
 

N O T U L E N 
 
van de gecombineerde vergadering van de Algemene Ledenvergadering van de  
KNBB-vereniging Carambole en van de sectieraad Carambole op zaterdag 5 juni 2010 (aanvang 
13.00 uur) in Zaal Verploegen te Wijchen 
 
 
1. OPENING 

In zijn openingswoord heet Jaap Labrujere de ereleden, de leden van verdienste, de leden 
van het Bondsbestuur, de medewerkers van het Bondsbureau en ook de pers hartelijk wel-
kom. Een speciaal woord van welkom voor Arjan van der Horst,de nieuwe bondspenning-
meester, Hij stelt dat voor een goede verstandhouding een goede communicatie van belang 
is. Daarom hebben we ook gekozen voor de opzet van een nieuwe website. De site is er 
ook voor de leden. Als iemand een artikel op de site geplaatst wil hebben, dient hij/zij dit 
kenbaar te maken bij Hans Berkhout. In de maand oktober staat weer een rondgang langs 
de gewesten gepland. Ook het streven naar transparantie is van groot belang. Hierbij kun-
nen/mogen we ook in de keuken van de andere secties kijken. Het is gebleken, dat de be-
stuursfuncties zwaarder zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Daarom willen we gaarne ons 
bestuur uitbreiden met 2 personen. We hebben ook een tegenvaller te verwerken gekregen. 
Om de contributieverhouding recreanten-senioren evenwichtig te laten ontwikkelen, is de 
contributie voor de recreanten verhoogd met € 0,50 per jaar. Deze verhoging is voor 1 re-
creantenvereniging aanleiding geweest het lidmaatschap op te zeggen. Deze opzegging 
heeft in hoge mate verbazing opgeroepen. Daarom zal in de komende nieuwsbrief vooral 
aandacht besteed worden aan de recreanten. Er zal een vorm van gebondenheid moeten 
ontstaan in de zin van: “De KNBB, daar willen we bij horen”. 
Na deze woorden wordt 1 minuut stilte in acht genomen ter herdenking van de sinds de 
laatstgehouden vergadering overleden leden.  

 
2. MEDEDELINGEN 

Bestuur: Bennie Deegens is wegens familieomstandigheden afwezig. 
Van de volgende personen is bericht van verhindering ontvangen: 
 
Ereleden:  mevr. M.T.J. de Hek-Huijbers; M.A. v.d. Brande; W.L. du Fossé; L.J. van 
Weelde;  H.B. Meijer; J. van Bakel; A.Th.M van de Griendt; A. v.d. Kuijlen; Mr. P.J. de 
Booij en R. Ceulemans 
Leden van verdienste:  A.J.H. Vermeulen en J.P. de Bruijn 
 
F. Uiterhoeve, gewest Midden-Nederland 
  
Districten:  
Den Haag, Twente en Noord-West Nederland. 
Door de drukte op de snelwegen kunnen afgevaardigden later arriveren.  
 
Jaap Labrujere zegt, dat per 1 januari 2011 de KNBB gaat samenwerken met de NJBB 
(Ned. Jeu de Boules Bond). Hierbij is er geen sprake van een fusie, maar wel van een vorm 
van samenwerking onder 1 dak. De KNBB en de NJBB delen in dit kader dan samen het 
Bondsbureau. Naast de nieuwe penningmeester is het Bondsbestuur ook uitgebreid met een 
nieuwe portefeuillehouder Breedtesport/Topsport. Tevens komen er meer mogelijkheden 
tot overleg met het Bondsbestuur. Momenteel zijn we bezig met het opzetten van een ge-
heel nieuwe jeugdorganisatie. Ons streven is om dit voor 01-10-2010 af te ronden. Daarna 
zal het recreantenbiljarten als speerpunt worden aangepakt. We hebben geconstateerd, dat 
binnen districten recreantbiljarters actief zijn, die geen lid zijn van de KNBB.  
Dit kan niet de bedoeling zijn, u verwacht van ons transparantie maar wij mogen van u 
verwachten dat dit wederzijds is. Wij staan open voor kritiek, daardoor verkrijgen wij een 
betere organisatie, wij vinden het echter vervelend als wij kritiek via de media moeten ver-
nemen. 
 



 

Het doel van het aanmelden van de “grijze leden” is om zo meer volume en binding te cre-
eren, dit heeft grote voordelen zoals meer subsidie, meer media aandacht en tevens op ter-
mijn de mogelijkheid tot verlaging van de contributie. 
 
Evert Hulleman meldt, dat bij controle van de opgegeven teams voor de Landsfinale, leden 
zijn opgegeven, die geen lid zijn van de KNBB. Hij geeft hierbij een voorbeeld van 1 dis-
trict, dat 30 teams heeft opgegeven, waarvan slechts 34 personen lid waren van de KNBB. 
Dhr. Cornax, district Dordrecht stelt, dat er een checkpunt mogelijkheid is op bondsnum-
mers. De districtswedstrijdleider dient deze check uit te voeren, voordat de teamopgaves 
naar de KNBB gaan. Alle deelnemers aan de Landscompetitie dienen lid te zijn van de 
KNBB en district. Dit geldt ook voor leden van recreantenverenigingen. Zoals al eerder is 
aangegeven, kan de contributie omlaag, als de “grijze leden” worden opgegeven. Hierbij 
kan geen sprake zijn van verrekening van de contributie. 
Dhr. Springer, district Zaanstreek-Waterland, stelt voor: inventariseer eens hoeveel “grijze 
leden” de verenigingen hebben en geef daarbij de consequenties aan met heel concrete re-
kenvoorbeelden. Het gaat dan om concrete getallen, dat spreekt meer tot de verbeelding. 
Gerrit van de Put meldt dat er een brief hierover naar de verenigingen is gestuurd, waarvan 
slechts enkele verenigingen een reactie teruggestuurd hebben. Een voorwaarde zou kunnen 
zijn, dat de “grijze leden” wel opgegeven worden, maar dat deze leden geen districtscontri-
butie hoeven te betalen. Bondsraadslid Fred van Rookhuijzen maakt bezwaar tegen een 
contributieverlaging. Dhr. v.d. Laan, district Groningen stelt voor om oude en nieuwe le-
den per leeftijdsgroep te splitsen. Bert Vaneman, district Duinstreek stelt dat het belang 
van de “grijze leden” bij de besturen van de verenigingen ligt. Als voorbeeld geeft hij aan 
dat recreantenbiljart in het voormalige district Bollenstreek is opgericht buiten het district 
om. Hij pleit ervoor dat alle leden van recreantenverenigingen lid van de KNBB dienen te 
zijn. 
 

3. INGEKOMEN STUKKEN 
District Dordrecht verzoekt aanpassing van statuten. Dit zal onder punt 6 van de agenda 
behandeld worden. 

 
4. VASTSTELLING NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 21-11-2009 

Inhoudelijk op pagina 2: Ton te Boekhorst, district Stedendriehoek: vraagt hoe het staat 
met de ICT. Bart Schoneveld antwoordt dat er aan gewerkt wordt. Verder zijn er geen op- 
en/of aanmerkingen zodat de notulen ongewijzigd worden vastgesteld.  
 
VASTSTELLING JAARREKENING 2009 
a. Verslag FAC׃  Bart Schoneveld deelt mee dat op pagina 13 het bedrag van  
€ 24.000,00 niet klopt met de V&W rekening. Reservering debiteuren moet zijn: afschrij-
ving debiteuren.  
De achtergestelde leningen bedragen € 178.00. De terugbetalingsverplichtingen zijn in 2 
groepen onder te verdelen, voor zover nog geen kwijtscheldingen verleend zijn. Te weten 
de districtsverenigingen en de districten, welke voor hun aangesloten verenigingen betaald 
hebben. Aan die districten, die voor de bij hen aangesloten verenigingen betaald hebben, 
wordt gevraagd dit bij de penningmeester kenbaar te maken. Ook kunnen verenigingen en 
districten alsnog besluiten over te gaan tot kwijtschelding.  
De getaxeerde schuld bedraagt € 128.500,00.  
 
In de balans is dit gesplitst in € 73.500 kort (zijnde de te verwachten terugbetaling) en € 
55.000 lang (verwachte kwijtschelding in de komende jaren). 
Benny Beek, district West Friesland stelt, dat kortlopende schulden binnen 1 jaar afbetaald 
moeten worden. Over de toelichting op de koepelkosten vraagt hij of daar ook afschrijvin-
gen onder vallen en of de andere secties ook in deze kosten meedelen.  
Bart Schoneveld geeft aan dat dit juist is, maar dat voor het inzicht gekozen is voor de hui-
dige weergave in de balans. Tevens deelt hij mee, dat de cijfers een neutraal beeld weerge-
ven volgens hetgeen in de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken. De aflossing is 
opgenomen omdat deze een verplichting is voor de koepel.  
 



 

In de huisvestingskosten zitten geen afschrijvingen. De accountantskosten zijn getaxeerd 
als een aparte kostenpost. Alle andere secties delen hierin ook mee. Verder vindt over de 
renteloze lening aan de KNBB-koepel van € 160.00,00 nog nader overleg plaats. 
Ton te Boekhorst, district Stedendriehoek, merkt op dat onder kwijtschelding vermeld staat 
een post Bijzondere Lasten, dit moet zijn Bijzondere Inkomsten. Dhr. v.d. Laan, district 
Groningen-Drente vraagt naar de subsidie voor dit jaar. Het aantal leden op de peildatum in 
een voorgaand jaar is bepalend voor de subsidie en de ontvangen subsidie wordt per lid 
omgeslagen. Hans Eekels, district Duinstreek stelt dat in het verleden subsidies naar de an-
dere 3 secties zijn gegaan. Bart Schoneveld deelt mee dat deze opmerking niet juist is. Er 
heeft altijd een evenredige verdeling plaatsgevonden. Dit heeft bijv. bij de sectie Drieban-
den geleid tot een contributieverhoging. Ton te Boekhorst,  district Stedendriehoek, wijst er 
op dat de concept-begroting afsloot met een negatief resultaat van € 66.000,00. Hij consta-
teert dat de resultaten van de overige secties dus negatief zijn. Bart Schoneveld deelt mee, 
dat een gedegen kontrole dan ook op zijn plaats is. In 2009 was er nog sprake van een ge-
deeltelijk gezamenlijke boekhouding. De kosten over de 1e en de 2e periode zijn samenge-
voegd, waarbij onze cijfers integraal in de pas lopen met de KNBB/cijfers. De accountants 
hebben hun waardering uitgesproken over algemene voortgang.  
 
b. Aftreden en benoemen leden van de FAC 
Namens de leden van de FAC leest Wil van der Linden de verklaring voor. Aan de hand 
hiervan merkt Bart Schoneveld op dat achteraf bezien de koepelkosten hoger moeten zijn. 
Hierna wordt de penningmeester decharge verleend. 
De leden van de FAC blijven nog 1 jaar in funktie. 
  
c. Voorstel tot automatische incasso in samenhang met halfjaarlijkse heffing van contribu-
tie׃ 
Bart Schoneveld stelt voor over te gaan tot automatische incasso van de contributiegelden. 
Dit is uitvoerbaar, als 90% van de verenigingen een machtiging van de debiteuren is afge-
ven. Wim Schmitz, district Doetinchem is voorstander. Op de vraag hoe de huidige stand 
van zaken is, deelt Bart Schoneveld mee dat de aanmaningen verzonden zijn. Hierbij is de 
voorwaarde opgenomen dat als een lid/vereniging niet voor uiterlijk 1-7-2010 betaald 
heeft, hij/zij voor het seizoen 2010-2011 niet speelgerechtigd is. Bert Millenaar, district ´s-
Hertogenbosch stelt  voor om bij in het gebreke blijven een administratieve heffing op te 
leggen. Hierop komt het voorstel om bij aanmaningen € 25,00 kosten in rekening te bren-
gen. Dit voorstel wordt aangenomen.  
Ook zeggen de districten toe om erop toe te zien dat verenigingen bij inschrijving van 
teams aan hun geldelijke verplichtingen hebben voldaan.  
 
d. Analyse financieel beleid KNBB 
In een korte toelichting deelt Jaap Labrujere mee, hoe, “op verzoek van de ALV” het rap-
port tot stand is gekomen. De heren Eekels en Paalman hebben dit met medewerking van 
Bart Schoneveld opgesteld. In overleg met beide heren zijn voorafgaand aan publicatie en-
kele passages aangepast. De opzet en de bedoeling van dit rapport is om er lering uit te 
trekken. Er komen geen reacties, waarna Jaap Labrujere de heren dankt voor hun inzet in 
deze.  
 
Na een korte ingelaste pauze krijgt Leon Vervoort het woord. Het Bondsbestuur heeft het 
verzoek gekregen iemand in het zonnetje te zetten. Daarvoor verzoekt hij Gerrit van de Put 
naar voren te willen komen. Voor zijn inzet en verdiensten op zowel financieel gebied als-
ook bij de totstandkoming van de statuten en reglementen heeft de Bondsraad unaniem be-
sloten hem te benomen tot erelid van de KNBB, waarna Leon Vervoort hem de daarbij be-
horende onderscheiding opspelt. Jaap Labrujere memoreert, dat Gerrit als adviserend lid 
aanblijft. In zijn dankwoord blikt Gerrit terug vanaf het moment van zijn aantreden in au-
gustus 2002 tot heden. Het waren hectische tijden, waarbij ook de fusieperikelen een grote 
rol gespeeld hebben. Ondanks de hectische tijden heeft hij de afgelopen periode als een 
plezierig intermezzo beleefd. Hij spreekt zijn dank uit voor deze onverwachte onderschei-
ding. 
 



 

5. WIJZIGING STATUTEN 
District Dordrecht heeft een verzoek ingediend om een wijziging in de statuten op te ne-
men waardoor de districten in staat zijn om straffen op te leggen. Gerrit van de Put deelt 
hierop mee, dat bij het opstellen van de modelstatuten al is opgenomen, dat lichte overtre-
dingen door de districten afgewikkeld mogen/kunnen worden. Zwaardere overtredingen, 
zoals bijv. doping en misdragingen, dienen via het Bondsbestuur aanhangig gemaakt te 
worden bij het ISR. Hij stelt voor een kleine werkgroep samen te stellen om in samen-
spraak met mr. Fred Kollen een voorlichtingsbrochure over dit onderwerp samen te stellen. 
In deze werkgroep nemen zitting: Evert Hulleman,Gerrit van de Put, Dhr. v.d. Laan van 
district Groningen-Drente, Dhr. Verhaar van district Dordrecht en Ad Klijn. Verder deelt 
Gerrit van de Put mee, dat de wet geen geaccrediteerde leden kent. Wel geschorste leden. 
Deze hebben geen toegang tot de ALV (Algemene Leden Vergadering). De modelstatuten 
voor de districten en de verenigingen staan op de website. In het streven naar uniformiteit 
kunnen desgewenst de districten zich nog tot 1-11-2010 aanmelden om mee te doen met de 
centrale passering van de modelstatuten voor de districten.  
 
Machtiging penningmeester.  
Besloten wordt het voorstel tot wijziging van de statuten op dit punt aan te houden tot de 
najaarsvergadering. 
 

6. VASTSTELLING ALGEMEEN JAARVERSLAG 2009 
Bovenvermeld verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

7. ROOSTER VAN AFTREDEN 
a. Verkiezing Bondsraadsleden : Bert Vaneman geeft te kennen tot de najaarsvergadering 
nog als Bondsraadslid aan te willen blijven. Hennie Schonewille en Jan Zanders hebben 
zich kandidaat gesteld. De verkiezing zal plaatsvinden in de najaarsvergadering. 
b. Bestuursverkiezing: Jaap Labrujere stelt voor het bestuur uit te breiden met 2 personen. 
Cees Benschop, de voorzitter van de CJ wordt bij acclamatie benoemd tot portefeuillehou-
der Jeugd en Opleiding. Zoals al eerder in de vergadering is gememoreerd zal Gerrit van de 
Put voorlopig aanblijven als bestuurslid/adviseur zonder portefeuille. Voor de bezetting 
van de portefeuille Ledenwerving en verenigingsondersteuning zijn we in gesprek met 2 
kandidaten. 
Voor de funktie van secretaris heeft zich een kandidaat beschikbaar gesteld. Ook voor de 
opvolging van Evert Hulleman heeft zich een kandidaat gemeld. Met deze personen zullen 
eerst gesprekken worden gevoerd waarna in de najaarsvergadering een eventuele voor-
dracht tot benoeming zal worden gedaan.  
 

8. VIERING 100-JARIG BESTAAN KNBB 
Leon Vervoort deelt mee, dat de financiële positie van de KNBB van dien aard is dat voor 
dit jubileum niet kon worden gereserveerd. Het jubileumjaar zal lopen van juni 2010 tot 
eind juni 2011. Er staan 4 evenementen op het programma, zoals het WK junioren, het WK 
Driebanden de Supercup en jubileum Landsfinale. Tijdens de organisatie van de Supercup 
zal een receptie gehouden worden voor de externe kontakten. Over de invulling van de te 
houden receptie voor de KNBB-leden vindt nog overleg plaats. Er verschijnt een jubileum-
krant, die alle KNBB-leden zullen ontvangen. Ook wordt gewerkt aan een jubileumboek. 
Tevens deelt hij mee, dat per 1-1-2011 het Bondsbureau zal samenwerken met de NJBB 
(Ned. Jeu de Boules Bond).  
Hij spreekt zijn dank uit aan het bestuur van de KNBB-vereniging Carambole voor de loya-
le medewerking, die zij geleverd hebben bij het tot stand komen van deze kalender.  
 

9. BESPREKING AGENDA VERGADERING BONDSRAAD D.D. 5-12-2009 
Vanuit de vergadering komt geen reactie.  
Bart Schoneveld vraagt aan het Bondsbestuur, dat hij graag een overzicht van de KNBB fi-
nanciën wil ontvangen. Verder wil hij graag ingebracht zien wanneer er weer overleg zal 
plaatsvinden over de overeenkomst. Leon Vervoort zegt toe, dat dit overleg er komt, zodra 
de nieuwe bondspenningmeester officieel in funktie is benoemd.  
 



 

10. RONDVRAAG 
Piet Verschure, district Delta Zuid-West: vraagt waar de automatische incassoformulieren 
naar toe gestuurd moeten worden en hoe het gaat met de incasso van de contributie van het 
gemengde lidmaatschap, bijv. lid van Carambole en van Driebanden. Bart Schoneveld 
deelt mee, dat de formulieren voor de automatische incasso opgestuurd moeten worden 
naar de KNBB-vereniging Carambole. Verenigingen, die leden hebben met dubbel lid-
maatschap kunnen op verzoek een geïntegreerde contributienota krijgen, hetgeen nu ook al 
gebeurt. Na ontvangst van de betalingen zorgt hij voor de administratieve uitsplitsing.  
Op de vraag van Hans Eekels van District Duinstreek deelt Bart Schoneveld mee, dat de 
machtigingsformulieren zijn te downloaden van de website. De ingevulde formulieren 
kunnen opgestuurd worden naar het Bondsbureau, t.a.v. Debbie Manders. Bert v.d. Louw, 
district Noord-Oost Overijssel: merkt op dat op de website de mogelijkheid om de automa-
tische incasso aan te vinken niet werkt. Bart Schoneveld merkt op dat dit bij hem niet be-
kend is, maar hij verzoekt vriendelijk het fysieke formulier in te vullen en op te sturen naar 
het Bondsbureau. Dit houdt mede verband met het feit dat niet alle verenigingen staan in 
geschreven bij de Kamer van Koophandel en sommige bankrekeningen niet op naam staan 
van de vereniging, maar op naam van de betreffende penningmeester.  
Op de vraag van Ad Koolen van District West Brabant deelt Hans Berkhout mee, dat alle 
door de districten opgegeven arbiters lid zijn van de KNBB. Echter van district Friesland 
heeft hij nog geen opgave terugontvangen.  
Met ingang van het seizoen 2010-2011 komen de kosten van de gewestelijke wedstrijden 
voor rekening van de districten. Deze wijzigingen komen nog in de officiële mededelingen 
te staan. Bart Schoneveld bedankt de gewestelijke penningmeesters voor de door hen gele-
verde bijdragen gedurende de achterliggende jaren. 
 

11. SLUITING 
Jaap Labrujere dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en goede inbreng. Hierna no-
digt hij iedereen uit voor een hapje/drankje en wenst straks iedereen een goede thuisreis.  
 


