NOTULEN – ALV
Van:
Datum:

de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole te Maarn
4 juni 2016

Aanwezig:
Bestuursleden: Jaap Labrujere (voorzitter), Janneke Horneman (secretaris), Benny Beek
(penningmeester)
Districten: Afgevaardigden van aanwezige districten
Leden bondsraad: Bart Schoneveld, Piet Verhaar, Henk Vos, Wim Roseboom
Leden Bondsbestuur: Marcel Ceulen, Gerrit van de Put
Collega secties: Henny Wezenbeek, Piet Lamberiks, Paul Swanenburg, Hans de Bruin
Ereleden/Leden van verdienste: Evert Hulleman
Bondsbureau: Willem La Rivière, Rolf Slotboom, Debby Manders
Pers: Ad Smout (De Ballen)
Overige belangstellenden.
Afwezig/afmeldingen:
Bestuur: Piet Verschure (Wedstrijdzaken)
Districten: Amsterdam, Eem- en Flevoland, Nijmegen, Duinstreek
Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Jan van Bakel
1. OPENING
Voorzitter Jaap Labrujere heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent om 13.07 uur de
vergadering. Hij stipt volgende onderwerpen aan, die in de vergadering aan de orde komen:
-

Landsfinale
Benoeming Alex ter Weele
College voor de Rechten van de mens
Financiën: deze zijn op orde; we hebben daadwerkelijk de tering naar de nering gezet
Aftreden Hans Eekels uit de FAC
Biljartpoint
Samenwerking met de sectie Driebanden
Beleidsplan

Verder meldt voorzitter dat het ledenvolume op peil is gebleven; hij bedankt alle districten
die aan ledenwerving gedaan hebben.
Ook spreekt hij zijn bijzonder dank uit aan Bart Schoneveld; deze is bereid om nog 2 jaar
ondersteuning te bieden.
Voorzitter verzoekt vervolgens allen te gaan staan om op deze wijze onze overleden
biljartvrienden te gedenken.

2. VASTSTELLEN AGENDA
Navolgende punten worden toegevoegd:
3. College voor de Rechten van de mens
8. Structuur KNBB
9a. Stand van zaken Biljartpoint; bij de ingang is daarover een schrijven verstrekt.
3. MEDEDELINGEN
Voorzitter deelt de afmeldingen mee.
Nieuwe voorzitter KNBB
Marcel Ceulen treedt over een paar weken af. Er hebben zich 2 kandidaten gemeld.
De keuze is gevallen op de heer G. Kolhorn. Hij zal door de bondsraad benoemd moeten worden.
Convenant KNBB
Deze is opgezegd op verzoek van de ALV. Een nieuw convenant wordt in de bondsraad besproken,
daarna volgt terugkoppeling naar de districten.
College voor de Rechten van de Mens:
De heer Bakker van Het Groene Laken uit Urk heeft een zaak aangespannen, waarin het gaat om het
spelen van (finale)wedstrijden op de zondag. Uit geloofsovertuiging speelt de heer Bakker niet op
zondag en wil bewerkstelligen dat de KNBB zich daarop aanpast.
Deze zaak heeft een voor ons onverwachte wending gekregen. Er is naar onze mening te weinig
begrepen wat het verschil tussen PK’s en teamwedstrijden is.
Er is een advies gekomen, en wij menen dit naast ons neer te leggen. Als wij de zondag als
wedstrijddag schrappen, dan zien wij geen mogelijkheid meer om onze wedstrijden te kunnen
organiseren. Maar dit bepaalt de ALV.
Wim Schmitz (Doetinchem): bij het dagbiljarten is er geen finale op zondag. Er is dus wel degelijk een
alternatief voor de heer Bakker.
Dit punt is ook in deze zaak meegenomen. Wij wachten af of hij naar de rechter gaat.
Tinus Harms (Groningen/Drenthe): als je lid wordt van de KNBB, dan ga je toch akkoord met de
reglementen? In onze statuten staat dat alleen christelijke feestdagen onthouden moeten worden
van wedstrijden. Dit punt neemt de rechter zeker mee.
Voorzitter legt het volgende ter stemming voor aan de vergadering:
Is de ALV bereid af te zien van de zondag als speeldag voor toernooien? Zulks dus op verzoek van de
heer Bakker uit Urk, ondersteund door het College voor de Rechten van de Mens. Bij een positief
besluit dienen de statuten hierop te worden aangepast.
Er wordt unaniem tegen gestemd.
4. INGEKOMEN STUKKEN
Brief Hans Eekels als FAC-lid: wordt behandeld onder punt 6.4.
In de brief staat meer dan alleen het FAC verslag. Ook heeft de heer Eekels zijn mening over de
structuur van de KNBB weergegeven. Hij vindt dat er teveel bestuurslagen zijn. Hierover later in deze
vergadering meer.
Het bestuur wil deze twee onderdelen apart bespreken: financiën en structuur.
Hier was Hans het niet mee eens, meldde dat hij geen censuur accepteerde en gaf aan om direct uit
de FAC te treden en ook niet aanwezig zijn op deze vergadering.
Verdere discussie was niet mogelijk.
Brief Ton Stijnman (Betuwe/Veenendaal): wordt behandeld onder punt 6.2.

5. VASTSTELLING NOTULEN VERGADERING D.D. 14 november 2015
Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen op de notulen, deze worden hiermee vastgesteld.
6. VERSLAGEN
6.1 Inleiding
Geen opmerkingen.
6.2 Wedstrijdzaken
Voorgesteld wordt om de landsfinale in Nieuwegein te continueren met 3 jaar.
Piet Verhaar (Dordrecht): wat gaat Alex ter Weele doen?
Hij gaat samen met Piet Verschure Wedstrijdzaken doen. Dit is teveel voor 1 bestuurder. Wordt
onder 9.1 verder toegelicht door Alex zelf.
Biljartpoint: hier moeten PK’s in, er daar al een plan voor voor na volgend seizoen? Dit betreft
intervallen in meerdere klassen.
Tevens is een overzicht van aantallen deelnemers in de laatste paar jaar in de intervallen klassen
gewenst. Men wil graag duidelijk de redenen en achtergronden om te veranderen hebben. Welke
manieren zijn hiervoor mogelijk? Kan dit in september al komen?
Karel Swarts antwoordt namens CBC: voorstellen worden nader uitgewerkt, het communicatieplan
wordt hierbij gevolgd. Begin 2017 komen de definitieve voorstellen naar de districten. Uiteraard
voorafgegaan door tussenmeldingen volgens communicatieplan.
Piet Verhaar (Dordrecht): er is gevraagd aan de districten om voor VG biljarten een donatie te doen.
Hij vindt dat een bijdrage vanuit KVC gedaan moeten worden, en geen collecte bij de districten
houden.
Bart Schoneveld (Stedendriehoek): het dagbiljarten komt niet voldoende aan de orde. Hier is de
nodige ervaring al met intervallen spelen. Er is geen goede communicatie; alles is gericht op
avondbiljarten.
Voor communicatie is nu iemand op het bondsbureau aangenomen als vervanging: Rolf Slotboom
(aanwezig in de vergadering).
Wim Schmitz (namens de CBC): het dagbiljarten wordt wel degelijk serieus genomen. Frans Schröder
maakt deel uit van de CBC speciaal voor deze groep. Hij zal binnenkort overleg hebben met de
gewestelijke wedstrijdleiders dagbiljarten.
Ron Lieferink (Veluwezoom): kadristen willen ook in de dagcompetitie spelen. Maar dan is er een
probleem met het tellen van deze spelsoort. Reglementen moeten hier ook op aangepast worden.
En de moyennes moeten op elkaar afgestemd worden.
Janhans Berg (Noord-Holland Midden): naar aanleiding van de enquête en de maatregelen daarna
vindt hij het moeilijk om aan achterban uit te leggen dat bepaalde zaken toch doorgevoerd worden,
terwijl zijn (grote) district daar tegen heeft gestemd. Hij wil graag inzage in de uitslag van de enquête,
en meer onderbouwing van de wijzigingen. Hij mist hierin de transparantie.
Karel Swarts (namens de CBC): de enquête is onder tijdsdruk uitgestuurd. Deze is wel geanalyseerd in
de CBC, in sommige gevallen was de uitslag duidelijk maar in sommige ook niet. De voorstellen die
daarna zijn uitgestuurd, zijn zoveel mogelijk in aansluiting op de wensen van de districten. Hij wijst
erop dat districten wel kunnen afwijken als ze dat willen. Voor het volgende onderwerp (PK) wordt
binnen de CBC meer tijd genomen.
Jaap Labrujere vult aan dat er ook een brief van het district Friesland over wedstrijdzaken is
binnengekomen, deze wordt in de CBC behandeld.
Ron Lieferink (Veluwezoom): ziet autonomie als een bond in de bond. In het district kun je doen wat
je wilt, maar er is dan geen aansluiting naar het gewest.
Karel Swarts namens de CBC: autonomie betekent maatwerk voor je eigen district. In zijn grote
district werkt het prima, voor het overgrote deel van de leden is het goed en voor de weinige
afvaardigingen/afgevaardigden is het dan dus anders.

Ton Stijnman (Betuwe/Veenendaal) heeft voorheen een aantal vragen gesteld, die door de voorzitter
telefonisch beantwoord zijn. Gisteren is er weer een brief van hem – op persoonlijke titel - gekomen
met heel veel vragen, gedeeltelijk ook dezelfde als eerder. Het is niet wenselijk dat zo kort voor de
ALV nog stukken worden ingezonden, daar hanteren we voortaan een termijn van 2 weken voor.
In deze brief staat wederom een vraag over Brandenburg, met betrekking tot de kosten van
arbitrage. Voorzitter stelt dat de ALV de begroting goedkeurt, dat declaraties geaccordeerd worden,
en dat bij uitzendingen heel goed gekeken wordt wie daar naar toe gaat. Bestuursleden lossen elkaar
in aanwezigheid af, en eventuele aanhang gaat mee op eigen kosten.
De voorzitter vraagt om het vertrouwen hierin.
Een deel van de vragen is inmiddels beantwoord, op de overige vragen komen wij nog terug.
Piet Verhaar (Dordrecht): elk jaar werden officiële mededelingen gepubliceerd met veel informatie.
Het ligt reeds in de bedoeling dat dit weer wordt opgepakt.
6.3 Financieel jaarverslag 2015 + toelichting
Bij de ingang is de laatste en definitieve versie van de bijlagen uitgereikt. Er was teveel gereserveerd
voor personeelskostenstijging 2017. De winst van 25.000 euro werd daarmee 33.000 euro.
Er was verder een discussie met de sectie Driebanden over de sponsorbijdrage Simonis. Dit hebben
we altijd als volledig bedrag bij de opbrengsten genoteerd. De sectie Driebanden heeft echter ook
meegedraaid in de kosten, dus zij wilden ook een deel van het sponsorgeld. KVC heeft uiteindelijk
1700 euro aan de sectie Driebanden geschonken. In de vandaag verstrekte versie is dit verschil
verwerkt.
Balans vermogen resulteert in een goede solvabiliteit. Het resultaat is nu 31.000 euro.
De rentabiliteit is heel goed. Voor de toekomst moeten we nog steeds rekening houden met
teruglopende subsidies. In 2017 zullen we ons over contributies buigen.
Piet Verhaar (Dordrecht): voor het driebanden zou in de landsfinale lakens beschikbaar gesteld
worden.
Benny Beek: het contract met Simonis beslaat veel meer dan 18.000 euro sponsoring. Er zitten ook
lakens voor collega secties bij. Het bedrag is niet alleen voor de landsfinale, maar ook voor
landscompetitie (Biljartpoint).
6.4 Verslag FAC / brief H. Eekels
Piet Lamberiks (sectie Driebanden/FAC KNBB): het advies over de KNBB is ook gewenst vanuit de
penningmeester KVC en de FAC KVC.
Hij wijst erop dat de kosten koepel, en doorberekening naar KVC, goed bekeken moeten worden.
Benny Beek: de sectie Pool baart zorgen. De verantwoordelijkheid ligt echter bij de bondsraad, de
sectie Pool en het KNBB bestuur.
6.5 Decharge bestuur
Met applaus stemt de vergadering in met decharge van het bestuur.
De nieuwe medewerker Communicatie bondsbureau Rolf Slotboom stelt zich voor.
Hij vertelt dat het imago van biljarten niet altijd positief is. Dit is gek, omdat de beoefenaars wel
enthousiast zijn. Rolf gaat proberen dit om te buigen. Doelgroep is met name de oudere sporters, die
met actief sporten (bijv. tennis) zijn gestopt.
7. CONCEPT BELEIDSPLAN KNBB 2017+
Voorzitter bedankt Santos Chocron voor de begeleiding bij de totstandkoming van het beleidsplan.
Santos heeft ervoor gezorgd dat er een zeer prettige samenwerking was.
District Betuwe-Veenendaal heeft vragen gesteld, deze worden schriftelijk beantwoord.

8. MEERJAREN BELEIDSPLAN “Op volle kracht vooruit” 2016-2019
Met betrekking tot de structuur licht voorzitter het volgende toe. We blijven ons steeds afvragen of
dit nu wel de juiste structuur is. Na het afketsen van de fusie wilden we een periode van rust, die is er
nu.
Met de sectie Driebanden willen we verder tot elkaar komen; op het gebied van arbitrage, jeugd en
dames werken we al samen. Het streven is nu om over 2 jaar tot 1 vereniging te komen.
Is het wenselijk om de secties Pool en Snooker ook een vorm van zelfstandigheid te geven? Hierover
moeten de bondsraad en het bondsbestuur geïnformeerd worden.
Er zijn nu teveel bestuurslagen. Bij het doorgaan van de fusie zou dit niet echt minder zijn geweest.
De nieuwe voorzitter van de KNBB moet hierin een rol gaan spelen.
Wij zijn over onze huidige zelfstandigheid niet ontevreden.
Piet Lamberiks (sectie Driebanden/FAC KNBB): de FAC van de KNBB heeft zeker aandacht voor de
situatie van de sectie Pool.
Bart Schoneveld (Stedendriehoek): de sectie Pool komt nu voor de zoveelste keer met verlies. De
bondsraad stelt dat de leden van Pool verantwoordelijk zijn voor hun eigen sectie.
De vergadering geeft per acclamatie haar goedkeuring aan het beleidsplan.
9. KVC BESTUUR
9.1 Eventuele uitbreiding bestuur
Alex ter Weele stelt zich kort voor. Hij is actief in district Twente als speler, voorheen als bestuurder.
In februari heeft hij het toernooi 5 pins georganiseerd. Tijdens het evaluatiegesprek met het KVC
bestuur heeft Alex aangeboden om er wel iets bij te willen doen.
Hij gaat nu de portefeuille Wedstrijdzaken met Piet Verschure delen. Piet zal een aantal onderdelen
zelf blijven doen; de verdeling wordt na de vakantie van Piet besproken.
Met applaus wordt Alex ter Weele als bestuurslid benoemd. Hiermee voldoen wij ook weer aan de
statuten met betrekking tot het aantal bestuurders.
9.a Stand van zaken Biljartpoint
Een overzicht hiervan is bij aanvang van de vergadering uitgedeeld.
Ron Lieferink (Veluwezoom): de roostergenerator nog niet verwezenlijkt, ondanks toezegging.
Peter Rijckaert (Biljartpoint): dit project is mislukt en gestopt. Men kan dit door de roostergenerator
van Hans Eekels laten doen of door Frans van Hoeve (district Amsterdam).
Piet Verhaar (Dordrecht): inschrijving voor nationale competities is geopend. Dit moet voor 15 juni.
Maar er is geen juiste communicatie over geweest.
Willem La Rivière (bondsbureau): inschrijvingen topteams is gestart; maandag gaat de communicatie
over overige competities uit.
10. RONDVRAAG
Janhans Berg (Noord-Holland Midden): de CBC vindt het wenselijk om alles in 1 seizoen plaats te
laten vinden.
Minder finales betekent ook dat je in je lokaliteiten niet meer altijd die finales hebt.
In zijn district vindt men dat heel jammer.
Karel Swarts (namens de CBC): het is heel lastig om zaken door te voeren als de districten al finales in
het voorjaar laat spelen.
Wim Rooseboom (namens de CBC): vult aan dat ook reglementswijzigingen dan te laat komen.
Gijs van Rijn (’t Sticht): leveren de pop-up reclames in Biljartpoint al iets op?
Dit betreft een proeftijd tot eind augustus. Is nog niet bekend wat dat opbrengt.

Voorstellen PK’s: driebanden-klein hoofdklasse 0.8-1.3. Zijn ervaring leert dat 90% tussen 0.800 en
1.000 speelt en vraagt of het overwogen kan worden om de bovengrens tot 1.000 laten lopen.
De CBC neemt dit mee.
Piet Verhaar (Dordrecht): complimenteert de CBC en het KVC bestuur met energie/tijd die ze in alles
stoppen. De vergadering valt bij met applaus.
11. SLUITING
Om 15.30 uur sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging voor ieders komst naar Maarn.
De najaarsvergadering staat gepland op 19 november 2016 te Wijchen.
Bijlage: stand van zaken Biljartpoint

