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Missie en Gedragcode 
Koninklijke Nederlandse Biljartbond 

'samen biljarten geeft meer effect'  

KNBB-MISSIE 
De KNBB is de nationale breedte- en topsportorganisatie voor de biljartsport en biedt service aan 
recreatieve- en competitiespelers. De bond heeft een actieve, wervende en vernieuwende uitstraling 
en is een prettig huis voor spelers van alle disciplines. De organisatie is transparant en sterk en 
kenmerkt zich door een geest van samenwerking. 

KNBB-GEDRAGSCODE 
1. Samenwerking: Samen zijn wij de KNBB, dus wij werken samen en steunen elkaar, ook over de

grenzen van de speldisciplines heen.
2. Omgang met elkaar: Wij benaderen elkaar collegiaal en met respect en wij zijn open over

onze bedoelingen. Ook ons publiek verdient volop aandacht en respect.
3. Sportiviteit: Fair Play en  respect voor de arbitrage zijn bij ons vanzelfsprekend.
4. Openheid: Wij zijn een bond zonder geheimen, onze leden hebben het recht te weten wat er

gebeurt.
5. Vrijwilligers: Het korps van vrijwilligers is onze trots en ons kapitaal; vrijwilligheid is trouwens

geen vrijblijvendheid.
6. Loyaliteit: Wij zijn loyaal aan het beleid en de besluiten van de bond in al zijn geledingen.
7. Afspraken: Wij houden ons aan de regel: afspraak is afspraak.
8. Commerciële belangen: Wij zijn open over onze commerciële belangen in de biljartsport en

werken mee aan voorkoming van belangenverstrengeling.
9. Kritiek: Opbouwende kritiek nemen wij altijd ter harte.

KORTE TOELICHTING 
Bovenstaand vindt u de KNBB-MISSIE en de KNBB-GEDRAGSCODE, beide vastgesteld door het hoogste 
orgaan binnen de KNBB, de Bondsraad. 

De Missie en Gedragscode horen bij elkaar. De missie omschrijft kort wat ons met onze bond voor 
ogen staat. Het waarmaken van deze doelstellingen eist dat we onszelf een aantal gedragsregels 
opleggen. De gehele gedragscode komt erop neer dat we in niets de belangen en het aanzien van de 
KNBB en van de biljartsport schaden. U zult bij lezing van de negen regels ontdekken dat hierin allerlei 
in de praktijk wel eens voorkomende storende gedragingen aan de orde komen. 

Een code is geen wet of reglement: er zijn geen rechtstreekse sancties aan verbonden. Wel kunnen de 
gedragsregels een rol spelen bij beoordelingen, bijvoorbeeld in profielschetsen voor bestuurders of 
selectiecriteria voor spelers. 

De code geldt voor allen die namens de KNBB optreden: spelers in KNBB-competities, bestuurders, 
commissieleden, arbiters en andere vrijwilligers, alsook voor de medewerkers van het Bondsbureau. 
Hoe groter de verantwoordelijkheid, hoe meer ons gedrag in het geding is! 
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