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Artikel D1 – Reglement en Bijlage 10 
1. Op de sectie Driebanden is het Sectiereglement van de KNBB van toepassing alsmede deze 11 

Bijlage van de sectie Driebanden. Het in de Bijlage van de sectie Driebanden bepaalde, mag niet 12 

in strijd zijn met het bepaalde in het Sectiereglement, tenzij de bondsraad met een afwijking van 13 

het Sectiereglement instemt. 14 

2. De sectieraad Driebanden stelt deze Bijlage vast en wijzigt deze.  15 

3. Op de vaststelling, de wijziging, de inwerkingtreding van deze Bijlage en de mededeling in de 16 

officiële mededelingen is het bepaalde in artikel 22 van de statuten van toepassing. 17 

4. Het sectiebestuur mag met betrekking tot aangelegenheden in zijn sectie in gevallen waarin het 18 

Sectiereglement of de Bijlage van de Sectie Driebanden niet voorziet een uitvoeringsbesluit 19 

nemen. 20 

5. Het sectiebestuur stelt de Wedstrijdreglementen voor het eigen wedstrijdwezen vast.  21 

6. Daar waar het beleid of de handelwijze van de sectie Driebanden in strijd zou kunnen zijn met 22 

het beleid of de handelwijze van een andere sectie, overlegt het sectiebestuur van de sectie 23 

Driebanden met het betreffende sectiebestuur. 24 

 25 

Artikel D2 - Leden 26 
1. De sectie Driebanden kent slechts individuele leden. 27 

2. De sectie Driebanden kent senioren en jeugdleden. 28 

3. Jeugdleden zijn leden die op 1 augustus de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben en die aan 29 

de jeugdcompetitie deelnemen. Het sectiebestuur kan dispensatie verlenen en jeugdleden toelaten 30 

tot jeugdevenementen voor zover de betreffende leden op 1 augustus de leeftijd van 21 jaar nog 31 

niet bereikt hebben. Vanaf 16 jaar kan een jeugdlid in plaats van jeugdevenementen aan 32 

competities voor senioren deelnemen. 33 

 34 

Artikel D3 – Sectiebestuur Driebanden 35 
1. In afwijking van of in aanvulling op het bepaalde in het Sectiereglement geldt ten aanzien van 36 

het sectiebestuur Driebanden het in deze Bijlage bepaalde. 37 

2. Het sectiebestuur Driebanden mag voorwaarden verbinden aan een organisatie die namens haar 38 

een evenement organiseert. 39 

 40 

Artikel D4 – Sectieraad Driebanden  41 
1. De sectieraad Driebanden bestaat uit een afvaardiging van alle onder de sectie ressorterende 42 

leden, in overleg met de sectieraad door het Sectiebestuur Driebanden te bepalen. 43 

2. Een lid van de sectieraad mag schriftelijke vragen stellen aan het sectiebestuur Driebanden. 44 

3. De door de sectieraad benoemde bondsafgevaardigden komen ten minste één maal per jaar met 45 

het sectiebestuur Driebanden tezamen. 46 

 47 

Artikel D5 – Financiën 48 
1. De inning van contributie van individuele leden die in een teamcompetitie deelnemen geschiedt 49 

via de licentiehouder. Voor de individuele leden die niet deelnemen aan een teamcompetitie vindt 50 

de inning van de contributie plaats via een rechtstreekse persoonlijke nota vanuit het 51 

bondsbureau. 52 


