
   

   

KNBB District Delta Zuid-West                                             

  Huishoudelijk Reglement                                                

                                                                                          

   

Dit Reglement is gebaseerd op:                                                                                                                                               

Artikel 25 van Statuten District Delta Zuid-West                                                                                                              

Het Districtsbestuur dient dit document te plaatsen op de Website van het District.                                                    

De Reglementen van de KNBB/Carambole kunnen worden geraadpleegd via de site van het District.   

Gegevensbescherming Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  

Verenigingsfunctionarissen zijn gehouden om met betrekking tot gegevens, als bedoeld in de AVG,         

de vereiste geheimhouding te betrachten en de verplichtingen na te leven die gelden zoals vastgelegd in 

het actuele beleidsplan AVG.  

  

Verplichtingen leden                                                                                                                                                               

In Artikel 7, lid 1, onder b, van de Statuten van het District Delta Zuid-West staat vermeld dat leden 

verplicht zijn om de belangen van het District en/of zijn organen, van de KNBB  en van de biljartsport 

in het algemeen niet te schaden.                                                                                                                                             

Schade aan de sport kan worden toegebracht indien een lid onzorgvuldig handelt, zich onsportief   

gedraagt, dan wel doelbewust misleidend gedrag vertoont.                                                                                             

Het Reglement Maatregelen en Heffingen van KNBB vereniging Carambole biedt mogelijkheden om in   

voorkomende gevallen corrigerend op te treden.                                                                                                                

Adresgegevens van spelers en eventuele wijzigingen dienen door de secretaris van de vereniging te  

worden doorgegeven aan de landelijke KNBB.                                                                                                    

DZW gebruikt deze gegevens voor het organiseren van de competities.                                                                        

Wijzigingen worden dus niet door het DZW uitgevoerd.                                                                                         

 Reglement Heffingen en Maatregelen                                                                                                                                

Artikel 5 en artikel 6 van dit Reglement spreken over verzuimen in wedstrijdverband bij Persoonlijke  

kampioenschappen respectievelijk  over verzuimen bij Competitiewedstrijden.                                                          

Het Districtsbestuur kan bij verzuim of ongepast  gedrag van een speler  of een team,  een zwaardere   

heffing of maatregel opleggen dan in dit Reglement  is aangegeven.                                                                               

Het Districtsbestuur kan een administratieve heffing met maximaal 100 % van het oorspronkelijke 

bedrag verhogen.                                                                                                                                                                       

Indien sprake is van doelbewust misleidend en/of onsportief  gedrag, kan een speler of een team voor   

bepaalde tijd geschorst worden, dan wel worden verwijderd uit de competitie.                                                          

Uitsluiting van verdere deelname aan Gewestelijke en Landelijke finales kan hiervan het gevolg zijn.               
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Zodra het Districtsbestuur c.q. de Wedstrijdleiding tot een dergelijke maatregel heeft besloten, dient zij 

naar analogie van artikel 7900, lid 2 van het Competitiereglement de Commissie Sportzaken Carambole   

(CSC) direct te informeren.                                                                                                                                                 

In dergelijke situaties zal in de geest van het gestelde in artikel  7304, lid 2 van het CR de eerstvolgende   

van de ranglijst in de plaats treden van de uitgesloten speler(s).                                                                                     

Zowel de speler(s) als de vereniging worden van een dergelijke maatregel in kennis gesteld.                                   

Indien een bestuurlijke maatregel leidt tot uitstel c.q. verplaatsing van een finale zal het   

Districtsbestuur daar in overleg met de betrokkenen medewerking aan verlenen.                                                       

Artikel 7, lid 2, Reglement Heffingen en Maatregelen KNBB                                                                                       

Bepaald dat een administratieve heffing binnen zeven dagen na de constatering van een   

(administratief) verzuim in rekening wordt gebracht aan de vereniging van de betreffende speler.                        

Deze termijn wordt binnen ons District verruimd naar 1 maand om nader onderzoek naar de feiten 

mogelijk te maken.    

Artikel 6011  Wedstrijdreglement                                                                                                                                         

Het bestuur van een vereniging alsmede de wedstrijdleiding, die belast zijn met de organisatie van een 

officiële wedstrijd, zijn verplicht overtredingen van de reglementen of misdragingen van spelers te 

voorkomen, tegen te gaan of te doen eindigen.                                                                                                                    

Indien maatregelen tegen spelers genomen zijn brengt het desbetreffende bestuur schriftelijk verslag   

uit aan het Districtsbestuur.                                                                                                                                                     

Als het een door het District of Gewest officiële uitgeschreven wedstrijd betreft, dient dat schriftelijk   

verslag naar het District of Gewest te worden toegezonden.                                                                                             

  

Bij ernstige overtredingen of het bij herhaling overtreden van regels kan een klacht worden ingediend  

bij het tuchtorgaan van de KNBB, te weten: het Instituut Sport Rechtspraak (ISR).                                                      

Districtsreglement Delta Zuid-West                                                                                                                                     

Het Districts Reglement  maakt onderdeel uit van het Huishoudelijk Reglement,  is een aanvulling op 

het KNBB Reglement en wordt  jaarlijks door het Districtsbestuur geactualiseerd en in de Algemene 

Vergadering aan de leden voorgelegd.   

Commissie Algemene Zaken                                                                                                                                                 

In alle gevallen waarbij de Wedstrijdleiding van het District onrechtmatigheden bij spelers constateert  

wordt de Commissie Algemene Zaken daarvan in kennis gesteld.                                                                                 

De Commissie zal op verzoek onderzoek doen, verslag uitbrengen aan de Wedstrijdleider  en de   

resultaten van haar  werk voorleggen aan  het dagelijks Districtsbestuur.                                                                      

Mededelingen vanuit de Commissie aan derden is slechts toegestaan met toestemming van genoemd 

bestuur.    
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Bezwaar en Beroep                                                                                                                                                                   

Tegen een beslissing van het Bestuur kan binnen een maand na ontvangst bezwaar gemaakt worden bij 

dit  Districtsbestuur.                                                                                                                                                                  

Vervolgens staat Beroep open bij de Nationale Beroepscommissie, die het beroep behandelt met   

inachtneming van het Beroepsreglement.                                                                                                                             

      

 Vaststelling Huishoudelijk Reglement                                                                                                                              

Het Huishoudelijk Reglement van het District Delta Zuid-West  is met een gewone  meerderheid van 

stemmen vastgesteld in de Algemene Vergadering van het District Delta Zuid- West op   

6 juni 2018 en treedt met toepassing van artikel 25, lid 3 terstond in werking .                   

   


