NOTULEN – ALV
Van:
Datum:

de najaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole te Wijchen
14 november 2015

Aanwezig:
Bestuursleden: Jaap Labrujere (voorzitter), Janneke Horneman (secretaris), Benny Beek
(penningmeester), Piet Verschure (wedstrijdzaken)
Districten: Afgevaardigden van aanwezige districten
Leden bondsraad: Bart Schoneveld, Ad Koolen, Piet Verhaar, Henk Vos, Wim Roseboom,
Leden Bondsbestuur: Marcel Ceulen, Gerrit van de Put
Collega secties: Paul Brekelmans
Ereleden/Leden van verdienste: Evert Hulleman, Jan van Bakel
Bondsbureau: Sylvia van Mourik
Overige belangstellenden.
Afwezig: districten ’t Sticht ’s-Hertogenbosch, Betuwe-Veenendaal, Friesland, Eem- en
Flevoland, Groningen-Drenthe, Doetinchem, Noord-West Nederland
Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Henk Meijer, Paul
Walraven, Joop Goedegebuure, Santos Chocron, Bennie Deegens
1. OPENING
Voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent om 13.00 uur de vergadering.
De gewestelijke overlegronde is achter de rug, de discussies waren positief.
Voorzitter verzoekt vervolgens allen te gaan staan om op deze wijze onze overleden
biljartvrienden te gedenken. Vanaf juni tot nu toe zijn dat 58 personen.
2. VASTSTELLEN AGENDA
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. MEDEDELINGEN
a. Vergoedingen ereklassers zullen worden teruggebracht, en voortaan worden alleen nog
Nederlands kampioenen uitgezonden naar Brandenburg.
b. Sportprijzen: na alle overlegrondes met de gewesten is het volgende vastgesteld:
1) District: keuze tussen 1 of 3 medailles, alles voor rekening district per 2016-2017.
2) Gewest: 1 medaille, wordt (samen met herinneringen) beschikbaar gesteld door KVC per
2016-2017 (slechts 1 medaille en geen keuze omdat daarmee verschillen kunnen worden
voorkomen).
3) Nationaal: 3 medailles worden (samen met herinneringen) beschikbaar gesteld door KVC

(zoals in huidige situatie).
Er zal naar goedkopere alternatieven voor de glasplaten en medailles worden gezocht.
c. De afmeldingen voor deze vergadering worden opgenoemd.
4. INGEKOMEN STUKKEN
1. Brief Piet Verhaar
2. Brief Ton Stijnman (Betuwe-Veenendaal)
3. Brief Frans van Hoeve
Op de inhoud van de laatste 2 brieven zal in deze vergadering niet worden ingegaan,
aangezien dit over wedstrijd-technische zaken gaat. De bedoeling is om de communicatie te
verbeteren.
Voorzitter stelt voor om rond half december een bijeenkomst te plannen met een aantal
gewestelijke functionarissen (inclusief 2 gewestelijke voorzitters) inzake
communicatiewijziging. In de pauze kan deze commissie worden samengesteld.
Rémi Janssen (Oss): in de brief van Frans van Hoeve staat dat er geen reactie van CBC is
geweest. Hoe zit dit?
Antwoord: de CBC heeft wel degelijk een antwoord gestuurd, maar is het niet eens met zijn
stellingen.
Hennie Looijenstein (Veen- en Rijnstreek): wat doen we met de lopende competitie? Er zijn
dingen waar ze het niet mee eens zijn en ze vinden de manier van moyenneberekening
onnodig ingewikkeld en geen zuivere berekening.
Antwoord: het district is autonoom, als er andere tabellen gehanteerd moeten worden dan
mag dat. Het bestuur vindt het jammer dat men de vernieuwingen geen kans geeft.
Peter van Wezel (Midden-Brabant) : geldt de berekening ook voor dagbiljarten? Biljartpoint
zegt van niet.
KVC neemt dit mee in het overleg met Biljartpoint en komt erop terug.
Bart Schoneveld (Stedendriehoek): districten zou keuze moeten hebben als ze autonoom
zijn.
Piet Verhaar (Dordrecht): zou graag beide rekenmethodes naast elkaar leggen zodat we
weten waar we het over hebben.
5. VASTSTELLING NOTULEN VERGADERING D.D. 13 juni 2015
Pag. 6: het woordje ‘niet’ ontbreekt voor het woord ‘acceptabel’. Zal worden aangepast.
Toewijzing arbitrage bij NK’s met bijbehorende vergoedingen: graag weer jaarlijks publiceren
bij officiële mededelingen.
Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen op de notulen, deze worden hiermee vastgesteld.
6. JAARVERSLAG COMMISSIE SPORTZAKEN CARAMBOLE
Wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

7. FINANCIEN – BEGROTING 2016
Op 3 november is het penningmeestersoverleg geweest. Vraag is hoe het met driebanden
verder gaat.
Benny Beek geeft een toelichting op de nieuwe versie van de begroting 2016, die bij
binnenkomst is uitgedeeld. Deze sluit op een saldo van 377 euro.
Piet Verhaar (Dordrecht): inschrijfgelden zullen volgens hem wel mee gaan vallen.
Benny Beek: begroting inschrijfgelden kan inderdaad te voorzichtig zijn, maar dan wordt het
alleen maar een meevaller.
Piet Verhaar (Dordrecht): bijdrage aan de koepel, hoe bereken je dit? Neemt het
bondsbureau nog mensen in dienst of kunnen we van dit bedrag uitgaan?
Benny Beek: binnen het bondsbureau kan nog ca. 40-50k bezuinigd worden.
Hans Eekels (Duinstreek): het ziet ernaar uit dat de financiën weer onder controle zijn.
Voor wat betreft de subsidies gaat er geen geld naar KVC.
Daarnaast gaat er ook nog eens 241k naar de koepel. Dit is buitengewoon onevenwichtig.
Benny Beek: topsportsubsidie gaat naar de secties die topsport in het programma hebben.
Algemene subsidie is een koepelopbrengst en verlaagt dus de koepelbijdrage, ook voor KVC.
Maria Blom (Kempenland): wat doen we met de A-klasse in de landsfinale als er geen grote
tafels meer gehuurd worden?
Benny Beek: dit gaan we dan decentraal organiseren.
Bart Schoneveld (Stedendriehoek): 1 post baart zorgen, die van ICT. Deze kosten moeten
naar beneden gebracht worden. Er moet een eensluidend gebruik binnen de secties komen,
anders moeten de andere secties dit maar zelf ophoesten.
Jaap Labrujere neemt dit mee in het bondsbestuur.
8. PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN
Binnen 5 jaar is het ledenvolume KVC met 2000 afgenomen.
De discussies over de provinciale kampioenschappen waren goed, er zijn daarna nog veel
vragen over gekomen. Antwoorden moeten uit de pilots komen.
De vorm van communiceren heeft wel beter gekund. Toch heeft de actie ervoor gezorgd dat
er twee pilots op de rol staan.
Harrie Rouschen (Zuid-Limburg) overhandigt een lijst met vragen. Hans Eekels beantwoordt
deze waar mogelijk, zoals ze in zijn pilot zijn geregeld.
1. Wie int het inschrijfgeld en hoe wordt dit verdeeld?
Antwoord: Facturen worden door het bondsbureau uitgestuurd, inschrijfgeld gaat naar
het district.
Niet-leden betalen 10 euro, waarvan 5 euro inschrijfgeld voor het district en 5 euro voor
het lidmaatschap van 1 jaar (dit gaat dan naar de KNBB).
2. Zullen bestaande KNBB-leden nu niet in de armen van de collegabonden worden
gestuurd?
Antwoord: Dat is niet logisch omdat collegabonden geen provinciale kampioenschappen
organiseren. Meer samenwerking is het beoogde doel.

3. Kunnen districten verplicht worden om wedstrijden in niet-KNBB gebieden te
organiseren?
4. Wie zorgt in niet-KNBB gebieden voor arbitrage e.d.?
Antwoord: Een schrijver is in de pilot driebanden voldoende. Is wel punt van zorg hoe we
dit in de toekomst gaan doen. Bij teams speelt dit probleem niet.
5. Gelden de KNBB-reglementen voor deelnemende niet-KNBB leden?
Antwoord: Ja, iedereen is immers lid.
Niet-leden moet je niet direct met reglementen om de oren slaan. Voor de pilot is een
apart reglementje gemaakt en is uitgegaan van de sportiviteit van de spelers.
6. Heeft een district zeggenschap bij bijvoorbeeld misdragingen van niet-KNBB leden?
Antwoord: In het aparte reglement is daar een artikel aan gewijd.
7. Gelden de kledingvoorschriften van de KNBB of van de organiserende autonome
districten?
Antwoord: Voorwedstrijden in nette vrijetijdskleding laten spelen. Teams moeten wel
herkenbaar zijn.
8. Hoe valt een aanvangsmoyenne van niet-KNBB leden te controleren?
Antwoord: Er wordt gevraagd naar een moyenne bij een andere bond of naar enkele
testpartijen. Er wordt verder vertrouwd op de sportiviteit van de deelnemers.
9. Aanvaarden we dat finaleplaatsen door niet-KNBB leden worden ingenomen?
Antwoord: Ja. In de pilot bestaat de finale uit 6 personen van reguliere voorwedstrijden
en overige 6 uit de voorronden van het provinciale kampioenschap. Men kan dus voor
beide inschrijven.
10. Kan een district niet beter uit de KNBB stappen met veel minder kosten voor de leden;
leden die dan wel willen deelnemen aan de PK’s of teamwedstrijden kunnen dat dan
toch doen voor minder kosten.
Antwoord: De kosten zijn 5 euro, dat is in de meeste gevallen goedkoper dan in onze
districten.
11. Is het realistisch om het doorgaan van de open kampioenschappen af te laten hangen
van pilots die gespeeld worden in voor biljarters vrije periodes waarin deelname sneller
overdacht zal worden?
Kunnen de open kampioenschappen niet beter als aanvulling, naast de bestaande KNBBevenementen, gezien worden om op die manier niet-KNBB leden kennis te laten maken
met de KNBB organisatie?
Antwoord: We moeten de invoering gefaseerd doen. Na de pilots volgen verdere
voorstellen. Grootste doelstelling is het ledenvolume verhogen, we zetten dus de
poorten wijd open.
Hans Eekels voegt nog toe dat het idee dat er minder kans is om nationaal kampioen te
worden, een drogreden is. Dit zou namelijk betekenen dat een speler het liefst zo weinig
mogelijk deelnemers wil. Dit is geen discussie in onze poging om de biljartbond weer gezond
te maken.
Verder adviseert hij om zaken niet in te voeren als er geen automatisering voor is.
Eelco Hoff (Noord-Holland Midden) vindt dat er wel naar een evenwichtige verdeling moet
worden gekeken. Die is nu ook niet goed (bijv. Friesland heeft 57 deelnemers in de 3e klasse
libre, in NHM is dit veel minder).

Vraag 3:
Er komt een inventarisatie van biljartlokaliteiten, controle door gewesten. Er wordt ook no g
een app ontwikkeld hiervoor.
John Cornax (Dordrecht): er komen dan lokalen bij, dus verliezen onze lokalen hun klandizie.
Antwoord: Nee, je wordt op postcodegebied ingedeeld. En er komen meer biljarters, hopen
wij.
Ron Lieferink (Veluwezoom): pleit voor een betere communicatie en implementatie ook.
Leden moeten eerst geïnformeerd worden, ook over de evaluatie, en over zowel positieve
als negatieve punten. Hij refereert ook nog aan de samenvoeging van de 6e en 5e klasse libre,
dit heeft ook niet voor elk district goed uitgepakt.
Je tast met deze vernieuwingen ook de autonomie aan van de districten. Straks is er geen
gewestelijk vervolg meer. Duidelijk is dat de ALV gaat beslissen, niet het KVC bestuur.
Piet Verhaar (Dordrecht): wil nog toevoegen dat we proberen nieuwe mensen bij de KNBB
betrekken.
Na praktijkervaring (van de pilots) kunnen we bijsturen.
Vraag: Waarom is er gekozen voor een driebanden pilot en geen libre?
Antwoord: Je zoekt iets waarmee de gemiddelde kijker geconfronteerd wordt, en
driebanden heeft meer mediawaarde. En het punt arbitrage speelde ook mee (enkel een
schrijver voldoet).
Bennie Stegeman (Berkel & Slinge): wat doen we met buitenlandse deelnemers, die op dit
moment lid zijn van de KNBB? Punt wordt meegenomen.
Na de pauze wordt voorgesteld wordt om nu geen nieuwe commissie Communicatie samen
te stellen. Piet Verhaar is gevraagd om met een voorstel voor een communicatielijn te
komen. Tevens wordt een oproep gedaan voor deelnemers in deze commissie.
9. VACATURES BONDSRAADSLID EN FAC-LID
Beide vacatures zijn nog niet ingevuld. Hans Eekels (Duinstreek) vraagt of een FAC-lid vanuit
huis zou kunnen werken. Het lidmaatschap van de FAC beperkt zich tot een jaarlijkse
controle van de jaarstukken, meer niet. Hans Eekels stelt zich hier vervolgens voor
beschikbaar.
Er moet nog een reserve bondsraadslid komen. Een functieprofiel wordt aan de districten
toegestuurd.
Wim Roseboom was al eerder voorgedragen als bondsraadslid, maar is nog niet benoemd.
De vergadering gaat per acclamatie akkoord met zijn benoeming.
10. VASTSTELLEN VERGADERDATA 2016
De voorjaarsvergadering wordt vastgesteld op 4 juni 2016 en de najaarsvergadering op 19
november 2016.

11. RONDVRAAG
Ron Lieferink (Veluwezoom): er zou nog een memo uitgaan over communicatie met/via
Biljartpoint.
Piet Verschure: vindt het belangrijk dat districten meepraten over zinnige zaken. Wij
informeren de districten als wij een duidelijke boodschap hebben. Die hebben we nu en
houden daarom een wedstrijdleidersvergadering op 9 januari a.s. in Maarn om 13.00 uur.
Stukken worden vooraf toegestuurd. Hij wijst er verder op dat afgevaardigden altijd de plicht
hebben om informatie door te spelen naar de achterban.
Moyenneberekening moet dit seizoen volgens de aangereikte methode gebeuren om tot
een zuiver NK te komen.
PK’s: de CBC heeft vastgesteld dat er geen hervormingen komen in het volgende seizoen.
Met de huidige automatisering gaat dat niet lukken. Op zijn vroegst wordt dit in 2017-2018,
als er consensus over is met de districten.
Een commissie communicatie kan vooraf vergaderen op 9 januari, om 11.00 uur, en zal
daarvoor uitgenodigd worden.
Verder vraagt hij om geduld en begrip voor de werkwijze van de CBC. De achterban kan niet
altijd vanaf prille begin gekend worden in de (nog uit te werken) plannen van de CBC.
Hans Eekels (Duinstreek) verduidelijkt de brief van Piet Verhaar. De inzet van de CBC staat
niet ter discussie, ook niet de voorstellen. Het gevoel leeft echter dat de laatst ingevoerde
wijzigingen onvoldoende draagvlak hebben. Er is niet voldoende tijd voor genomen om ze
voor te stellen en ze zijn te complex.
12. SLUITING
Om 15.05 uur sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging voor ieders komst naar
Wijchen.

