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1. Organisatie historie.
Het recreatief biljarten is in de Bollenstreek begonnen in 1980 voor de oudere biljarters die
overdag kunnen spelen. Bij aanvang waren er 8 verenigingen.
Sinds 11 november 1991 als één vereniging aangemeld bij de KNBB met de verenigingsnaam:
Commissie Recreatief Biljarten Bollenstreek.
Begin 2002 is de CRBB uit de KNBB gestapt en eind 2002 met een deel van de leden weer
aangemeld, met het verenigingsnummer KNBB 12720. Organisatorisch vallende onder het
gewest de Duinstreek met een eigen ledenadministratie en reglementen.
2. Doel en organisatie.
De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen van de keusport carambole.
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het organiseren van wedstrijden en evenementen van de keusport carambole en het bevorderen
van de deelname van haar leden aan die wedstrijden en evenementen;
b. het verkrijgen van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB),
vereniging Carambole,
c. deel te nemen aan de dagcompetitie en persoonlijke kampioenschappen van de KNBB.
3.Organen van de vereniging.
Organen van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede die
personen/commissies die op grond van het huishoudelijk reglement en/of door de algemene
vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan de algemene vergadering
verantwoording afleggen.
Alle ofﬁciële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt middels mededelingen
via elektronische weg en/of op de website van de vereniging
a. Het bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdleider teams en
wedstrijdleider P.K. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden
benoemd. De voorzitter wordt in functie kandidaat gesteld en benoemd. De overige functies
worden door de leden van het bestuur onderling verdeeld. Bestuursleden worden telkens voor
drie jaar gekozen.
Het bestuur en/of drie leden kunnen schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk één week voor de
algemene vergadering. Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming. Voorzitter,
secretaris en penningmeester en de twee wedstrijdleiders mogen niet tegelijk aftreden.
Taken en bevoegdheden bestuur. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Indien
het aantal bestuursleden beneden het aantal van vijf/drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht alsdan zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen om
in de vacatures te voorzien.

b. Algemene Vergadering. Het bestuur is gehouden aan een jaarlijkse verantwoording aan de
afgevaardigden van de aangesloten verenigingen. Voor 1 juli dient de jaarvergadering plaats te
vinden met verslagen van de secretaris, penningmeester en de wedstrijdleiders over de gehouden
activiteiten, bereikte resultaten en te bereiken doelen.
Elke vereniging kan 1 of 2 afgevaardigden sturen waarvan 1 aangewezen is om namens de
vereniging zijn/haar stem uit te brengen.
c. Commissies. Deze worden ingesteld op de algemene vergadering en geven ook verslag van
hun bevindingen aan de algemene vergadering.
De vereniging CRBB is gehouden aan de algemene richtlijnen van de statuten en reglementen
van de KNBB vereniging Carambole. Afwijkingen van het reglement dienen aan alle
aangesloten verenigingen te worden medegedeeld c.q. toegestuurd, zie o.a. Reglementen CRBB
2018.
4.Competities.
Elk jaar dienen de aangesloten verenigingen hun lijst met teams in voor 15 juli. Die teams nemen
deel aan competitie zoals voorgegeven in Biljartpoint. Elk team bestaat uit tenminste 4 personen
waarvan 1 als teamleider aanspreekbaar is. Elke deelnemer moet lid zijn van de CRBB en de
KNBB met een bondsnummer. De teams worden ingedeeld in poules, die conform het
wedstrijdschema jaarlijks één poulewinnaar leveren. De poulewinnaars beslissen in een
onderlinge finale wie afgevaardigd wordt naar de gewestelijke finale.
Van elke competitiewedstrijd wordt de uitkomst opgegeven aan het registratieprogramma van
Biljartpoint door de thuis spelende club. Door bijzondere omstandigheden kan in overleg hiervan
worden afgeweken.
De thuisspelende vereniging verzorgt 2 consumpties per gastspeler.
Na de KNBB-competitie kan de CRBB nog een onderlinge competitie organiseren, eventueel
met een afwijkend speltype dan libre.
Persoonlijke Kampioenschappen. Elk CRBB- en KNBB-lid kan deelnemen aan de spelsoorten
Libre, Bandstoten en Driebanden in de klasse waartoe hij/zij behoort. De vereniging dient de
inschrijvingen in bij de wedstrijdleider P.K.’s voor 15 juli. De WL deelt de spelers in en stelt de
wedstrijdschema’s en speellocaties op. De spelers verzorgen hun eigen tellers en schrijvers. De
winnaars van elke klasse kan en mag deelnemen aan de district/gewestelijke finales.
5. Financiële bijdrage van de aangesloten verenigingen.
Jaarlijks op de Alg. Vergadering wordt de hoogte vastgesteld van de:
- contributie per lid KNBB,
- contributie per lid CRBB,
- inschrijfgeld van de competitieteams,
- inschrijfgeld aan P.K. deelname per spelsoort,
Alle bijdragen worden verrekend via de penningmeester van de vereniging.
6. Algemeen.
De vereniging CRBB vertegenwoordigt de dagbiljartsport. De opgestelde wedstrijdschema’s
worden overdag gespeeld, waarbij de competitie(s) geacht worden uiterlijk om 13.30 uur aan te
vangen. (Onderling kan een afwijkende tijd worden afgesproken.)
De CRBB heeft geen clubkleding maar een correcte clubkleding wordt op prijs gesteld.
De vereniging voert een ledenadministratie die ook gedeeld wordt met de KNBB en Biljartpoint.
De ledenadministratie loopt via de secretaris van de vereniging. Iedereen die zich opgeeft bij de
CRBB stemt in met de registratie van zijn/haar gegevens en dat deze gedeeld worden.
Het bestuur en op de A.LV. kunnen vooraf aanpassingen voorgestellen van het H.R. Het H.R.
wordt uiteindelijk vastgesteld door de A.LV.
05-2019.

