NOTULEN - ALV
Van:
Datum:

de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole te Maarn
13 juni 2015

Aanwezig:
Bestuursleden: Jaap Labrujere (voorzitter), Janneke Horneman (secretaris), Cees Benschop,
Piet Verschure
Districten: Afgevaardigden van 26 districten
Leden bondsraad: Maria Blom, Bram van Doorn, Ad Koolen, Hennie Schonewille, Hans
Berkhout, Piet Verhaar
Leden Bondsbestuur: Gerrit van de Put
Collega secties: Santos Chocron
Ereleden/Leden van verdienste: Evert Hulleman, Rick Marseille
Bondsbureau: Willem la Rivière, Sylvia van Mourik
Overige belangstellenden.
Afwezig met kennisgeving:
Districten: Midden Holland, Berkel & Slinge, Betuwe-Veenendaal, Den Haag, Friesland,
Veluwezoom, Woerden e.o.
Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Ria de Hek
1. OPENING
Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent om 13.00 uur de vergadering met
de volgend woorden.
Na het niet doorgaan van de fusie is er hard gewerkt. Het voornaamste gegeven voor
ons was: hoe nu verder? Wij hebben ons direct geconcentreerd op onze KVC en zeker
nu driebanden zich ook gaat verzelfstandigen, is de fusie heel ver weg. Allereerst
moesten de financiën op orde gebracht worden. U heeft geconstateerd dat wij daarin
zijn geslaagd. Uw opdracht was "zet de tering naar de nering", daarvoor zijn de
eerste stappen gezet en wij gaan dat verder doorvoeren. Onze dank gaat zeker uit
naar Bart Schoneveld en Benny Beek die ons hierbij hebben ondersteund. Vervolgens
zijn wij zeer content dat Benny Beek zich heeft gekandideerd voor de portefeuille
financiën en prijzen ons tevens gelukkig dat Bart heeft toegezegd om daar waar
gewenst ons te zullen ondersteunen.
Maar er is meer: de bondsraad blijft in de huidige vorm bestaan dus zijn wij gebaat
met een bondsraadsvertegenwoordiging die eenheid uitstraalt.
Dan vernieuwingen in de sport. Vernieuwen betekent ook veranderen, maar
veranderen is voor velen vaak een station te ver. Het oude vertrouwde verleden
laten wij niet graag los, ondanks dat wij weten dat dit nu meer dan ooit noodzakelijk

is. Iedere vorm van aanpassing stuit te vaak op veel mitsen en maren. Dit blijft een
moeilijk onderwerp en als ik dan zie hoe onze portefeuillehouder Breedtesport hier
mee bezig is en soms brieven krijgt waarvan hij zegt "waar doe ik het voor", dan is dit
een niet wenselijk fenomeen. Dus aan sommigen onder u vraag ik toch wat meer
nuance.
Verder zal het contributiesysteem aangepast moeten worden, dus ligt ook hier een
grote uitdaging! Zeker in het kader van ledenwerving is hiermee haast geboden.
Het bondsapparaat zal kritisch bekeken moeten worden. Ons beleidsplan ligt in
conceptvorm voor u, wij vragen daar uw input voor. Want het is meer dan wenselijk
dat u onze toekomstvisie deelt zodat het niet ons beleidsplan is, maar ook jullie
beleidsplan wordt.
Het gevoel van: “Wij zijn de KNBB , hier willen wij bij horen” moet terug komen. Wij
zijn trots dat wij de KNBB zijn, wij moeten dit ook uitstralen en als zodanig
communiceren. Alleen zo komt er een cultuuromslag die wij met z’n allen moeten
maken, willen wij onze mooie prachtige sport borgen voor de toekomst. U als
bestuurder van een KNBB district heeft hier een belangrijke rol in. Alleen als wij deze
omslag kunnen maken, wordt ledenwerving gemakkelijker en zal samenwerking met
collegabonden een belangrijke stap voorwaarts zijn. Mijn advies is om transparant te
acteren, maak uw ALV laagdrempelig, laat zoveel mogelijk geïnteresseerden toe.
Sommigen zeggen: "Het einde van de klassieke spelsoorten is in zicht", ik heb de
overtuiging dat dit niet zo is. Wij bevinden ons in Europa met bepaalde spelvormen in
een dip maar in andere delen van de wereld zoals Azië, Zuid Amerika en in delen van
Afrika nemen juist deze biljartvormen toe. Voor ons en voor u ligt hier een pracht van
een uitdaging om gezamenlijk te werken aan een mooie biljart toekomst. Daarom is
het zaak om ons te concentreren op de KVC en samen met onze collega's van
Driebanden te bezien hoe wij de samenwerking nog verder kunnen intensiveren. Ook
zonder fusie kunnen wij deze doelen bereiken.
Voorzitter verzoekt vervolgens allen te gaan staan om op deze wijze onze overleden
biljartvrienden te gedenken. Er zijn ons vanaf november tot heden weer 127 leden
ontvallen, dit baart ons zorgen.
2. VASTSTELLEN AGENDA
Toegevoegd worden de agendapunten:
6.5 Samenstelling FAC
9.a: Instellen districtsstrafkamer
9.b: Bestellen sportprijzen via website KVC
9.c: Rondvraag
Aldus wordt de agenda vastgesteld.
3. MEDEDELINGEN
1. De afmeldingen worden opgenoemd.
2. De KVC najaarsvergadering wordt vastgesteld op zaterdag 14 november 2015.
3. Het bestuur bestaat na deze vergadering uit nog slechts 4 personen. Een van de gevolgen
is dat deze bestuurders niet meer bij alle NK’s aanwezig kunnen zijn als official. Er zal dan
ook meer gedelegeerd gaan worden naar de districten en gewesten.

Maria Blom (Kempenland) merkt op hier geen problemen mee te hebben, als de planning
maar tijdig bekend is.
4. INGEKOMEN STUKKEN
Verklaring FAC, deze wordt behandeld onder punt 6.4.
5. VASTSTELLING NOTULEN VERGADERING D.D. 28 maart 2015
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen, deze worden hiermee vastgesteld.
6. JAARVERSLAGEN
6.1 Bestuursverslag 2014
Geen op- of aanmerkingen.
6.2. Financieel verslag 2014
Bart Schoneveld en Benny Beek hebben de zaken waargenomen omdat wij op dit moment
geen penningmeester hebben. Wij zijn hen veel dank zijn verschuldigd.
6.2.1 Jaarrekening 2014
6.2.2 Baten en lasten per sectie
Piet Verhaar (Dordrecht): pag 23 bij topsport daggeldvergoedingen, wat is dit?
Dit betreft eten/drinken overdag.
Kosten van persoonlijke NK’s zijn behoorlijk omhoog gegaan: dit is 40k hoger dan in 2010.
Bart Schoneveld:
Er is ook geld besteed aan softwarekosten KNBB ( Biljartpoint).
De hogere wedstrijd/topsportkosten zijn met name veroorzaakt door (onvoorziene)
overname van de Grand Dutch organisatie door KVC.
Hans Eekels (Duinstreek):
Brengt zijn complimenten over voor de presentatie van de huidige financiële stukken.
Baten/lasten: dit ontbrak in de afgelopen jaren, maar is nu netjes opgenomen.
Wel is er een verslechtering van 120k van onze financiële positie, dit had hij graag eerder ter
inzage gehad.
Bart Schoneveld:
Er is een acceptabele stijging van kosten met 20.000 euro tussen 2010 en 2013. De
uitgavenpost van 2014 vindt hij eveneens niet acceptabel.
6.3 Jaarverslag Arbitrage 2014
De Commissie Arbiters is nieuw ingesteld en heeft inmiddels ook een vertegenwoordiger uit
de sectie Driebanden. Ook deze commissie kijkt naar efficiëntere en goedkopere
oplossingen.
Harrie Rouschen (Zuid-Limburg) wijst erop dat de toevoeging bij “1 ZD Limburg” moet zijn:
“1 Maastricht”. Dit betreft een kandidaat arbiter die bij Rotterdam het examen heeft
afgelegd.

Karel Swarts (’s-Hertogenbosch): vraagt of de arbitrage van NK’s in zijn district door eigen
arbiters ingevuld mag worden.
Janneke Horneman antwoordt, dat het toewijzen van arbiters onderhevig is aan een
beoordelingssysteem. Er bestaat een ranking voor arbiters die willen doorstromen, en
daarvoor zijn bepaalde NK’s nodig om hen bij in te zetten. Zij zal deze vraag nog wel
meenemen naar de Commissie Arbiters.
6.4 Verslag FAC
Het verslag (bijlage bij deze notulen) wordt voorgelezen.
Advies 2 (Mandaat bestuur aanscherpen voor toezicht op begroting): er bestaat geen
mandaat voor het bestuur. Op het moment van vaststellen van de begroting dient het
bestuur toe te zien op uitvoering van deze begroting volgens de richtlijnen van de ALV.
Advies 3 (bestuur laten toezien op sluitend exploitaties en financieel beheer van de KNBB):
dit valt onder verantwoordelijkheid van de bondsraad.
Advies 1 (goedkeuring jaarrekening 2014 en decharge verlenen aan het bestuur):
vergadering stemt hiermee in per acclamatie.
6.5 Samenstelling FAC
De FAC is momenteel incompleet en er worden 2 nieuwe leden gevraagd (1 vast lid en 1
reservelid). Hans Berkhout stelt voor om hiervoor capabele mensen te zoeken in plaats van
vrijwilligers uit de vergadering aan te stellen. Benny Beek ondersteunt dit en vraagt om dit
punt door te schuiven naar de najaarsvergadering en het dan in te vullen. Aan alle districten
wordt de opdracht meegegeven om uit te kijken naar een deskundig iemand voor de FAC.
7. CONCEPT MEERJARENBELEIDSPLAN “Op volle kracht vooruit” 2015-2018
Momenteel is het bondsbestuur incompleet en bestaat nog uit 2 personen: Marcel Ceulen
(voorzitter) en Gerrit van de Put (secretaris). Er is nog geen nieuws over de invulling van het
penningmeesterschap. Hoe gaan we nu verder?
Er bestaan goede contacten tussen KVC en de sectie Driebanden (waarvan de voorzitter
Santos Chocron zal worden vervangen door Bennie Deegens).
Onze wensen zijn:
a. De secties bepalen zelf hun beleid en regelen zelf hun zaken.
b. Bondsbestuur bestaat uit 4 voorzitters van de secties plus 2 of 3 personen.
Mevr. Donkervoort is nu ingehuurd om te kijken hoe wij dan KNBB kunnen blijven, en hoe
zich dit verhoudt met NOC*NSF.
Voorkeur gaat uit naar een faciliterend bondsbestuur, dat daar waar nodig adviseert en
coördineert maar beleidsvorming overlaat aan de secties. Daarnaast zal dit bestuur eenheid
moeten uitstralen. Op 27 juni is de bondsraadsvergadering.
Ons concept beleidsplan is van deze constructie uitgegaan. Met bondsapparaat wordt de
koepel en ook het bondsbureau bedoeld. Verder moeten we de contributiestructuur
laagdrempelig maken.
Voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen op het beleidsplan zijn. Deze mogen ook
schriftelijk ingediend worden, vóór 1 augustus 2015 aan de secretaris. We willen het
beleidsplan vaststellen in de najaarsvergadering.

Piet Verhaar (Dordrecht): verzoekt om overleg met de districten te organiseren inzake het
Breedtesport deel. Hij denkt daarbij met name aan het voorstel om PK’s met intervallen te
laten spelen en vindt dat we eerst de ervaringen met de 5e klasse moeten afwachten.
Ewald Holzhaus (Amsterdam): ondersteunt het verzoek van Piet Verhaar en vraagt om nog
voor november overleg te voeren.
Kees de Blok (Rotterdam): merkt op dat een besparing op de wedstrijdkosten uit
decentralisatie van de landsfinale kan komen.
Piet Verschure antwoordt dat het contract met Simonis nog t/m 2016 loopt. Het plan voor
decentralisatie ligt er en moet nog binnen het bestuur besproken worden. Er is wel een
gesprek met Simonis gepland op 27 juni.
Voor wijzigingen per seizoen 2016-2017 zullen we eerder naar de districten gaan, al in
oktober a.s.
Hans Eekels (Duinstreek): is van mening dat voor decentralisatie van de landsfinale
uitgegaan moet worden van de wensen van de ALV en niet van de contractuele
verplichtingen. Donkervoort zegt dat wij als KVC zeer zelfstandig zijn. Wij hebben niet de
hele organisatie van de KNBB nodig. De KNBB moet zich wel realiseren wat er achterblijft als
KVC eruit gaat. Organisatorisch is het te zwaar beladen met besturen. Hij verzoekt om de
opdracht te baseren op een eenvoudige organisatiestructuur. Op die manier valt ook
drastisch te besparen.
Voorzitter antwoordt dat Gerrit van de Put en hijzelf in 2008 dit pad ook bewandeld hebben.
Men hecht aan K van Koninklijk en aan de B van Bond. Met het uit de KNBB stappen is de
biljartsport niet gediend, maar zal deze juist verarmen. Toenadering zoeken met
collegabonden staat voorop.
Bart Schoneveld (Stedendriehoek): wijst op de grondslag van de meerjarenbegroting.
De bijdrage aan de KNBB staat onder druk, deze moet invulling krijgen door bezuinigingen
binnen bondsbureau.
Hij doet een oproep aan het bestuur om de overeenkomst met KNBB (die loopt tot 2017),
alvast op te zeggen (dit moet 18 maanden van tevoren). Hij zou deze overeenkomst graag
veranderd willen zien in een bijdrage van een vast bedrag, al naar gelang wat wij willen en
kunnen betalen.
Voorzitter antwoordt dat wij hier niet over het bondsbureau kunnen praten, dat is al
afgeslankt. We moeten veel meer kijken naar gehele bondsapparaat. Vorderingen hierin
zullen worden gecommuniceerd.
Gerrit van de Put:
Koepelkosten moeten bespreekbaar zijn. Anderzijds zijn we ook werkgever.
We moeten bepalen welke diensten we willen afnemen. Hij is het eens met Hans Eekels:
meten doet weten, en we moeten een meerjarenperspectief bieden. Als we gedwongen
worden om te bezuinigen, dan moeten dat serieus nemen. Er bestaan teveel bestuurslagen.
Bij de fusie zou er 1 bestuurslaag overblijven, dat was voldoende geweest.
Het bondsbestuur moet zich wel beraden over hoe nu verder. We kunnen bijdragen van
NOC*NSF niet missen. Maar het NOC*NSF eist wel een eenheid van bestuur. Wat hier onder
verstaan wordt, gaat Donkervoort uitzoeken.

Hans Eekels is tevreden over de meerjarenraming, dit is volgens het principe “tering naar de
nering zetten”. De overeenkomst met de KNBB mag dit niet in de weg staan. Dus nu
opzeggen, en nieuwe afspraken maken.
Voorzitter antwoord dat het convenant tegen het licht gehouden wordt, ook in overleg met
Bart en Benny.
Adrie Jongeling (Het Sticht)
Zou graag zien dat we hierover na 2016 niet opnieuw discussie moeten voeren.
8.
BENOEMING BESTUURSLEDEN
8.1 KVC bestuur
Cees Benschop is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Cees heeft de laatste 6 jaar in het
KVC bestuur gefungeerd als voorzitter van de commissie Jeugd. Daarnaast is hij al zeker 25
jaar bestuurlijk actief geweest op andere fronten binnen de KNBB.
Jaap Labrujere dankt Cees heel hartelijk voor al zijn diensten en benoemt hem tot Lid van
Verdienste van de KNBB, wat gepaard gaat met het opspelden van dit insigne, het
overhandigen van een boeket bloemen en een groot applaus.
Jaap Labrujere is aftredend en herkiesbaar voor de komende 3 jaar.
Benny Beek wordt voorgesteld als kandidaat penningmeester voor een periode van 2 jaar.
Beiden worden met applaus verkozen.
Ewald Holzhaus (Amsterdam) vraagt of de commissie Topsport nog actief is.
Deze blijft intact tot er samenwerking met de sectie Driebanden is.
Piet Verschure is verantwoordelijk voor Breedtesport en Topsport. Tevens is er een
coördinator Topsport aangesteld, die valt onder Piet. Verder is er een kandidaat die Jeugd en
Dames, gezamenlijk met de sectie Driebanden, gaat doen. Vooralsnog ressorteert dit ook
nog onder Piet.
8.2 Bondsraadsleden
Bondsraadsleden moeten een team vormen. De laatste tijd ontbreekt het aan financiële
kennis en kunde binnen de bondsraad. Bart Schoneveld is bereid om als financieel
deskundige toe te treden tot de bondsraad.
Aftredend zijn:
Maria Blom, niet herkiesbaar
Jan Zanders, niet herkiesbaar
Bram van Doorn, herkiesbaar. Hem is gevraagd om als reserve aan te blijven, maar dat is niet
zijn wens. Op de vraag of er dan een stemming moet komen, is het antwoord nee en trekt hij
zich dan liever terug.
Hennie Schonewille wil graag nu aftreden in plaats van in december om
gezondheidsredenen, en is dus niet herkiesbaar.

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inzet in de afgelopen moeilijke jaren. Met name
Maria Blom is veel dank verschuldigd, zij heeft er alles aan gedaan om Kempenland binnen
de KNBB te houden.
Aanblijvende leden zijn:
Piet Verhaar
Ad Koolen
Hans Berkhout
Kandidaten zijn:
Bart Schoneveld
Henk Vos
Piet Springer
In totaal zijn er dan 6 bondsraadsleden, (nu nog) zonder reserve.
Voorzitter vraagt of de ALV het eens kan zijn met deze procedure. Er zijn geen reacties.
De vergadering gaat akkoord met de voordracht van de nieuwe bondsraadsleden.
9 a. Districtsstrafkamer
De vraag is of het mogelijk is om weer een strafkamer in te stellen als dat gewenst is.
De bevoegdheden van de wedstrijdleiders is volledige geregeld in het Reglement
Maatregelen en Heffingen.
Hans Eekels (Duinstreek) geeft aan dat zijn district een eigen reglement hanteert en dat dit
goed functioneert. Hij zal dit aan alle overige districten laten toesturen.
Hans Berkhout (heeft binnen zijn district nog een Tuchtcommissie, die hoor en wederhoor
toepast bij bezwaren. Deze commissie neemt dan een besluit dat bindend is.
Piet Verhaar (Dordrecht) merkt op dat via het reglement Maatregelen en Heffingen e.e.a.
goed is dichtgetimmerd. Voor beroep kan men terecht buiten het eigen district.
Mario van der Laan zegt dat de verenigingen gaan over het lidmaatschap van de personen,
en dat de macht dus bij de verenigingen zelf ligt.
9 b. Bestellen van sportprijzen
Gevraagd wordt of hier nog problemen mee ondervonden worden.
Er worden enkele voorbeelden genoemd. Het zou handig zijn als er een instructie komt.
Hier zal voor gezorgd worden.
9 c. Rondvraag
Bart Schoneveld (Stedendriehoek): vraagt zich af of de heffing van 150 euro per district voor
Puzzel door Biljartpoint terecht is. Hij dacht dat dit gratis zou zijn.
Willem la Riviere zegt dat hij ook verrast is door deze gang van zaken. Wordt met Biljartpoint
opgenomen. Piet Verschure heeft de opmerking hierover ook uit de presentatie aan de
wedstrijdleiders van 23 mei gehaald.
10.
SLUITING
Om 15.30 uur sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging voor ieders komst naar
Maarn.

