAN HET BONDSBESTUUR 
 

ARTIKEL 17.  
 
 

1. Tot de taken van het bondsbestuur behoren: 
A. het behartigen van de belangen van de WBB in de ruimste zin van het woord; 
B. het geven van leiding aan de WBB, dat eveneens kan geschieden door het delegeren van taken aan 

natuurlijke personen, rechtspersonen of organen van de WBB; 
C. het beheer van de geldmiddelen en eigendommen van de WBB; 
D. de vertegenwoordiging van de WBB, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van de statuten; 
E. het verrichten van alle andere voorkomende werkzaamheden, voor zover die niet volgens de statuten of 

dit reglement aan andere personen of organen van de WBB zijn opgedragen. 
2. Het bondsbestuur draagt er zorg voor en ziet er op toe dat eenieder die, op welke wijze ook, binnen de WBB 

actief is, de bepalingen van de statuten en reglementen van de WBB naleeft en respecteert. 
 
 

TAAKOMSCHRIJVING VAN DE LEDEN VAN HET BONDSBESTUUR 
 

ARTIKEL 18.  
 



1. De voorzitter is bij elke officiële gelegenheid de woordvoerder van de WBB, tenzij hij of het bondsbestuur 
deze taak aan een ander bestuurslid heeft opgedragen. Hij leidt de bondsvergaderingen en de vergaderingen 
van het bondsbestuur en stelt daarin de orde vast. Hij heeft het recht beraadslagingen te sluiten, doch is 
verplicht deze weer te openen, indien met tenminste 2/3 meerderheid dit wordt verlangd. 

2. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt, als ook geen vice-voorzitter aanwezig is, een ander lid van het 
bondsbestuur, daartoe door het bondsbestuur aangewezen, diens taken waar. 

3. De algemeen secretaris voert de correspondentie en is verantwoordelijk voor een goed functioneren van het 
secretariaat. Door hem of onder zijn verantwoordelijkheid worden de notulen van de vergaderingen 
samengesteld. 

4. De wedstrijd secretaris voert de leiding over en is verantwoordelijk voor de team- en bekercompetitie.  
5. De penningmeester zorgt voor een goed beheer van de geldmiddelen en de eigendommen van de WBB. Hij 

zorgt voor informatie aan het bondsbestuur.  
6. Ieder bestuurslid is bevoegd stukken die tot zijn competentie behoren, namens de WBB te tekenen. Voor elke 

taakomschrijving geldt dat het bondsbestuur bevoegd is, in afwijking van hetgeen hiervoor is vermeld, 
bepaalde taken aan een ander lid van het bondsbestuur op te dragen. Het bondsbestuur is daartoe verplicht, 
wanneer een lid van het bondsbestuur, ongeacht de oorzaak, voor een langere periode zijn taak niet kan 
uitoefenen. Verder hebben alle leden van het bondsbestuur de plicht elkaar te steunen bij de uitvoering van 
hun taak. 

7. In principe komt het bondsbestuur tijdens het seizoen eenmaal per maand in vergadering bijeen en verder 
zoveel maal als de voorzitter of ten minste twee leden van het bondsbestuur dat verlangen. 

8. De voorzitter draagt zorg voor het naleven van de statuten, de reglementen en alle op de ledenvergadering 
genomen besluiten. 

 
 

GEHEIMHOUDING 
 

ARTIKEL 19.  
 
1. Van hetgeen de leden van het bondsbestuur uit hoofde van hun functie ter kennis komt, dienen zij tegenover 

derden geheimhouding te betrachten. Van het hiervoor vermelde mag of kan worden afgeweken, als per 
geval of bij permanent besluit anders is beslist, dan wel kennelijk anders is bedoeld. 

2. Wordt een besluit of opvatting in de openbaarheid gebracht, dan is het niet toegestaan daarbij kenbaar te 
maken welke bestuursleden voor of tegen een bepaald besluit waren, dan wel een andere opvatting hadden 
dan de meerderheid van het bondsbestuur huldigde. 

 
STRAFCOMMISSIE 

 
ARTIKEL 20.  

 
1. Drie volwassen natuurlijke personen vormen de strafcommissie. Deze personen worden door het 

bondsbestuur voorgedragen aan de ledenvergadering en na goedkeuring aangesteld voor de periode van 
drie jaar. Twee personen dienen lid te zijn van de WBB en één lid komt van buiten de WBB en heeft bij 
voorkeur een juridische achtergrond. 

2. Aftredende strafcommissieleden kunnen terstond weer worden voorgedragen en aangesteld. 
 

ARTIKEL 21.  
 
De functie van strafcommissielid eindigt in elk geval: 
1. na overlijden; 
2. zodra het bondslidmaatschap verloren gaat; 
3. door te bedanken; 
4. doordat het bondsbestuur zich hierover uitspreekt en dit voorlegt aan de ledenvergadering en deze dit met 

tenminste twee derde meerderheid besluit. 
 
 
 



TAKEN VAN DE STRAFCOMMISSIE 
 

ARTIKEL 22.  
 
 

Tot de taken van de strafcommissie behoren: 
1. Het toetsen enkel na beroep van de door het bondsbestuur opgelegde straf. 
2. Het definitief uitspreken van de straf enkel na beroep. 

Hierna is er geen beroep meer mogelijk door wederzijdse partijen. 
3. Het op schrift stellen van de uitspraak in een beroepzaak en deze opsturen aan wederzijdse partijen. 
 

 
 
 
 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN IN GELDMIDDELEN 
 

C O N T R I B U T I E 
 

ARTIKEL 23.  
 

1. De jaarlijkse contributie voor een gewoon lid: een in de bondsvergadering ieder jaar voor het volgend 
verenigingsjaar vast te stellen bedrag, met dien verstande, dat een gewoon lid de vastgestelde contributie is 
verschuldigd met betrekking tot iedere aangesloten vereniging waarvan hij lid is. 

2. De contributie is verschuldigd onmiddellijk bij toelating en vervolgens bij de aanvang van ieder 
verenigingsjaar. 

3. Een aangesloten vereniging is aansprakelijk voor de contributie, verschuldigd door al haar leden, inclusief 
reserveleden, uitkomend in teamverband en spelend in de competitie van de WBB. 

4. Ereleden van de bond zijn vrijgesteld van contributiebetaling. 
 

 
V E R D E R E  I N K O M S T E N 

 
ARTIKEL 24.  

 
1. Verdere inkomsten van de bond bestaan uit: 

A. inschrijfgelden en andere opbrengsten van wedstrijden; 
B. hoofdelijke omslagen; 
C. gekweekte renten; 
D. administratiekosten en gewone boetes; 
E. andere inkomsten. 

2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage naar door de algemene vergadering 
vastgestelde maatstaven.  

3. Het bondsbestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot 
het betalen van een bijdrage te verlenen. 

4. Het bondsbestuur bepaalt op welke wijze en voor welke datum aan financiële verplichtingen moet zijn 
voldaan. Wordt hier niet voldaan dan legt het bondsbestuur een boete op van € 30,=. 

5. Indien het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de bijdrage voor het gehele 
boekjaar verschuldigd. 

6. Alle op de vordering van gelden vallende kosten komen voor rekening van de schuldenaar. 
 

 
 

BEGUNSTIGERS 
 

ARTIKEL 25.  
 



1. De WBB kent behalve leden ook begunstigers. 
2. Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bondsbestuur als zodanig zijn toegelaten en die 

zich jegens de WBB verplichten jaarlijks een bijdrage te storten. De minimumhoogte van de bijdrage wordt 
door het bondsbestuur bepaald. 

3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun zijn toegekend of opgelegd 
via een wederzijds getekend contract. 

4. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde door de begunstiger of namens de WBB 
door opzegging worden beëindigd, met dien verstande, dat bij een opzegging door de begunstiger de 
jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar in haar geheel verschuldigd blijft, tenzij het bondsbestuur anders 
besluit;  

5. Opzeggingen namens de WBB geschiedt door het bondsbestuur. 
  
 

HOOFDELIJKE OMSLAG 
 

ARTIKEL 26.  
 

1. Indien een boekjaar met een nadelig saldo sluit, kan de bondsvergadering een hoofdelijke omslag van de 
gewone leden heffen. 

2. Bij royement van een aangesloten vereniging met als reden contributie of boete verschuldigd, hoofdelijke 
omslag aan alle leden van die vereniging indien ze lid worden bij een aangesloten vereniging van de bond. 

 
CONTROLE OP DE FINANCIEN 

 
ARTIKEL 27.  

1. Het bondsbestuur draagt het toezicht op de financiële verantwoording van de penningmeester en het toezicht 
op het beheer van de financiën op aan een financiële controlecommissie. 

2. De financiële controlecommissie bestaat uit drie gewone leden, gekozen op de bondsvergadering, niet zijnde 
bestuursleden van de bond. Twee commissieleden zijn jaarlijks functioneel, het derde laatst gekozen 
commissielid is reserve. 

3. Aftreden en benoemen gaat via een roulerend systeem.  
4. De bondsvergadering kiest ieder jaar één nieuw commissielid,  welke wordt toegevoegd als reserve 
5. Het lid dat twee jaar in functie is geweest treedt af. 
6. Een commissielid mag hoogstens, buiten een reservebeurt, twee jaar achtereen in functie zijn 
7. Degene die aftreedt is niet herkiesbaar. 
 
 
 

BONDSMEDEDELINGEN 
 

ARTIKEL 28.  
1. Het bondsbestuur stuurt bondsmededelingen en nieuwsbrieven naar de verenigingen per e-mail. 

De verenigingen moeten deze bondsmededelingen en nieuwsbrieven bekend maken aan hun leden door 
dezen op te hangen op het publicatiebord of aan de leden individueel te verspreiden. 

2. De secretaris van iedere vereniging is er verantwoordelijk voor dat bondsmededelingen en nieuwsbrieven 
volgens lid 1 van dit artikel worden gehanteerd. 

 
 

OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
 

ARTIKEL 29.  
Een aangesloten vereniging is verplicht: 
1. de opgave voor de nieuwe team- en bekercompetitie te doen op formulieren welke door de bond zijn 

verstrekt. 
2. de opgave voor de nieuwe team- en bekercompetitie (inclusief de bescheiden van nieuwe leden) in te leveren 

voor of op de door de bond gestelde datum. 
3. blijft de vereniging in gebreke wat betreft lid 1 en/of 2 van dit artikel dan wordt een boete opgelegd van € 30,=. 



4. nieuwe leden kunnen gedurende het gehele seizoen worden opgegeven, hiervoor is minimaal benodigd: 
A. een volledig ingevulde, door de bond verstrekte, ledenkaart of via het internet formulier; 
B. twee recente pasfoto’s. 

5. mutaties binnen het verenigingsledenbestand direct ter kennis worden gebracht aan het bondsbestuur. 
 
 

STRAFFEN 
 

ARTIKEL 30.  
 
Dit reglement verstaat onder straffen: 
1. straffen van het bondsbestuur; 
2. straffen van een aangesloten vereniging. 
 
 

STRAFFEN VAN HET BONDSBESTUUR 
 

ARTIKEL 31.  
1. Het bondsbestuur is bevoegd, met inachtneming van het overigens in dit hoofdstuk bepaalde, aan 

aangesloten verenigingen en leden straffen op te leggen terzake van: 
A. handelingen, in strijd met bepalingen uit de statuten of reglementen, dan wel met besluiten van de 

bondsvergadering of het bondsbestuur; 
B. handelingen, welke de belangen van de bond of een aangesloten vereniging kunnen schaden; 
C. bedrieglijke of misleidende handelingen met betrekking tot het deelnemen of doen deelnemen aan officiële 

wedstrijden; 
D. het is de leden verboden deel te nemen aan biljartwedstrijden, als zij weten  of redelijkerwijs kunnen 

vermoeden dat daarbij gelegenheid wordt gegeven op de daarbij te behalen resultaten weddenschappen 
aan te gaan; 

E. het is de leden tevens verboden zelf weddenschappen op deelnemers aan te gaan, dergelijke 
weddenschappen te bevorderen of – naar redelijke maatstaven gemeten – op onvoldoende wijze tegen te 
gaan, dan wel op enigerlei wijze geldelijk voordeel uit deze weddenschappen te trekken; 

F. het verstrekken van onjuiste of misleidende opgaven of inlichtingen; 
G. wangedrag, in welke vorm dan ook; 
H. het verzaken van aangegane verplichtingen, verband houdende met de biljartsport. 

2. Straffen, welke onder anderen kunnen worden opgelegd, indien onderstaande opsomming niet voorziet, dan 
bepaalt het bondsbestuur een straf: 
A. schriftelijke berisping; 
B. ontzegging van het recht om deel te nemen aan officiële wedstrijden, voor een bepaalde termijn van ten 

hoogste twee jaar; 
C. schorsing, tot een maximum van twee jaar; 
D. vervallenverklaring van de toelating als aangesloten vereniging of van het lidmaatschap (royement), met 

de bepaling, dat betrokkene(n) na de strafoplegging na bepaalde termijn weer bij de aangesloten 
vereniging, resp. als lid (leden) kan (kunnen) worden toegelaten; 

E. boete met betrekking tot artikel 6 lid 1; 
F. boete met betrekking tot artikel 24 lid 4; 
G. boete met betrekking tot artikel 30 lid 3; 
H. minstens 36 uur voor de aanvang van de wedstrijd moet worden afgezegd als men verhinderd is te 

spelen. In overleg met de tegenpartij wordt een nieuwe datum vastgesteld. Indien niet in dezelfde week 
gespeeld wordt, moet dit voor zaterdag aan de wedstrijdsecretaris worden doorgegeven door middel van 
een wedstrijdformulier, waarop de datum vermeld staat wanneer de wedstrijd wel wordt gespeeld. Bij 
verzuim hiervan moet een boete van € 12,- worden betaald; 

I. een wedstrijd mag alleen worden uitgesteld na goedkeuring van de bond, als na goedkeuring een 
wedstrijd wordt uitgesteld dan dienen beide teams in de bewuste speelweek een wedstrijdformulier op te 
sturen met daarop vermeldt de reden van uitstel, op wiens verzoek en de nieuwe speeldatum; 

J. een uitgestelde wedstrijd dient binnen l4 dagen na de oorspronkelijke wedstrijddatum gespeeld te worden, 
eventueel op neutraal terrein. Bij gebreke hiervan is men € 6,- boete verschuldigd; 

K. alle protesten, vermeld op het wedstrijdformulier, worden in behandeling genomen. Als de protesterende 



partij dit verliest, kost dit een boete van € 6,-; 
L. als een team zich terugtrekt uit de competitie, kost dit de vereniging € 24.50; 
M. als het bondsbestuur zich genoodzaakt ziet een team terug te trekken uit de competitie, kost dit de 

betrokken vereniging een boete van € 24.50, plus € 8.50 per gespeelde wedstrijd; 
N. de wedstrijdformulieren dienen uiterlijk op dinsdag aangeboden zijn aan de wedstrijdsecretaris. Bij 

gebreke hiervan is een boete verschuldigd van € 7.50. Blijft men wat betreft dit punt meer als vijf keer in 
een seizoen in gebreke, dan wordt de boete telkens € 15,- per overtreding; 

O. indien een team niet op komt dagen, of te laat afbelt (lid 2 punt H), is de betrokken vereniging een boete 
verschuldigd van € 12,- en bij herhaling van € 24,-; 

P. er mag per team 3 keer per seizoen gedoubleerd mag worden; 
daarna volgt een boete van € 6 voor de 4e keer en € 12 per daaropvolgende keren; 
het bestuur kan dispensatie verlenen in noodgevallen; 

Q. het thuisspelende team resp. vereniging is verantwoordelijk voor het volledig en correct invullen van het 
wedstrijdformulier w.b. de kopgegevens. Een boete van € 6. per wedstrijdformulier is het gevolg bij het in 
gebreke blijven wat betreft dit punt; Beide teams zijn verantwoordelijk voor de juiste wedstrijdgegevens. 
Een boete van € 4. per wedstrijdformulier per team is het gevolg bij het in gebreke blijven wat betreft dit 
punt; 

R. indien er na de eerste speelhelft nog wedstrijden zijn die niet zijn gespeeld, dan kan het bondsbestuur per 
niet gespeelde wedstrijd een boete opleggen van € 30,= aan betrokken teams; 

S. indien er na de laatste wedstrijddag nog wedstrijden zijn die niet zijn gespeeld, dan kan het bondsbestuur 
per niet gespeelde wedstrijd een boete opleggen van € 60,= aan betrokken teams;  

T. in de laatste 4 speelweken van de competitie moeten uitgestelde wedstrijden in dezelfde speelweek 
worden gespeeld eventueel op neutraal terrein;  

U. de competitie gegevens voor het nieuwe seizoen worden ingeleverd op de door de bond gestelde datum, 
bij te laat inleveren van de competitie is men de bond € 30,= boete verschuldigd en kan de vereniging voor 
het nieuwe seizoen worden uitgesloten; 

V. de bond geeft de uiterste betaaldatum aan op de factuur met daarop de competitiegelden voor het nieuwe 
seizoen, indien men wat dit betreft in gebreke blijft legt de bond een boete op van € 30,=; 

W. een speler mag in één seizoen niet voor meer dan één vereniging waarbij hij is aangesloten, in 
wedstrijden in eenzelfde spelsoort uitkomen. Door een speler van een bepaalde vereniging mogen alleen 
die spelsoorten worden gespeeld, waarvoor een moyenne is bekend gemaakt in het wedstrijdboekje en/of 
op de internetsite. Indien het gestelde in artikel 2 lid 3. wordt overtreden dan volgt er een boete van € 20,= 
per overtreding en de gespeelde wedstrijd wordt voor betreffende speler als niet gespeeld en verloren 
beschouwd. 

X. Per overtreding van het onrechtmatig uitstellen van een wedstrijd wordt er een boete van € 25,00 
opgelegd. Bij meerdere overtredingen tijdens het seizoen kan het team het lopende of volgende seizoen 
worden uitgesloten van deelname. 

 
 
 

  
ARTIKEL 32.  

1. Straffen als bedoeld in artikel 31, lid 2 onder b en c, opgelegd aan een aangesloten vereniging, omvatten alle 
tot die vereniging behorende leden. Het bondsbestuur kan bij of na de uitspraak bepalen, dat ten aanzien van 
met name daarbij genoemde leden de strafoplegging niet of niet zal gelden, onder voorwaarde, dat zij lid 
worden van een andere aangesloten vereniging. 

2. Vervallenverklaring van de toelating als aangesloten vereniging, als bedoeld in artikel 31, lid 2 onder d, houdt 
in vervallenverklaring van het lidmaatschap van alle tot die vereniging behorende leden. Het bondsbestuur 
kan bij of na de uitspraak bepalen, dat met name daarbij genoemde leden terstond weer als lid van de bond 
kunnen worden toegelaten onder voorwaarde, dat zij lid worden van een andere aangesloten vereniging en 
hun eventuele financiële verplichtingen jegens de bond nakomen. 
 

 
ARTIKEL 33.  

Schorsing heeft tot gevolg verlies van alle rechten aan de toelating van het lidmaatschap verbonden. Financiële 
verplichtingen aan het lidmaatschap verbonden blijven gehandhaafd. 
 



ARTIKEL 34.  
Het bondsbestuur brengt een opgelegde straf ter kennis van belanghebbende per aangetekende brief, waarin 
duidelijk is omschreven tegen wie de straf is uitgesproken, de gronden en overwegingen welke tot strafoplegging 
hebben geleid, de aard en eventueel de duur van de straf.  
De kennisgeving van schorsing en royement, opgelegd door het niet nakomen van financiële verplichting, behoeft 
niet per aangetekende brief aan betrokkene te geschieden. 
 
 

STRAFFEN VAN EEN AANGESLOTEN VERENIGING 
 

ARTIKEL 35.  
 

1. Iedere aangesloten vereniging is vrij om bestraffing van haar leden te regelen ofwel leden van haar ledenlijst 
af te voeren, behoudens het hierna bepaalde. 

2. Tegen straffen van een vereniging wegens het niet nakomen van financiële verplichtingen door een lid van 
die vereniging, is geen beroep mogelijk. 

3. Als een aangesloten vereniging een lid schorst, dan dient deze schorsing per aangetekende brief ter kennis 
van de bond te brengen. Dit lid is dan ook geen lid meer van de bond. 

4. Een aangesloten vereniging is slechts bevoegd een schorsing uit te spreken tot een maximum van een half 
jaar. 

5. Schorsingen en royementen van leden wegens het niet nakomen van financiële verplichtingen worden eerst 
opgeheven onmiddellijk of voor het begin van het nieuwe biljartjaar, nadat door betrokken lid aan alle 
financiële verplichtingen jegens zijn vereniging is voldaan. 
 

ARTIKEL 36.  
 

1. Alle gewone leden zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van de statuten en de reglementen van de bond. 
Zij kunnen deze downloaden van de internetsite van de bond.  

2. Deze verplichting geldt eveneens voor iedere herziene uitgave van statuten en reglementen. 
3. Ieder lid wordt geacht de statuten, reglementen, besluiten van de bondsvergadering of het bondsbestuur en 

officiële mededelingen van de bond te kennen. 
      

ARTIKEL 37.  
 

Aangesloten verenigingen en leden kunnen niet worden verplicht tot deelneming aan enige wedstrijd. 
 

ARTIKEL 38.  
 

In alle gevallen, waarin volgens de reglementen voor het niet nakomen van verplichtingen een bedrag is verschul-
digd voor administratieve boetes, kan het bondsbestuur bepalen, indien naar zijn oordeel bijzondere 
omstandigheden zulks wettigen, dat bedrag te verminderen of kwijt te schelden. 
 

ARTIKEL 39.  
 

Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts met een meerderheid van 2\3 van de ter bondsvergadering uitgebrachte 
geldige stemmen worden aangebracht. 
 

ARTIKEL 40.  
 

Het bondsbestuur beslist in alle gevallen, waarin de statuten en reglementen niet voorzien. 
 
 
 
 
 



 


