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Reglement ‘commissie heffingen en maatregelen’ KNBB district Midden Brabant 
 
Artikel 1 
Taakstelling 
De ‘commissie heffingen en maatregelen’ (hierna te noemen de commissie) heeft namens de 
wedstrijdleider PK, de wedstrijdleider competitie en het districtsbestuur de taak om te 
beoordelen of er een heffing of een maatregel moet worden opgelegd aan: 

- een speler die zich niet of niet volgens de spelregels heeft afgemeld voor de 
voorwedstrijden of een finale van een persoonlijk districtskampioenschap; 

- een speler die zonder geldige reden de voorwedstrijden of een finale van een 
persoonlijk districtskampioenschap voortijdig heeft verlaten. 

Op verzoek van de wedstrijdleider PK of het districtsbestuur kan de commissie ook worden 
ingeschakeld om nog andere dan de hiervoor genoemde overtredingen te beoordelen. Het 
moet dan gaan om administratieve verzuimen en verzuimen in wedstrijdverband zoals 
bedoeld in het reglement heffingen en maatregelen van de KNBB vereniging Carambole.  
 
Artikel 2 
Samenstelling commissie 
De commissie bestaat uit 5 personen die lid zijn van het district Midden Brabant/KNBB. 
Een van deze leden zal als voorzitter fungeren en is tevens de contactpersoon. In de 
commissie mag per vereniging maar één lid zitting nemen. 
De leden van de commissie worden gekozen door de districtsvergadering. Jaarlijks zijn er 
één of twee commissieleden aftredend volgens het schema 2,2,1,2,2,1 enz. De aftredende 
commissieleden kunnen, als zij zich weer beschikbaar stellen, door de districtsvergadering 
herkozen worden voor een periode van 3 jaar. 
 
Artikel 3 
Behandelingsbevoegdheid 
Door de commissie worden alle zaken in behandeling genomen die door het district Midden 
Brabant worden aangedragen. In principe worden alle gevallen waarin een speler zich niet of 
niet volgens de spelregels heeft afgemeld voorgelegd aan de commissie. Dit geldt eveneens 
voor de gevallen waarin een speler een districtskampioenschap voortijdig verlaat. Slechts in 
uitzonderlijke situaties kan, na overleg tussen de wedstrijdleider pk en de voorzitter van de 
commissie, besloten worden om van verdere behandeling af te zien. De uitspraak van de 
commissie is bindend. 
 
Artikel 4 
Werkwijze commissie 
Na een voorbespreking in de commissievergadering zal elke zaak door drie van de vijf 
commissieleden worden afgehandeld. De voorzitter is een van deze drie. In de 
commissievergadering zal worden bepaald welke twee andere leden de voorzitter bij de 
afhandeling van de zaak zullen assisteren. Als een commissielid en een speler, over wie de 
commissie uitspraak moet doen, van dezelfde vereniging lid zijn dan dient dit commissielid 
zich te onthouden van enige meningsvorming. Om die reden zal dit commissielid geen deel 
uit kunnen maken van het groepje van drie commissieleden dat de zaak afhandelt. Betreft 
het de voorzitter dan neemt een van de overige commissieleden de taak van voorzitter over. 
Gaat de zaak over een van de commissieleden dan mag dit commissielid niet aanwezig zijn 
bij de voorbespreking van deze zaak in de commissievergadering. 
 
Artikel 5 
Spelregels 
In samenwerking met het districtsbestuur van district Midden Brabant zijn spelregels 
opgesteld waaraan de commissie, het districtsbestuur en de leden van het district Midden 
Brabant zich dienen te houden. 
De spelregels worden in het districtsorgaan gepubliceerd en op de website geplaatst. 
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Artikel 6 
Bijeenkomsten commissie 
Vergaderingen van de commissie zijn niet toegankelijk voor derden tenzij dit gebeurt op 
verzoek van de commissie. 
De commissie komt na elk blok van inschrijving (3 maal per seizoen) bijeen. Indien nodig zal 
de commissie vaker bijeen komen. 
 
Artikel  7 
Sancties 
De commissie kan per overtreding een administratieve heffing, een wedstrijdmaatregel of 
een bestuurlijke maatregel opleggen. Voor de beoordeling hiervan dient de commissie uit te 
gaan van het reglement heffingen en maatregelen van de KNBB vereniging Carambole. 
 
Artikel 8 
Bezwaar en beroep 
De commissie neemt geen bezwaar of beroep in behandeling. Behandeling van een bezwaar 
tegen een administratieve maatregel of een wedstrijdmaatregel is voorbehouden aan het 
districtsbestuur. Een beroep tegen een bestuurlijke maatregel wordt uitsluitend behandeld 
door de nationale beroepscommissie. 
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      Spelregels PK 
 
In deze spelregels zijn de rechten en plichten van de spelers, van de wedstrijdleider PK van 
het district Midden Brabant, van de commissie heffingen en maatregelen en van het 
districtsbestuur Midden Brabant opgenomen. 
 
1 
De speler ontvangt van de wedstrijdleider PK van het district Midden Brabant (hierna 
wedstrijdleider PK genoemd) een schriftelijke uitnodiging voor voorwedstrijden of voor een 
rechtstreekse finale met vermelding van de peildatum. Een speler kan zich vóór het 
verstrijken van deze peildatum zonder gevolgen afmelden bij de wedstrijdleider PK. Heeft 
een speler zich na het spelen van voorwedstrijden voor de finale geplaatst dan ontvangt hij 
hiervoor een uitnodiging. Op deze uitnodiging wordt geen peildatum vermeld. Een speler 
die voorwedstrijden moet spelen dient namelijk al op het wedstrijdformulier aan te geven of 
hij wel of niet deelneemt aan de finale. Tevens dient hij hiervoor te tekenen. 
Een uitnodiging zal, als er een e-mailadres bekend is, door de wedstrijdleider PK per e-mail 
worden verzonden. Heeft de speler geen e-mail dan wordt de uitnodiging per post 
verzonden. Wil de speler de uitnodiging niet per e-mail ontvangen dan dient hij dit bij de 
wedstrijdleider PK kenbaar te maken. De speler draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het 
beschikbaar stellen van een e-mailadres. 
 
2 
Vóór het verstrijken van de in de uitnodiging genoemde peildatum kan de speler bij de 
wedstrijdleider PK afzeggen zonder dat de speler een sanctie wordt opgelegd. Worden er 
voorwedstrijden gespeeld en kan of wil een speler niet aan de finale deelnemen dan moet dit 
op het wedstrijdformulier worden aangegeven. De speler dient tevens een handtekening te 
plaatsen. 
Te late afmeldingen moeten binnen een week schriftelijk (per brief of e-mail) met 
vermelding van reden aan de wedstrijdleider PK worden bevestigd. Als de speler hieraan niet 
voldoet dan kan dit leiden tot een administratieve heffing. De reden van de afmelding dient 
uitgebreid te worden toegelicht. Er is sprake van een te late afmelding als: 

 de afmelding voor de voorwedstrijden of voor een rechtstreekse finale na de 
peildatum heeft plaatsgevonden; 

 een speler zich heeft afgemeld voor een finale nadat hij de voorwedstrijden heeft 
gespeeld en hij niet op het wedstrijdformulier heeft vermeld dat hij niet aan de finale 
mee zal doen. 

Alle te late afmeldingen worden doorgezonden naar de commissie heffingen en maatregelen 
(hierna de commissie genoemd). De speler wordt, evenals de secretaris van zijn vereniging, 
door de wedstrijdleider PK schriftelijk over deze doorzending geïnformeerd. Slechts in 
uitzonderlijke situaties kan, na overleg tussen de wedstrijdleider pk en de voorzitter van de 
commissie, besloten worden om van verder behandeling af te zien. 
 
3 
In de volgende gevallen is een afmelding zondermeer gerechtvaardigd: 

 een speler zegt af vóór de peildatum; 

 de organisatie verandert de speeldatum na de peildatum; 

 een speler op het wedstrijdformulier van de voorwedstrijden heeft vermeld dat hij niet 
aan de finale zal deelnemen als hij zich hiervoor plaatst; 

 als een speler is uitgenodigd voor regionale of nationale wedstrijden van de KNBB 
vereniging Carambole en deze wedstrijden samenvallen met voorwedstrijden of met 
een finale van het district Midden Brabant en dit niet vóór de peildatum bekend was; 

 een reservespeler kan niet verplicht worden om in te vallen voor een speler die 
geplaatst is voor een districtsfinale. 
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4 
De commissie komt na elk blok van inschrijving (3 maal per seizoen) bijeen en bepaalt de 
hoogte van de sanctie met in achtneming van het reglement, de spelregels en het reglement 
heffingen en maatregelen van de KNBB vereniging Carambole. Indien de commissie dit 
nodig vindt kan een speler worden opgeroepen voor een persoonlijke toelichting. 
De commissie brengt de secretaris van het district Midden-Brabant (hierna secretaris van het 
district genoemd) binnen een week op de hoogte van haar uitspraak. 
 
5 
De secretaris van het district stuurt aan de speler en de secretaris van zijn vereniging binnen 
een week een brief met als bijlage de uitspraak van de commissie. 
 
6 
Tegen een administratieve heffing (boete) en/of een wedstrijdmaatregel (reglementaire 
correctie van de uitslag of van de stand) kan een speler bezwaar aantekenen bij het 
districtsbestuur. Dit dient te gebeuren binnen 30 dagen na de datum waarop de 
administratieve heffing en/of de wedstrijdmaatregel aan de speler is bekend gemaakt. Het 
bezwaar dient schriftelijk te worden ingediend en moet voorzien zijn van een uitgebreide 
toelichting. Mondelinge bezwaren worden niet geaccepteerd. Tegen de uitspraak van het 
districtsbestuur is geen beroep mogelijk. 
Tegen een bestuurlijke maatregel (uitsluiting van deelname aan wedstrijden) kan geen 
bezwaar worden ingediend bij het districtsbestuur. Als een speler het niet eens is met een 
bestuurlijke maatregel dan kan door de speler beroep worden ingesteld bij de nationale 
beroepscommissie. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij het secretariaat van de 
nationale beroepscommissie door middel van een aangetekende brief met bericht van 
ontvangst. Het beroep moet worden ingesteld binnen 30 dagen na de datum waarop de 
bestuurlijke maatregel aan de speler is bekend gemaakt. 
 

 

 


