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[versie 17-04-2016] 

Motto en Leidraad 

Normaal waar mogelijk, bijzonder waar nodig 

Preambule 
 Veel mensen met een beperking zijn graag met sporten bezig. Zij willen hun sport zo gewoon mogelijk 

beoefenen. De Commissie VG-Biljarten wil de biljartsport voor VG-spelers als volwaardige sporter bevor-
deren, waar mogelijk in overeenstemming met de regels van de KNBB. 

 De Commissie VG-Biljarten is van mening dat het goed is als er clubs zijn die specifiek op verstandelijk 
gehandicapten gericht zijn en waar rekening gehouden kan worden met mogelijke beperkingen. Uiter-
aard kan het nuttig zijn om onderdeel te zijn van een groter geheel, zolang de club een eigen ‘plek’ kan 
houden. Voor sommige spelers is het goed om daarbij, of in plaats daarvan, aan een reguliere club of 
competitie deel te nemen. 

 De Commissie VG-Biljarten is er voorstander van dat VG-spelers lid zijn van de KNBB, vooral als zij deel-
nemen aan een Nederlands Kampioenschap (NK). Om het VG-biljart binnen de KNBB in te kunnen bed-
den, continuïteit van de sport te waarborgen en het aanbod uit te kunnen breiden, zijn leden nodig. 

 Bondscontributie wordt direct geïnvesteerd in de ontwikkeling van het VG-biljarten in Nederland. Spor-
ters zónder handicap moeten lid zijn van de Nationale Sportbond om deel te mogen nemen aan officiële 
wedstrijden, zoals een NK. Er is geen reden om een uitzondering te maken voor spelers met een verstan-
delijke beperking. 

 De Commissie VG-Biljarten is tevens voorstander van toernooien met niet-gehandicapte spelers/clubs. 
Hiermee zijn uitstekende ervaringen opgedaan bij toernooien die eerder zijn georganiseerd. 

Overwegingen 

 De Commissie VG-Biljarten is de voortzetting van de bestaande Werkgroep, die zich heeft gericht op het 
organiseren van Nationale Kampioenschappen voor VG-biljarters, waarbij diverse activiteiten en gelden 
zijn ondergebracht in de Stichting Gehandicapt & Gezellig Sporten (hierna SG&GS). 

 De leden van de Werkgroep en de KNBB Vereniging Carambole zijn overeengekomen de activiteiten voor 
de VG-Biljarters integraal onder te brengen in een Commissie VG-Biljarten binnen de KNBB Vereniging 
Carambole, met behoud van een eigen verantwoordelijkheid en een eigen bevoegdheid over de inkom-
sten en uitgaven die zijn ondergebracht in de SG&GS. 

 De gerichtheid van de Commissie VG-Biljarten op een zeer specifieke doelgroep (te weten de VG-biljar-
ters) vraagt niet alleen specifieke deskundigheid van haar leden, maar rechtvaardigt ook specifieke re-
glements-artikelen met betrekking tot het benoemen van de commissieleden, het beheer en de verant-
woording over de beschikbare gelden en het bepalen van het doel van een eventueel batig saldo bij 
ontbinding van de commissie. 

 Doordat ook een lid van het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole als lid van de Commissie VG-
Biljarten wordt benoemd, geven alle partijen aan het beleid van de Commissie VG-Biljarten en het beleid 
van de KNBB Vereniging Carambole zoveel mogelijk op elkaar te willen afstemmen. 

 De Commissie VG-Biljarten geeft de KNBB Vereniging Carambole volledig openheid van zaken met be-
trekking tot het beheer van haar financiën en zal eventuele opmerkingen die door de Financiële Advies 
Commissie (FAC) van de KNBB Vereniging Carambole worden gemaakt, nadrukkelijk in haar bestuur be-
spreken. 
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Tekst Reglement 

Artikel 1 Naam, rechtskracht en doel 

1.1. De commissie draagt de naam Commissie VG-Biljarten, waarbij VG staat voor “Verstandelijk ge-

handicapt(e)(n) ”. De commissienaam wordt verder afgekort tot CVG. 

1.2. Het reglement is zoveel mogelijk in overeenstemming met KNBB/Carambole reglementen, voor 

zover dit redelijkerwijs mogelijk is ten aanzien van deze specifieke doelgroep. 

1.3. De CVG is ingesteld door het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole op grond van artikel 

12 van haar statuten. 

1.4. De CVG heeft als doel het bevorderen en het in stand houden van het VG-biljarten, onder andere 

door: 

a. Het organiseren van voorwedstrijden van het Nederlands Kampioenschap (NK) biljarten 
voor teams met VG-spelers, het NK biljarten voor teams met VG-spelers en het Persoonlijk 
NK biljarten voor VG-spelers, klasse A, B en C. 

b. Het onderhouden van contacten met instanties en personen die met de doelgroep verbon-
den zijn. 

c. Het verwerven van de benodigde financiën. 
d. Andere activiteiten die aansluiten bij de doelgroep. 

 

Artikel 2 De Stichting Gehandicapt & Gezellig Sporten 

2.1. De reeds bestaande Stichting Gehandicapt & Gezellig Sporten (SG&GS) is opgericht op 23-07-

2002 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28094764 en heeft als doel: 

“Het ondersteunen en begeleiden van verstandelijk gehandicapten bij het beoefenen van de bil-

jartsport en de activiteiten die daaruit voort kunnen vloeien c.q. mee samenhangen”. 

2.2. De SG&GS wordt door de CVG gebruikt voor de financiering van haar activiteiten en het beheer 

van haar vermogen. 

2.3. De samenwerking tussen de CVG en de SG&GS is in een overeenkomst van 00-00-2016 vastge-

legd. Deze overeenkomst en een kopie van het Uittreksel uit het Handelsregister van de KvK van 

deze stichting is aan dit reglement toegevoegd. 

2.4. Tenminste twee bestuurders van de SG&GS dienen tevens lid te zijn van de CVG. Deze bestuur-

ders conformeren zich bij benoeming tot lid van de CVG onvoorwaardelijk tot het beheren en 

bestemmen van de gelden in de SG&GS ten behoeve van de doelgroep en de doelstellingen van 

de CVG als omschreven in dit reglement en de overeenkomst met de SG&GS te onderschrijven. 

2.5. De SG&GS en de CVG komen overeen dat de CVG wordt geïnformeerd over het ontstaan van 

een vacature in de SG&GS en dat de CVG ook, zonder rechtsgrond, leden mag voordragen voor 

de vrijgevallen plaatsen in het bestuur van de SG&GS.  

2.6. Indien er een vacature ontstaat in de CVG, doordat een lid van de CVG, tevens bestuurder van 

de SG&GS, niet meer beschikbaar is (als omschreven in artikel 9), zal de SG&GS zo spoedig mo-

gelijk een ander bestuurslid van de SG&GS aan de CVG voorstellen. 

2.7. Indien de overeenkomst tussen de CVG en de SG&GS wordt ontbonden, de SG&GS wordt opge-

heven, zich terugtrekt uit de CVG of niet in staat is vanuit haar bestuur leden voor de CVG voor 

te dragen, treden de CVG en de SG&GS met elkaar in overleg, met als doel afspraken te maken 

over het vervolg in de geest van de doelstellingen van dit reglement en de bepalingen als ge-

noemd in de overeenkomst tussen de CVG en de SG&GS. 
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Artikel 3 Samenstelling en taken van de CVG 

3.1.  De CVG bestaat uit ten minste vijf personen, waarvan: 

 Twee personen, tevens bestuurslid van de SG&GS; 

 Een persoon, tevens bestuurslid van de KNBB Vereniging Carambole of een door dat orgaan 
aangewezen persoon. 

3.2. De CVG kent in ieder geval de volgende functionarissen: een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. 

3.3.  De voorzitter van de CVG treedt op als woordvoerder, of zal daarvoor een vervanger aanwijzen. 

3.4.  De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie en de zorg voor het archief. 

3.5.  De penningmeester verzorgt het financieel jaarverslag over het afgelopen biljartseizoen en de 

begroting voor het komend jaar. De penningmeester is bij voorkeur tevens bestuurslid van de 

SG&GS. In dat geval is de penningmeester belast met het beheer van de gelden en het verstrek-

ken van opdrachten in en via de SG&GS en houdt hij daarvan de administratie bij. Indien de 

penningmeester van de CVG niet tevens bestuurslid is van de SG&GS onderhoudt de penning-

meester nauw contact met de financieel verantwoordelijke in de SG&GS en bereidt de financiële 

transacties voor die verder door de SG&GS worden verwerkt. Voor een nadere beschrijving van 

de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de penningmeester wordt verwezen naar de 

artikelen 10 en 11 van dit reglement. 

3.6.  Uit oogpunt van continuïteit heeft naast de penningmeester ook een tweede lid van de CVG, 

tevens bestuurslid van de SG&GS, toegang tot de bank en kas. De SG&GS zal dit binnen haar 

organisatie regelen. 

3.7.  Voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen in uitzonderlijke situaties, als drietal, besluiten 

nemen met verantwoording achteraf aan de leden van de CVG. 

3.8.  Commissieleden verrichten die taken die door het bestuur nodig worden geacht voor het goed 

functioneren van de CVG. In goed overleg wordt afgesproken welk onderdeel onder de verant-

woordelijkheid van welk commissielid valt. Hierbij kan, niet limitatief, aan het volgende worden 

gedacht: 

 Algemene bestuurstaken; 

 Arbitrage; 

 Database moyennes; 

 Ledenbestand KNBB; 

 NK werkzaamheden; 

 Public Relations, waaronder contacten met clubs en de media en het beheer van de website 

van de CVG (zie artikel 13); 

 Sponsorwerving; 

 Werving en begeleiding vrijwilligers. 

Artikel 4 Vertegenwoordiging van de CVG 

4.1.  De voorzitter van de CVG vertegenwoordigt de commissie in en buiten rechte. 

4.2. Bij rechtshandelingen waarbij de CVG zich aan derden bindt, komt de vertegenwoordigingsbe-

voegdheid toe aan twee gezamenlijk handelende commissieleden. 

4.3. De CVG kan volmacht verlenen aan een of meer commissieleden, alsook aan derden, om de CVG 

binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 
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Artikel 5 Benoeming, rechten en verplichtingen leden van de CVG 

5.1. Commissieleden, niet zijnde tevens lid van het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole, wor-

den op voordracht van de CVG zelf, benoemd door het bestuur van de KNBB Vereniging Caram-

bole voor een periode van 3 jaar, waarna de periode steeds stilzwijgend met een jaar wordt 

verlengd. 

5.2. Een commissielid, tevens lid van het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole, wordt na po-

sitief advies van de CVG, benoemd door het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole voor 

een periode van 3 jaar, waarna de periode steeds stilzwijgend met een jaar wordt verlengd. 

5.3. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien met inachtneming van de procedure als om-

schreven in lid 1 en 2 van dit artikel. 

5.4.  Mochten in de commissie een of meer leden ontbreken, dan kan de CVG wel besluiten nemen 

als de omstandigheden daarom vragen. 

5.5.  Commissieleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 

5.6. Commissieleden hebben recht op vergoeding van de door hen gemaakte onkosten in de uitoe-

fening van hun functie, mits deze binnen het redelijke vallen en goedkeuring genieten van de 

andere commissieleden. Zij kunnen dit declareren bij de KNBB conform de “Declaratieregeling 

Vereniging Carambole vastgesteld op 18-02-2016”. In het geval dat de kosten niet vergoed wor-

den door de KNBB Vereniging Carambole, kan het in onderling overleg vergoed worden uit de 

CVG kas. 

5.7. Voor de kosten gemaakt door enig commissielid welke niet direct voortvloeien uit de uitvoering 

van zijn commissiefunctie en welke niet zijn goedgekeurd door de CVG, is het betrokken be-

stuurslid zelf aansprakelijk. 

5.8. Eenieder die gelden of eigendommen van de CVG onder zijn berusting heeft, is aansprakelijk 

voor de goede bewaring, besteding, gebruik of teruggave daarvan aan de CVG. 

5.9. Bij het neerleggen van een functie, dienen alle door betrokkenen onder zijn berusting zijnde 

gelden en eigendommen van CVG te worden afgedragen. De CVG bepaalt op welke wijze en 

binnen welke termijn de afdracht dient te geschieden. 

5.10. Afdracht of overdracht geschiedt tegen kwijting. De eventueel hieraan verbonden kosten komen 

ten laste van de CVG, tenzij sprake is van onvoldoende medewerking van het scheidende com-

missielid, in welk geval deze kosten ten laste komen van het betrokken commissielid. 

Artikel 6 Bevoegdheden van de CVG 

6.1.  De CVG heeft een grote mate van autonomie als gevolg van de specifieke doelgroep, de speci-

fieke deskundigheid van haar leden en de zelfstandigheid van de SG&GS waarin het vermogen 

en het financieel beheer van de CVG is ondergebracht. 

6.2. De CVG is, bij uitsluiting, bevoegd tot het doen van uitgaven als omschreven in de jaarlijks op te 

stellen begroting en uitsluitend via de SG&GS. 

6.3. De CVG is niet bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen, van welke aard dan ook, 

in naam van de CVG zelf. Alle verbintenissen voor het aangaan van financiële verplichtingen die-

nen te lopen via de SG&GS die daarvoor, bij uitsluiting, verantwoordelijk en aansprakelijk is. 

6.4. De CVG is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, ver-

vreemding en bezwaring van registergoederen. 

6.5. De CVG is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de CVG zich als borg of 

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstel-

ling voor een schuld voor een ander verbindt. 
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6.6. De CVG is bevoegd, via de SG&GS, zelfstandig inkomsten te genereren ter financiering van het 

doel van deze commissie. 

6.7. De CVG is, bij uitsluiting, bevoegd tot het doen van een voordracht voor nieuwe commissieleden, 

niet tevens zijnde lid van het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole. 

6.8. De CVG is bevoegd tot het doen van voorstellen voor het wijzigen van dit reglement, het ophef-

fen van deze commissie en, bij uitsluiting, aan de SG&GS een voorstel te doen voor het doel van 

een eventueel batig saldo na beëindiging van deze commissie. 

6.9.  Waar nodig kan de commissie bij de uitoefening van haar taak een beroep doen op specifieke 

expertise van een deskundige die zij daarvoor geschikt acht. 

Artikel 7 Uitsluiting aansprakelijkheid leden CVG 

7.1. Leden van de CVG zijn nimmer aansprakelijk voor rechtshandelingen die worden verricht uit 

naam van de SG&GS. De vrijwaring voor deze aanspraken door de SG&GS is geregeld in de over-

eenkomst tussen de CVG en de SG&GS. 

7.2. De KNBB Vereniging Carambole vrijwaart de leden van de CVG voor aanspraken van derden, op 

grond van handelingen die de leden van de CVG uit hoofde van hun functie en in overeenstem-

ming met dit reglement hebben verricht. 

7.3. Alleen bij misbruik of grove overtreding van dit reglement, kunnen de leden van de CVG per-

soonlijk aansprakelijk worden gesteld voor hun handelingen. 

Artikel 8 Vergaderingen van de CVG 

8.1.  Commissievergaderingen worden gehouden op door de CVG vast te stellen locaties. 

8.2. Commissievergaderingen worden, minimaal driemaal per jaar, naar behoefte gehouden. De da-

tum wordt in onderling overleg vastgesteld. 

8.3. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de secretaris, tenminste zeven dagen tevoren, 

door middel van e-mail. 

8.4. De oproeping bevat, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, een agenda met de te behan-

delen onderwerpen. 

8.5. Indien de door het reglement gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergade-

ringen niet in acht zijn genomen, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de 

orde komende onderwerpen, mits alle in functie zijnde commissieleden aanwezig zijn en met 

algemene stemmen. 

8.6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter, of bij diens afwezigheid door een ander 

commissielid. 

8.7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen of actie-lijsten gehouden door de se-

cretaris of een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen of 

actie-lijsten worden op de eerstvolgende commissievergadering behandeld en vastgesteld. 

8.8. De CVG kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de 

commissie ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. 

8.9. Een commissielid kan zich ter vergadering door een medecommissielid laten vertegenwoordigen 

door overlegging van een schriftelijke volmacht. Een commissielid kan daarbij slechts voor één 

medecommissielid als gevolmachtigde optreden en voor dit medecommissielid bij volmacht een 

stem uitbrengen. 
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8.10. De CVG kan buiten vergaderingen besluiten nemen, mits alle commissieleden in de gelegenheid 

zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoe-

ging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na onderteke-

ning door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

8.11. Ieder commissielid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle besluiten worden met 

volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. 

8.12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 

stemming gewenst acht, of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schrifte-

lijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

8.13. Blanco stemmen alsmede verkeerd uitgebrachte stemmen, worden ongeldig verklaard. 

8.14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij dit reglement voorzien, beslist de CVG bij meer-

derheid van stemmen. 

Artikel 9 Einde lidmaatschap van de CVG 

9.1.  Het commissielidmaatschap eindigt:  

a) door overlijden van een commissielid; 
b) bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 
c) bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); 
d) door zich niet herkiesbaar te stellen bij aftreden na de termijn van drie jaar;  
e) in bijzondere gevallen door ontslag van een commissielid uit zijn functie bij meerderheids-

besluit door de CVG. 

Artikel 10 Inkomsten en vermogen 

10.1.  Het vermogen van de CVG is ondergebracht in de SG&GS. 

10.2. De inkomsten van de CVG, via de SG&GS, worden verkregen door: 

a) subsidies, donaties en sponsorgelden; 
b) schenkingen, erfstellingen en legaten; 
c) alle andere baten en inkomsten. 

Artikel 11 Boekjaar, Jaarstukken en verantwoording 

11.1.  Het boekjaar van de CVG loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het eerste boekjaar van 

de CVG loopt vanaf de oprichting tot aan 31 december 2016. 

11.2. Per einde boekjaar wordt door de penningmeester, in nauw overleg met de SG&GS, een Jaarre-

kening opgesteld bestaande uit: 

a) Een financieel jaarverslag; 
b) Een balans met toelichting; 
c) Een resultatenrekening met toelichting; 
d) Een voorstel tot bestemming van het batig of nadelig saldo. 

11.3. De jaarrekening wordt goedgekeurd in een vergadering van de CVG, waarna de jaarrekening ter 

verantwoording wordt toegestuurd aan de KNBB Vereniging Carambole. 

11.4. Indien de Financiële Advies Commissie (FAC) van de KNBB Vereniging Carambole opmerkingen 

maakt op de jaarrekening van de CVG, zal de CVG deze opmerkingen ter harte nemen en bespre-

ken in de vergadering van de CVG. 

  



 

 

Reglement Commissie VG-Biljarten 

7 

Artikel 12 Begeleiding en vrijwilligers 

12.1. De CVG wordt geholpen door diverse vrijwilligers. De CVG aanvaardt voor hen geen juridische 

aansprakelijkheid. Zij worden geacht zelf de nodige verzekeringen te hebben afgesloten, dan wel 

af te sluiten 

12.2. Bij deelname van een VG-speler aan een evenement dat onder de verantwoording van CVG valt, 

geldt het volgende: 

a. Het is verplicht dat er per club/vereniging minimaal 1 begeleider als verantwoordelijke 

meekomt. Alleen in uitzonderlijke situaties kan van deze regel worden afgeweken, in 

goed overleg met de betrokkenen. 

b. Indien er sprake is van behoefte aan bijzondere begeleiding (zoals bijvoorbeeld speci-

fieke medische deskundigheid), dan dient de begeleiding van de club daar zelf voor te 

zorgen.  

Artikel 13 Website CVG 

13.1. De informatie over de doelstellingen van de CVG en alle overige informatieverstrekking aan de 

doelgroep zal mede plaatsvinden via een eigen pagina op de website van de KNBB Vereniging 

Carambole. 

13.2.  De benodigde informatie voor de website zal verstrekt worden door de CVG. 

13.3. In overleg met de webmaster van de KNBB Vereniging Carambole zal afgesproken worden welke 

werkzaamheden qua beheer van de website door de CVG zelfstandig verricht kunnen worden. 

Artikel 14 Ontbinding en vereffening 

14.1.  De CVG is bevoegd de KNBB Vereniging Carambole te verzoeken de CVG te ontbinden. 

14.2. DE CVG blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen 

via de SG&GS nodig is. 

14.3.  De eventueel noodzakelijke vereffening geschiedt door de CVG. 

14.4.  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van dit reglement zoveel mogelijk van kracht. 

14.5. Na afloop van de ontbinding van de CVG en de eventuele vereffening via de SG&GS blijven de 

boeken en bescheiden van de ontbonden commissie gedurende 5 jaren berusten bij de KNBB 

Vereniging Carambole. 

Artikel 15 Slotbepalingen 

15.1. In alle gevallen, waarin de wet, het reglement van de CVG, dan wel reglementen van de KNBB 
niet voorzien, beslist de CVG. 

 

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole op 00-00-2016 op advies van 

de leden van de CVG in oprichting. 


