
 
 
 
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 21 november 2009 te Wijchen. 
 
 
Aanwezig: 
 
Bestuursleden:  J. Labrujere (voorzitter), H. Berkhout, B. Deegens,  
    E. Hulleman, G. van de Put (wnd. secretaris) en B. Schone veld. 
 
Ereleden:   A.C.P. Kuijlen en J. van Bakel 
 
Districten:   afgevaardigden van  30   districten 
 
Leden Bondsbestuur:  L. Vervoort en R. Marseille 
 
Vertegenwoordigers van de pers. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
 
Bestuursleden:  W. Schipper 
 
Ereleden:   H. Meijer, W. L. du Fossé, P.J. de Booij, M.A. v.d. Brande, 
    L. van Weelde en A.Th.M. v.d. Griendt 
 
Leden van Verdienste: P. Walraven, A.J.H. Vermeulen, J.P. de Bruijn en mevr. G. Nieuwen-

huis 
 
Districten:   Groningen/Drenthe, West-Brabant, Eem- en Flevoland en  Veluwe-
    zoom 
 
Directeur bondsbureau: W. La Riviere 
 
 
1.OPENING 
 
De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur met een woord van welkom aan de afgevaardig-
den van de districten, de gewesten, ereleden, leden bondsbestuur, vertegenwoordigers van de pers 
en belangstellenden. 
Hij memoreert dat dit de eerste ledenvergadering is van de KNBB-Vereniging Carambole en dat in 
het afgelopen halfjaar hard gewerkt is om de vereniging gestalte te geven. 
Tijdens de vier gehouden vergaderingen in de gewesten is gebleken dat de vereniging zich mag 
verheugen op grote betrokkenheid van de districten en dat heeft het bestuur aangenaam verrast. Er 
werd goed gediscussieerd over op welke wijze invulling zou kunnen worden gegeven aan de doel-
stellingen van de vereniging. 
Het bestuur streeft naar een goede transparante relatie met u, aldus de voorzitter. Ons kritisch blij-
ven volgen om gezamenlijk te werken aan een biljartbond waar iedere biljarter in Nederland bij wil 
horen. 



Voorts dienen wij lering te trekken uit het recente verleden; voorop moet staan werken aan de toe-
komst. Hoe krijgen we het broodnodige vertrouwen en hoe vertalen we dat naar onze achterban, 
Wij zijn er voor u, dat is duidelijk. We hebben de districten nodig om onze doelstellingen te verta-
len naar onze en uw leden. 
Indien er in districtsvergaderingen een stroming is van onvoldoende vertrouwen in onze vereniging 
dan kunnen we het op termijn schudden. 
Op een bepaald moment zal een omslagpunt worden bereikt en zal er een nieuw elan ontstaan. Dit 
nieuwe elan zal leiden tot meer betrokkenheid, meer leden, mooiere competities en kampioenschap-
pen. 
Er is meer dan genoeg biljartpotentie in Nederland en er is wel degelijk een markt waarop wij ons 
kunnen richten en waar we ons dienen te profileren. 
Omdat we hierin de grootste zijn en alle NK’s organiseren ben ik van mening dat we hierin leidend 
moeten zijn om biljartend Nederland dichter bij elkaar te brengen. 
We hebben de districten daarbij hard nodig. Uw medewerking is bepalend voor het welslagen van 
onze missie voor de toekomst en doe dan ook bij deze een beroep op u. 
Hierbij open ik deze vergadering en verzoek u staande één  minuut stilte in acht te nemen voor die-
genen die ons in het laatste halfjaar helaas zijn ontvallen. 
 
2. MEDEDELINGEN 
 
De voorzitter zegt dat de secretaris, Wim Schipper, is verhinderd i.v.m. deelname aan een districts-
finale. 
Op verzoek van de voorzitter deelt de wnd. secretaris mee van wie bericht van verhindering is ont-
vangen. 
De voorzitter verzoekt de afgevaardigden in nog komende districtsvergaderingen de verenigingen te 
attenderen op invulling en terugzending van een vragenformulier over diverse gegevens over hun 
accommodatie. 
 
3. INGEKOMEN STUKKEN 
 
De voorzitter zegt dat een brief van district Kempenland is ontvangen over ICT-beleid. 
Het bestuur heeft besloten in de eerstkomende bestuursvergadering te bespreken hoe we hiermee 
zullen omgaan. Voorlopig is het ICT-beleid ondergebracht in de portefeuille van de penningmees-
ter. 
Voorts heeft district Zaanstreek/Waterland gevraagd of er model-statuten voor districten en vereni-
gingen worden opgesteld. 
Het ligt in ons voornemen dat inderdaad te laten doen en deze na gereedkoming te plaatsen op de 
website.  
Districten en verenigingen die hiervan gebruik willen maken kunnen de statuten dan downloaden. 
 
4. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 6 JUNI 2009 
 
Dhr. Millenaar (‘s Hertogenbosch) merkt op dat op blz. 4 achter de naam van de heer Rikkerink 
abusievelijk district Veluwezoom is vermeld. Dat moet district ’s Hertogenbosch zijn. 
Dhr. Kornac (Dordrecht) wijst erop dat zijn naam op blz. 2 eindigt op een x, terwijl dat een c moet 
zijn. 
Dhr. te Boekhorst zegt dat op blz. 7 de naam Hans Vanenburg dient te worden gewijzigd in Paul 
Swanenburg. 
 
Mevr. Twigt (Midden-Holland) verzoekt voortaan om doornummering van alle pagina’s. 
 
De voorzitter zegt dat bovenstaande opmerkingen in de notulen zullen worden verwerkt en zegt toe 
dat de vergaderstukken in de toekomst zullen worden doorgenummerd. 



 
Hierna worden de notulen door de vergadering vastgesteld. 
 
5. FINANCIEN 
 
Vaststelling contributie en begroting 2010 
 
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, Bart Schoneveld. 
 
De penningmeester zegt dat de eerste begroting van de KNBB-Vereniging Carambole thans ter 
vaststelling voorligt. Hierin is rekening gehouden met verplaatsing van de kosten van arbiters bij 
gewestelijke finales en het opheffen van inschrijfgelden voor teams die deelnemen aan de lands-
competitie. Hierdoor wordt een betere stroomlijning verkregen en een aantal handelingen komt te 
vervallen, zoals opgave van districten wat betreft het aantal teams. In de praktijk is gebleken dat dit 
moeizaam gaat en in het seizoen 2008/2009 meer teams hebben deelgenomen dan zijn gefactureerd. 
 
Dhr. Zanders (Venlo) vindt het onjuist om leden die alleen PK’s spelen via de contributie mee te 
laten betalen om  o.a. de kosten van de landscompetitie te dekken. 
Voorts vraagt hij welk gedeelte van het bedrag van € 219.380,-- is doorberekend aan Carambole en 
onder welke post. 
 
De penningmeester licht toe dat onder personeelskosten een bedrag van € 102.130,-- is opgenomen, 
zijnde het aandeel van Carambole in de directe personeelskosten. 
Voorts merkt hij op dat districten, zo men dat wil, zelf regulerend kunnen optreden bij de vaststel-
ling van de districtscontributie en inschrijfgelden voor PK’s. Men is daar autonoom in. 
 
Dhr. Van Rookhuijzen (Rotterdam) zegt dat hem is opgevallen dat de post arbitragekosten bij de 
Landsfinale aanmerkelijk hoger is dan in de begroting 2009. Ook de kosten voor NK Recreanten is 
hoger geraamd dan in 2009. 
 
De penningmeester zegt dat de werkelijke kosten in 2009 daartoe aanleiding hebben gegeven. 
 
Dhr. Holzhaus (Amsterdam) informeert naar het grote verschil in breedtesportkosten tussen 2009 en 
2010. Ook vraagt hij of het vaste bedrag van € 185,-- per gewestelijke finale gehandhaafd blijft 
 
De penningmeester zegt dat tegenover het bedrag aan breedtesportkosten ad € 90.000,-- een subsi-
die van VWS staat van € 80.000,--.  
Op grond van het vastgestelde declaratiereglement wordt per gewestelijke finale een vast bedrag 
van € 170,-- bijgedragen. 
 
Dhr. Vaneman (Duinstreek) informeert of voor gewestelijke finales zelf voor prijzen moet worden 
gezorgd. 
 
De penningmeester antwoordt dat, voor zover hem bekend, dit blijft zoals het was. 
 
Dhr. Springer (Zaanstreek/Waterland) vraagt of het de bedoeling is dat ieder lid hetzelfde bedrag 
aan contributie gaat betalen en of dat juist is. 
 
De penningmeester zegt dat dit inderdaad de bedoeling is. Alleen voor jeugdleden en recreanten 
gelden afwijkende bedragen. 
 
De voorzitter merkt op dat tijdens de gewestelijke vergaderingen is gebleken dat een meerderheid 
voor één bedrag is. 



 
Dhr. Wesselman (Veen- en Rijnstreek) informeert naar de afwikkeling van de terugbetaling van de 
onderhandse lening. Is het al duidelijk wie wat betaald heeft? 
 
De penningmeester zegt dat dit onderwerp weliswaar geen onderdeel van de begroting is, doch op 
deze vraag te zullen ingaan. 
In het beleidsplan is aangegeven welke procedure zal worden gevolgd. In het kort komt het hier op 
neer dat de lening in 5 jaar zal worden terugbetaald. Hiervoor is in de begroting van 2009 een be-
drag van € 32.500,-- gereserveerd en zal in de komende jaren ieder jaar 50 % van het batig saldo 
hieraan worden toegevoegd. Drie districten hebben tot nu toe aangegeven wat men aan leningen 
destijds heeft verstrekt. Van de overige districten zullen de gegevens uit het archief moeten worden 
gehaald. Op deze wijze zal in 2013 de lening geheel zijn afgelost. 
 
Hierna stelt de penningmeester voor eerst de contributie vast te stellen. 
 
Dhr. Verdijsseldonk (Twente) informeert naar het sterretje bij de contributie voor recreanten. Hij 
neemt aan dat hiermee wordt bedoeld dat indexering zou moeten plaatsvinden. 
 
De penningmeester licht toe dat de contributie voor recreanten die ook deelnemen aan de 
avondcompetitie feitelijk verhoogd zou moet worden tot een bedrag van € 31,50. 
Het bestuur stelt voor dat in stappen te doen. Voor 2011 zou de contributie dan € 31,50 kunnen 
worden. 
Voor wat betreft de wijze van indexeren verwijst hij naar het hieromtrent gestelde in het beleids-
plan. 
 
Dhr. Van Rookhuijzen (Rotterdam) zegt niet veel hoop te hebben dat veel leden zich zullen aan-
melden voor het basis-lidmaatschap. Gezien het daarvoor opgenomen bedrag in de begroting gaat 
het bestuur daar kennelijk ook van uit. 
Het probleem is volgens hem dat je aan dergelijke leden niets te bieden hebt. 
Voorts vindt hij het een slechte zaak dat niet-spelende arbiters ook contributie moeten betalen. Hij 
vraagt of de cursussen voor arbiters voortaan ook gratis zijn. 
 
De penningmeester zegt dat in de begroting veiligheidshalve rekening is gehouden met een toename 
van 100 leden. 
Voorts wijst hij erop dat het basis-lidmaatschap ook is bedoeld voor bestuurders. 
 
Dhr. Zanders (Venlo) merkt op dat het overgrote van de arbiters districtsarbiters zijn. 
De opleidingskosten worden door het district betaald. 
Hij vindt het niet correct dat de revenuen naar de Vereniging Carambole gaan. 
 
Dhr. Berkhout wijst op de kosten van examens, die voor rekening van Carambole komen. 
 
Hierna brengt de voorzitter het contributievoorstel in stemming, waarvan de uitkomst is dat dit 
voorstel met algemene stemmen is aangenomen. 
 
Vervolgens wordt de begroting 2010 door de vergadering conform het concept vastgesteld  
 
Verslag FAC 
 
Namens de FAC zegt dhr. Van der Linde slechts één opmerking te hebben. Dit betreft het woord 
afschrijving. Dit moet volgens de commissie “aflossing” zijn.  
Overigens vindt de commissie de begroting er goed uitzien. 
 



De penningmeester zegt het met de opmerking eens te zijn. 
 
Stand van zaken debiteuren 
 
De penningmeester zegt dat de debiteurenstand nog een punt van zorg is. 
Er is wel vooruitgang geboekt, doch over de jaren 2007 3n 2008 staat nog een bedrag van circa € 
63.000,-- open. 
Wat opvalt is dat een aantal verenigingen (circa 80) structureel niet betaalt. 
Besloten is verenigingen die aan hun financiële verplichtingen niet voor 31 december a.s. 
hebben voldaan mee te delen dat de spelers van die verengingen niet meer speelgerechtigd zijn en 
verdere invorderingsmaatregelen te treffen. 
 
Dhr Janssen (Oss) zegt die aanpak te kunnen ondersteunen. Wel heeft hij in zijn district ervaren dat 
sommige verenigingen vragen hebben gesteld over een factuur en waarop geen antwoord is ontvan-
gen. Hij vindt dat het bondsbureau in alle gevallen duidelijkheid moet kunnen geven. 
 
De penningmeester zegt dat thans die duidelijkheid kan worden verstrekt, zulks mede i.v.m. de aan-
stelling van een medewerkster op de betreffende afdeling. 
 
Dhr. Van Beurden (Den Haag) zegt het eens te zijn met deze aanpak. Wel dient hiermee zorgvuldig 
te worden omgegaan (specificatie verstrekken – 2 aanmaningen ), alvorens tot uitsluiting wordt 
overgegaan. Hiervan dienen districten in kennis te worden gesteld. 
Het kan volgens hem niet zo zijn dat districten als incassobureau voor de Vereniging  
Carambole fungeren.  
 
De penningmeester zegt dat deze week nog aanmaningen zijn verzonden en met kopieën hiervan 
aan de districten. Hij vertrouwt op de medewerking van de districten bij het nemen van sancties. 
 
Dhr. Holzhaus (Amsterdam) zegt dat een vereniging in zijn district met een betalingsachterstand 
over de jaren 2007/2008 is opgeheven. 
 
De penningmeester zegt dat leden eerst moeten betalen voordat men deze uit de ledenadministratie 
afvoert. De bestuursleden die zijn aangewezen voor de afwikkeling moeten ervoor zorgen dat de 
vertrokken leden alsnog aan hun verplichtingen voldoen. 
 
Dhr. Rookhuijzen (Rotterdam) informeert welk deel van de openstaande posten voor rekening van 
Carambole komt. 
 
De penningmeester zegt dat de debiteuren per 1-7-2009 zijn overgenomen door Carambole. 
Zijn taxatie was toen dat hiervan een bedrag tussen de 30.000,-- en 35.000,-- als oninbaar moet 
worden beschouwd. 
 
Dhr. Zanders (Venlo) informeert of het niet mogelijk is om de districtscontributie en de contributie 
van Carambole  tegelijk door districten te laten innen. Die zitten er volgens hem wat dichter op. 
 
De penningmeester zegt dit een interessante suggestie te vinden. Het zou volgens hem voor het 
bondsbureau een aanzienlijke tijdbesparing betekenen.  
 
De voorzitter informeert naar  de voorstanders van een dergelijk systeem. Dit blijkt ongeveer de 
helft te zijn. 
 
De penningmeester zegt, afhankelijk van een aantal ontwikkelingen, hiervoor in de toekomst moge-
lijk meer draagvlak is. 



Tenslotte verzoekt hij de afgevaardigden van de districten een na de vergadering uit te reiken lijst 
inzake teamgelden in ontvangst te nemen en te controleren. 
Op basis hiervan zal worden gefactureerd. 
 
De voorzitter dankt de penningmeester voor het vele werk dat hij in het afgelopen halfjaar heeft 
verricht voor de financiën van Carambole. 
De vergadering ondersteunt dat met applaus. 
 
6. VASTSTELLING BELEIDSPLAN 2010-2012 
 
De voorzitter licht toe dat na behandeling van het beleidsplan in de gewestelijke vergaderingen eni-
ge wijzigingen/aanvullingen cursief zijn aangebracht en geeft gelegenheid tot het stellen van vragen 
 
Dhr. Verdijsseldonk (Twente) zegt dat op blz. 33 is gesteld dat bij daling van het aantal leden de 
contributie jaarlijks met de prijsindex van de salarissen zal moeten stijgen. 
Hij vindt dit te kort door de bocht en verwacht een voorstel op basis waarvan je indexeert n in wel-
ke gevallen besloten wordt indexering niet of wel toe te passen. 
 
De penningmeester zegt dat een belangrijk deel van de kosten uit personeelskosten bestaan. 
Hij is van mening dat niet moet worden geïndexeerd als dat niet strikt nodig is. 
Voor het komend jaar voorziet hij geen grote stappen 
Volgens hem kunnen zich ontwikkelingen voordoen die het  nodig maken dat de contributie in de 
toekomst of naar boven of naar beneden dient te worden bijgesteld. 
Dat zal dan in kleine stappen moeten gebeuren. 
 
Dhr. Verdijsseldonk (Twente) vindt dat de uitgangspunten voor indexering moeten worden gefor-
muleerd. Volgens hem een belangrijk hulpmiddel om de financiën op orde te krijgen. 
Dit zou in een contributieregeling moeten worden opgenomen. 
 
De penningmeester zegt bereid te zijn het voorstel over te nemen, zodat voor iedereen duidelijk is 
wat ten aanzien van de contributie de bedoeling is op de korte en middellange termijn 
 
Dhr. Holzhaus (Amsterdam) informeert of het is toegestaan om een C1-team uit 2 spelers te laten 
bestaan, zulks onder verwijzing naar het gestelde op blz. 23. 
 
Dhr. Hulleman zegt dat dit geen probleem is. De districten hebben hierin een grote vrijheid. 
Door een werkgroep zal binnen niet al te lange termijn de randvoorwaarden worden gepresenteerd 
waarbinnen een en ander kan. 
 
Dhr. Holzhaus (Amsterdam) vraagt voorts of een clubarbiter ook mag arbitreren tijdens districtsfi-
nales. 
 
Dhr. Berkhout zegt dat zulks is toegestaan. 
 
Tenslotte vraagt dhr. Holzhaus wat de Vereniging Carambole grijze leden kan aanbieden. 
 
De voorzitter zegt dat gedacht kan worden aan een magazine of gratis toegang bij biljart- 
evenementen. 
 
Dhr. Van de Put merkt op dat tijdens de vergadering in Noord-Oost Nederland geadviseerd werd 
een goede list te bedenken om grijze leden erbij te krijgen. 



Tot nu toe is dat er niet van gekomen. Eigenlijk vindt hij het vreemd dat steeds de vraag wordt ge-
steld: wat krijgen we voor ons lidmaatschap. In dat verband wijst hij naar alle activiteiten in de be-
groting. Daarin wordt geen geld gespendeerd aan onnuttige zaken. 
Alle geraamde kosten worden nu opgebracht door senioren, jeugd en recreanten van verenigingen. 
In feite betalen zij mee voor de zgn. grijze leden, De vraag is of dat rechtvaardig en solidair is. Ook 
de grijze leden profiteren van die faciliteiten, die alle leden van een vereniging aangaan. In dat ver-
band kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verenigingsondersteuning en ledenwerving. 
 
Dhr. Verschure (Delta Zuid-West) kan zich geheel vinden in de visie van dhr. Van de Put. 
Volgens hem zouden alle districten de verenigingen daarop moeten wijzen. 
 
De voorzitter zegt zich te kunnen voorstellen dat aanmelding van grijze leden mede afhangt van de 
samenstelling van het ledenbestand van een vereniging. 
Volgens hem is het van belang hoe de boodschap wordt gebracht. 
 
Dhr. Verleg (Vlietlanden) vindt dat tegenover betaling van contributie een dienst van de Ver. Ca-
rambole moet staan. 
                              
Dhr. Holzhaus (Amsterdam) vraagt of de nationale sportpas uit beeld is verdwenen. 
Volgens hem zou dat ook een middel zijn om grijze leden aan te melden. 
 
Dhr. Janssen (Oss) vraagt of zes dagdelen voldoende is voor een basisopleiding. Ook pleit hij voor 
een transparant systeem van doorstroming en beoordeling van arbiters. 
 
Dhr. Berkhout zegt dat het gehele traject thans op papier staat. In de Officiële Mededelingen staan 
de 11 finales vermeld waarbij arbiters worden beoordeeld. 
Zes beoordelaars moeten worden bijgeschoold. 
VWS gaat ook uit van een basiscursus in zes dagdelen. 
Vanuit de CA zullen periodiek nieuwsbrieven naar alle arbiters worden gezonden. 
 
Dhr. Kwast (Zwolle) is positief gestemd over het beleidsplan, doch vindt jaarlijkse evaluatie op zijn 
plaats. 
 
De voorzitter zegt dat  zulks ook de bedoeling is.  
 
Hierna wordt het beleidsplan 2010-2012 door de vergadering vastgesteld. De voorzitter dankt voor 
ieders inbreng. 
 
Vervolgens wordt een korte pauze ingelast. 
 
Na heropening van de vergadering stelt de voorzitter agendapunt 7 aan de orde. 
 
7. STATUTEN EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
 
De voorzitter zegt dat bovenvermelde stukken in de voorjaarsvergadering zijn vastgesteld met de 
toezegging dat districten nog voorstellen tot wijziging/aanvulling konden doen. 
Aangezien die niet zijn ingekomen kunnen deze stukken volgens hem als afgedaan worden be-
schouwd. 
 
Dhr. Springer (Zaanstreek/Waterland) vraagt of het de bedoeling is om de statuten van districten 
centraal te laten passeren. 
 
De voorzitter zegt dat daartoe in de voorjaarsvergadering een voorstel zal worden gedaan. 



 
8. VERSLAG COMMISSIE SPORTZAKEN CARAMBOLE SEIZOEN 2008/2009 
 
Het verslag wordt door de vergadering voor kennisgeving aangenomen. 
 
9. BESPREKING AGENDA VERGADERING BONDSRAAD D.D. 12 DECEMBER  
    2009 
 
Bovenvermelde agenda wordt door de vergadering voor kennisgeving aangenomen. 
 
10. VOORSTEL INZAKE AFNAME PAGINA’S IN BILJART TOTAAL 
 
De voorzitter zegt dat is gezocht naar een middel om informatie bij de leden te brengen. 
Ook de website verstrekt veel informatie, doch die moet worden gehaald. 
Met de redacties van de biljartbladen is vervolgens contact opgenomen over de condities. 
In de vorige vergadering, maar ook tijdens de gewestelijke vergaderingen, is gebleken dat hieraan 
geen behoefte bestaat. 
Het bestuur neemt daarom het betreffende voorstel terug. 
 
Dhr Derksen (Noord-West Nederland) wijst erop dat veel districten nog een eigen blad hebben. 
Daarin zou ook informatie van de Ver. Carambole kunnen worden opgenomen. 
 
De voorzitter zegt dat dit mogelijk een eerste stap zou kunnen zijn en nader zal worden bekeken. 
 
11. RONDVRAAG 
 
De voorzitter zegt dat dhr. Vaneman heeft verzocht in deze vergadering een reserve-lid voor de 
bondsraad te kiezen, die in geval van verhindering van één van de bondsraadleden kan invallen. 
Dhr. Schonewille (Noord-Oost Overijssel) verklaart zich bereid als zodanig voorgedragen te wor-
den. 
Met een goedkeurend applaus stemt de vergadering hiermee in. 
 
Dhr. Berkhout verzoekt de districtscoördinatoren hem een lijst met e-mailadressen van arbiters te 
doen toekomen, zodat aan alle arbiters nieuwsbrieven van de CA kunnen worden toegezonden. 
 
De penningmeester zegt dat door de oprichting van de Vereniging Carambole 
de automatische incasso’s van verenigingen zijn komen te vervallen. 
Hij verzoekt de districten verenigingen hierop te wijzen. 
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng. 
Hij wenst een ieder reeds prettige feestdagen toe en een goede thuisreis. 
 
 
 
  
 
 


