Arbiterregeling District Rotterdam. (ARD)
Artikel 1:
Definities
A. Arbiters Commissie (afgekort tot AC): De AC is een commissie die door het bestuur van het
district Rotterdam van de KNBB is ingesteld.
B. Arbiter: In deze regeling wordt onder Arbiter verstaan elke persoon die met goed gevolg het
arbiterexamen heeft afgelegd en op de actieve arbiterslijst staat en die door de AC kan
worden ingezet bij wedstrijden, eindstrijden en toernooien waarvoor de arbitrage onder de
competentie van de AC valt.
C. Arbiterskorps: Het arbiterskorps bestaat uit arbiters en arbiters die door de AC op de lijst
van oud-arbiters zijn geplaatst.
D. Vereniging: In deze regeling wordt verstaan onder vereniging iedere lidvereniging die is
aangesloten bij het district Rotterdam van de KNBB.
Artikel 2:
Samenstelling van de AC
De Arbiters Commissie bestaat uit ten minste drie leden die door het districtsbestuur worden
benoemd. De taakverdeling binnen de AC wordt door de AC zelf geregeld en wel zodanig dat in
elk geval de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en coördinator worden vervuld,
waarbij twee functies met elkaar verenigbaar zijn.
Artikel 3:
Verhouding tot het districtsbestuur
A. Het districtsbestuur wijst een districtsbestuurder aan die optreedt als contactpersoon tussen
de AC en het districtsbestuur. De contactpersoon is gerechtigd de vergaderingen van de AC
bij te wonen.
B. Het districtsbestuur verstrekt aan de AC een subsidie ten bedrage van het in de begroting
van het district opgenomen en door de jaarvergadering goedgekeurde bedrag.
Artikel 4:
Taken van de AC
A. De AC zorgt voor het inzetten van arbiters bij eindstrijden die onder auspiciën vallen van
het districtsbestuur en waarvoor de AC het aantal arbiters vaststelt.
B. De AC zorgt voor het inzetten van arbiters bij wedstrijden en toernooien waarvan de
organisator aan de AC daartoe een verzoek heeft gericht, mits de taak onder punt A
daaronder niet te lijden heeft.
C. De AC draagt zorg voor de kwaliteit van de arbiters door middel van opleiding en
begeleiding.
D. De AC stelt jaarlijks aan het begin van het seizoen de actieve arbiterslijst vast.
E. De AC houdt zoveel als mogelijk rekening met de voorkeuren van de arbiters bij het
inroosteren.
F. De AC stelt in overleg met het districtsbestuur de tegemoetkoming aan arbiters vast.
G. De AC legt verantwoording af aan het districtsbestuur van haar activiteiten en het beheer
van haar financiën.
Artikel 5:
Verplichtingen van verenigingen
A. Om overbelasting van arbiters te voorkomen, zal elke vereniging er naar streven dat op
basis van hun ledental van elke tien leden ten minste één (1) lid op de lijst van actieve
arbiters voorkomt.
B. Elke vereniging, met uitzondering van recreatieverenigingen en jeugdverenigingen, draagt
er zorg voor dat per elke tien senior leden gedurende elk seizoen ten minste acht
arbitragebeurten door één van haar arbiters wordt vervuld in een door het districtsbestuur
uitgeschreven eindstrijd. Voor jeugdleden van een seniorvereniging geldt hetzelfde als voor
een jeugdvereniging, mits dit door de betreffende vereniging voor aanvang van elk seizoen
schriftelijk wordt aangegeven. Elke vereniging meldt schriftelijk, via een daarvoor bestemt
mutatieformulier en mede ondertekent door de desbetreffende arbiter, aan de AC zodra –
maar zeker binnen 14 dagen – een bij de KNBB aangesloten arbiter bij deze vereniging als
arbiter aantreedt. Bij gebreke hiervan worden alle arbitersbeurten, oude en nieuwe, bij de
oude vereniging geteld. Op basis van de KNBB ledenlijst wordt jaarlijks per 1 augustus
bepaald hoeveel arbitersbeurten een vereniging moet leveren, van welke vereniging(en) de
arbiter lid is en voor welke vereniging de arbitersbeurten vallen.
C. Voor de toepassing van de punten A en B van dit artikel zal een restaantal leden worden
afgerond op tientallen en wel bij vier of minder naar beneden en bij vijf of hoger naar boven.

Artikel 6:
Verplichtingen van arbiters
A. Elke arbiter die opgenomen wil zijn en/of blijven in de lijst van actieve arbiters dient per
seizoen ten minste twee officiële eindstrijden of zes beurten namens het district te arbitreren
om de nodige ervaring te behouden.
B. Elke arbiter dient zich op de hoogte te houden van het spel- en arbitrage reglement (SAR)
van de KNBB en van elke verandering daarin.
C. Elke arbiter dient zich te houden aan de kledingvoorschriften van de KNBB.
D. Een arbiter die van meerdere verenigingen lid is, dient aan de AC opgave te doen van de
naam van de vereniging op wiens conto zijn arbitragebeurten dienen te worden
geregistreerd. In gevallen dat de arbiter verzuimt om dit aan te geven, beslist de AC
op wiens conto deze arbitragebeurten worden geregistreerd.
E. Een arbiter die door een andere partij dan de AC wordt benaderd met het verzoek te
arbitreren in of buiten het gebied van het district Rotterdam is hierin geheel vrij, mits hij/zij
niet op 1 of meerdere dagen is ingeroosterd bij een finale die binnen het district Rotterdam
wordt georganiseerd en waarvoor deze arbiter zich heeft verplicht te arbitreren.
Artikel 7:
Toernooien e.d.
A. Iedereen die een wedstrijd, toernooi of ander biljartevenement organiseert binnen het
district Rotterdam en daarvoor gebruik wil maken van officiële arbiters dient daartoe een
aanvraag in te dienen bij de AC.
B. Indien geen verstoring van de arbitrage zoals genoemd onder artikel 4 punt A te vrezen valt
zal de AC de aanvraag honoreren en de benodigde arbiters toewijzen.
Artikel 8:
Tegemoetkoming aan Arbiters
A. Arbiters, aangewezen door de AC, ontvangen een tegemoetkoming in hun kosten.
B. De vereniging die een eindstrijd organiseert, zorgt voor uitbetaling van de tegemoetkoming
aan de arbiters en verantwoordt die uitbetalingen op het arbitersformulier, waarop de
arbiters voor ontvangst tekenen. Dit formulier dient door die vereniging aan de
penningmeester van de AC te worden opgestuurd.
C. De penningmeester van de AC restitueert na ontvangst van het arbitersformulier en na
controle daarvan de volledige tegemoetkomingen aan de organiserende vereniging
van een districtsfinale (PK’s en bekerfinales)
van een Regiofinale finale
van een eindstrijd te organiseren door een jeugdvereniging.
Artikel 9:
Administratieve heffingen
A. Aan de vereniging die aan het eind van het seizoen niet heeft voldaan aan artikel 5 punt B
en C wordt een administratieve heffing opgelegd van een kwart (25%) van de
bondscontributie per ontbrekende arbitragebeurt.
B. Aan de arbiter die een arbitragebeurt afzegt om ten tijde van de afgezegde arbitragebeurt
te arbitreren bij een evenement dat elders wordt georganiseerd, waardoor hij/zij niet heeft
voldaan aan art. 6 E, wordt een administratieve heffing opgelegd van 2x de
Bondscontributie.
C. De arbiter die bij herhaling een administratieve heffing is opgelegd op grond van punt B van
dit artikel kan door de AC van de lijst van actieve arbiters worden geschrapt. Deze
maatregel wordt schriftelijk aan de betrokkene gemeld met een afschrift aan het
districtsbestuur.
Artikel 10:

Overige zaken

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet wordt, na advies van de AC, beslist door het
districtsbestuur.

