
 
 
 
 
 

 
NOTULEN - ALV 
 
Van:  De gecombineerde algemene vergadering van de KNBB-Vereniging Carambole 
  en de vergadering van de sectieraad Carambole 
 
Datum:  23 november 2013 
  
Aanwezig: 
Bestuursleden: 
Jaap Labrujere (voorzitter), Sylvia de Heus (secretaris), Bennie Deegens, Cees Benschop  
Districten: 
Afgevaardigden van 25 districten 
Leden bondsraad: 
Maria Blom, Bram van Doorn, Ton te Boekhorst, Piet Verschure, Ad Koolen, Hennie 
Schonewille 
Leden bondsbestuur: 
Marcel Ceulen, Gerrit van de Put 
Collega secties: 
Santos Chocron 
Ereleden/Lid van verdienste: 
Evert Hulleman, Jan van Bakel 
Vertegenwoordigers van Biljart Totaal en De Ballen 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Districten: Venlo, Maastricht, Friesland, Delta Zuid West, Den Haag, Twente 
Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Rob Esser, Will van der Linden, Frans van de Reek 
 
1. OPENING 
Voorzitter opent de vergadering  en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Er zal gestreefd 
worden om de vergadering zo kort mogelijk te houden. 
Gezien de huidige plezierige samenwerking tussen bestuur KVC, sectiebesturen en 
bondsbestuur neemt de druk steeds meer toe om tot een goede samenwerking te komen in 
het traject naar 2015. 
 
2. VASTSTELLEN AGENDA 
Toegevoegd worden de agendapunten: 
7a - Verkiezing werkgroep structuur carambole 
10 - Verkiezing lid bondsraad 
Hans Keijzers  ( Duinstreek) mist op de agenda de Vernieuwingen. Voorzitter geeft aan dat 
dit onder agendapunt 7a behandeld zal worden. 
Vervolgens wordt de agenda vastgesteld. 



  
3. MEDEDELINGEN 
De bondsraad heeft officieel het overgangsbestuur geïnstalleerd. Aan het bestuur is 
toegevoegd de heer Bennie Deegens.  
Verder bestaat dit bestuur uit: 
Marcel Ceulen, voorzitter 
Arjan van der Horst, penningmeester 
Gerrit van de Put, secretaris 
Henk van Gameren, PR en marketing. 
Verder zijn de 4 sectievoorzitters hieraan toegevoegd te weten: Jaap Labrujere, Don du Bois, 
Santos Chocron en Paul Swanenburg. 
Binnen het overgangsbestuur zijn 4 deelcommissies gevormd:  Meerjarenbeleidsplan, 
Juridische zaken, Communicatie en Cultuur, Disciplinecommissie. 
Jaap Labrujere van de KVC zal mede verantwoordelijk worden voor het Bondsbureau en het 
personeel. 
 
4. INGEKOMEN STUKKEN 
4.1 Brief Zuid-Limburg inzake juridische ondersteuning 
Deze kwestie is reeds meerdere malen aan de orde geweest en is uitgezocht. Ondersteuning 
door de KNBB is niet van toepassing op de districten omdat deze autonoom zijn. Inmiddels is 
er wel een collectieve verzekering afgesloten, waarbij de districten zich aan kunnen sluiten 
tegen een bedrag van € 450,00 per jaar. Indien hier belangstelling voor is kan dit gemeld 
worden bij de secretaris van de KVC.  
Dhr. Rouschen (Zuid-Limburg) vraagt zich af of na afsluiten van de verzekering alsnog hulp 
ingeschakeld kan worden. Helaas geldt dit alleen voor nieuwe zaken en niet voor reeds 
ontstane conflicten uit het verleden. In de pauze zal de voorzitter nog met de heer Rouschen 
informeel spreken of er van de KNBB nog activiteit wordt verwacht. 
 
De heer Te Boekhorst (Stedendriehoek) vraagt hoe het met de juridische ondersteuning zal 
zijn in de nieuwe structuur. De voorzitter geeft aan hier nog geen antwoord op te hebben, 
maar dat het niet anders dan anders zou zijn, omdat er voor de districten weinig verandert. 
 
5. VASTSTELLING NOTULEN VERGADERING D.D. 22 juni 2013 en 19 oktober 2013  
De heer Verhaar (Dordrecht) geeft aan dat de tekorten van de sectie Driebanden over 2012 
aangevuld zijn uit de bestemmingsreserve, welke oorspronkelijk bedoeld was voor een 
ander doel dan een tekort op de normale bedrijfsvoering. De heer Verhaar benadrukt 
vervolgens dat het van belang is dat bij 1 club 1 vergadering zal zijn en dat er dan ook inzicht 
zou moeten zijn. De heer Van de Put geeft aan dat de KNBB begroting opgesplitst is 
gepresenteerd en dat daar de gegevens ook geraadpleegd kunnen worden.  
 
De heer Van de Laan (Groningen – Drenthe) benadrukt het aanhouden van de juiste 
volgorde in het proces met betrekking tot de statuten aanpassing. 
 
Nadat er verder geen op- of aanmerkingen zijn, worden de notulen vastgesteld. 
 
6. JAARVERSLAG COMMISSIE SPORTZAKEN CARAMBOLE 



De heer Te Boekhorst (Stedendriehoek) vindt de presentatie wat mager en zou de commissie 
willen adviseren het verslag meer sprekend te maken in de toekomst. 
 
7. BENOEMING BESTUURSLEDEN 
Om het bestuur van KVC te complementeren zijn er drie bestuurders gevonden. Daar er zich 
geen tegenkandidaten hebben gemeld, verzoekt de voorzitter of de voorgestelde 
bestuursleden benoemd kunnen worden. 
 
De bestuursleden stellen zich vervolgens voor: 
Janneke Horneman – secretaris 
Mevrouw Horneman zal mevrouw De Heus opvolgen, die met de huidige functie van 
secretaris zal stoppen wegens het aangaan van een dienstverband op het bondsbureau, 
waarbij een combinatie van uitvoerende en bestuurlijke taken statutair niet mogelijk zijn. 
Vergadering gaat akkoord met de benoeming van mevrouw Horneman. 
Vervolgens wordt met het overhandigen van een boeket bloemen afscheid genomen van 
mevrouw De Heus. 
 
Mevrouw Horneman stelt zich voor aan de vergadering. 
Zij is in 1979 begonnen in de biljartwereld en heeft veel gedaan op bestuurlijk niveau. 
Momenteel bekleedt zij de functies van voorzitter van het Gewest Midden Nederland en 
Voorzitter van het District Amsterdam, is zij secretaris-wedstrijdleider van haar vereniging, 
en is zij beoordelaar arbiters. Daarnaast biljart mevrouw Horneman ook nog graag. 
 
Bert Kregmeier – penningmeester 
Jong en enthousiast en zeker van toegevoegde waarde voor het bestuur. De heer 
Schoneveld zal daar waar nodig, de heer Kregmeier ondersteunen tijdens de inwerkperiode 
in bovengenoemde functie. 
Vergadering gaat akkoord met de benoeming van de heer Kregmeier. 
 
Sinds 2007 is de heer Kregmeier penningmeester van het district Noord Oost Overijssel en 
heeft daarnaast veel functies bekleed. Momenteel is hij actief op het gebied van de zakelijke 
dienstverlening. De heer Kregmeier spreekt de wens uit zijn voorganger goed te kunnen 
vervangen en de weg naar een totale KNBB organisatie goed in te kunnen gaan. 
 
Piet Verschure – portefeuillehouder Breedtesport 
Hoewel de heer Kees Bitter de beoogde opvolger voor deze portefeuille was, bleek de 
combinatie van zijn drukke baan en de daarmee gepaard gaande verhuizing niet ideaal voor 
het bekleden hiervan. Ook zijn kandidatuur voor reserve bondsraadlid heeft hij ingetrokken. 
Vervolgens heeft het bestuur de heer Verschure benaderd voor het bekleden van deze 
functie. Na enige bedenktijd heeft hij te kennen gegeven zich beschikbaar te willen stellen 
voor deze functie. 
Vergadering gaat met de benoeming akkoord. 
 
De heer Verschure stelt zich kort voor. Hij komt uit Zeeland en is afkomstig uit het onderwijs. 
Verder heeft hij de cursus biljartinstructeur B mede vorm gegeven. 
Geboren in een café is het biljarten hem niet onbekend. Na eerst andere sporten beoefend 
te hebben is de heer Verschure vanaf zijn 40e jaar begonnen met het biljartspel en speelt 



meerdere disciplines. Inmiddels is er ook contact geweest met de heer Hulleman voor de 
overdracht en invulling van de functie.  
 
Verder is de heer Deegens toegetreden tot het bondsbestuur van de KNBB, maar heeft 
toegezegd tot het voorjaar van 2015 het KVC bestuur als waarnemend bestuurslid te blijven 
ondersteunen. 
 
Vervolgens wordt de heer Kosters uit het district Midden Brabant verzocht naar voren te 
komen. Omdat hij een enorme verdienste heeft geleverd voor de KNBB en met name voor 
het district, is de voorzitter verheugd de speld van Bondsridder uit te mogen reiken met de 
woorden: “We zijn als KNBB trots op actieve vrijwilligers. Deze moeten wij in ere houden en 
daarom onze waardering laten blijken en uitspreken”. 
 
7a. Structuurcommissie Carambole  
Uit de vorige vergadering is gebleken, dat er behoefte vanuit de districten behoefte bestaat 
aan een commissie, die meedenkt over de nieuwe structuur. 
Hiervoor hebben zich een aantal kandidaten aangemeld: de heren Mario van de Laan en 
Wim Rozenboom. Verder zal de sectie Driebanden mee participeren in deze werkgroep. Dit 
alles onder supervisie van Piet Verschure. Voorzitter vraagt of de vergadering zich hierin kan 
vinden. 
Hans Keijzers (Duinstreek) vraagt welk tijdspad hiervoor staat en stelt voor per directe 
ingang deze werkgroep te benoemen. Voorzitter geeft aan dat de eerste rapportage van de 
werkgroep in de voorjaarsvergadering van KVC zal plaats hebben en stelt zorgvuldigheid 
boven alles. De heer Keijzers vraagt of dit niet sneller kan, een half jaar gaat snel voorbij. 
Aangegeven wordt dat er regelmatig overleg zal plaatsvinden en gecommuniceerd wordt 
naar de leden. Rapportage van het geheel volgt in de voorjaarsvergadering van 2014. De 
heer Te Boekhorst (Stedendriehoek) meldt zich eveneens aan als kandidaat lid. De 
commissie zal worden toegevoegd aan de CBC en vanuit de districten worden gevoed om te 
onderzoeken wat wenselijk is en tevens wat haalbaar is.  
 
8. FINANCIËN 
8.1  Vaststelling contributie 
De heer Schoneveld wordt verzocht achter de bestuurstafel te komen om vragen te kunnen 
beantwoorden. 
 
De heer Verhaar (Dordrecht) stelt kritische vragen met betrekking tot de personeels- en 
koepelkosten, met betrekking tot de verdeling van de lasten. Met name omdat de 
combinatie en kosten sterk afhankelijk zullen zijn van de toegekende subsidie en vervolgens 
de verdeling hiervan.  
Verder wordt de vraag gesteld of hetgeen er minder begroot is ook klopt met de 
werkelijkheid. 
 
De heer Keijzers (Duinstreek) constateert dat de ledenaantallen bij Carambole wederom 
zullen dalen, maar volgens de cijfers zullen de ledenaantallen bij Driebanden, Snooker en 
Pool stijgen. Dit roept vragen op, waarop dit gebaseerd is. 



Wederom wordt gepleit om het boekjaar gelijk met het verenigingsjaar te laten lopen, 
echter dit verzoek is/wordt (nog) niet overgenomen. In de nieuwe structuur en de statuten 
richting de toekomst is dit wellicht een overweging. 
 
De heer Van de Laan (Groningen Drenthe): afgelopen jaar is de Grand Dutch niet gehouden 
en aldus ook niet begroot. De kosten zullen hoger zijn bij deze toernooien omdat er minder 
sponsorgelden beschikbaar zijn. 
Opgeroepen wordt om de wijze waarop toernooien georganiseerd worden en de gelden die 
hiervoor beschikbaar zijn, duidelijk in de begroting op te nemen. 
 
Op blz. 30 bij de koepelkosten is een ‘-‘ weggevallen bij gemiddeld bedrag per lid. 
 
Automatiseringskosten: van het totale budget zal ongeveer € 45.000,- ten laste van KVC zijn. 
Verzocht wordt in de toekomstige begrotingen hiervan een aparte post op te nemen 
(uitgesplitst). De opmerking zal als aandachtspunt worden meegenomen. 
 
Omdat er verder geen vragen meer zijn, stelt de voorzitter voor de contributie voor het 
volgende seizoen vast te stellen. Vergadering stemt hiermee in. 
 
8.2 Verslag FAC 
De heer De Vos ( Veluwezoom) geeft aan gesproken te hebben met de heer Zanders welke 
geen lid is van de FAC van KVC, maar van KNBB. Dit omdat mevrouw Twigt niet aanwezig kon 
zijn. Alle vragen zijn beantwoord en op basis hiervan is de FAC tot een tweetal 
aanbevelingen gekomen: 
1. Wedstrijdkosten 
Hetzij begroten om het jaar of toernooien in 1 jaar organiseren tegen lagere kosten. 
2. Autorisatie van de bankrekeningen zijn gedateerd, advies is dit zo spoedig mogelijk in orde 
te maken. 
 
Advies aan de ALV is de aanbevelingen mee te nemen en de concept begroting voor 2014 
goed te keuren. De ALV gaat akkoord. 
 
9. GOEDKEURING BESLUIT TOT JURIDISCHE FUSIE KNBB – KVC 
Werkgroep bestaat uit de leden: Arjan van der Horst, Paul Swanenburg en Jaap Labrujere. 
Inmiddels is de werkgroep bijeengeweest en is er inventarisatie gemaakt, waarbij de 
autonomie van de districten van carambole gewaarborgd wordt. Vervolgens zal een tijdspad 
geïnventariseerd moeten worden. 
Het implementeren van de nieuwe organisatie gaat echter veel tijd in beslag nemen en er 
zijn diverse paden mogelijk. Verder zal bijvoorbeeld het predikaat ‘Koninklijke’ opnieuw 
aangevraagd moeten worden volgens de procedure van NOC*NSF. 
Ook de controle op de financiën zijn hierin heel belangrijk.  
Jaarlijks zal een evaluatie plaats moeten vinden over het verloop van het proces. 
 
De samenstelling van de FAC kan gaan bestaan uit 5 leden, waarbij het toegestaan is om 2 
niet-leden van de KNBB toe te laten. Van belang is dat de leden van de FAC elk kwartaal 
bijeen komen ter controle van de cijfers en voortgang. 
 



Indien de vergadering zich niet kan vinden in de te presenteren voorstellen met betrekking 
tot het fusiedocument, begint het traject weer van vooraf aan. Bij toestemming van de ALV, 
zal op het ingeslagen pad verder gegaan worden. 
 
De heer Verhaar (Dordrecht) stipt aan dat het fusiedocument een voornemen is en nog geen 
besluit. Verder is het proces niet duidelijk en hij vraagt naar het Stappenplan in combinatie 
met een tijdspad. Verder is financiële openheid een heel belangrijk punt, om de risico’s zo 
klein mogelijk te houden. 
Voorzitter zegt toe dat de KNBB dit punt voor 11 december agendeert en er invulling aan 
gaat geven.  
 
De heer De Vos (Veluwezoom) stelt de vraag of het financiële verhaal niet beter 
gecommuniceerd kan worden met de betrokkenen (leden) zodat de mensen meer de 
gelegenheid krijgen om over dit onderwerp mee te kunnen denken. 
Toegezegd wordt dat dit in de overwegingen meegenomen zal worden. Aangedrongen 
wordt vervolgens dit niet te overwegen, maar te DOEN. 
Er wordt duidelijk gesteld dat de opgebouwde financiën uit de achterliggende periode niet 
‘zomaar’ tot de algemene middelen van de KNBB vervallen en er nog enige vorm van 
zekerheid zal zijn. 
De heer Verhaar geeft aan zich hierin te kunnen vinden, maar neemt aan dat de overgang 
van de gelden pas definitief zal zijn als de fusie een feit is en niet eerder. Dit wordt 
bevestigd. 
Nogmaals wordt aangedrongen het traject transparant te houden en regelmatig de leden te 
informeren. 
Voorzitter vraagt de vergadering toestemming op de ingeslagen weg verder te mogen gaan, 
met een voorzichtig applaus gaat de vergadering akkoord. 
 
De heer Te Boekhorst (Stedendriehoek) vult aan dat in de voorbereidingen deskundigen op 
welk gebied dan ook ingehuurd kunnen worden, daar waar gewenst. Dit teneinde 
problemen, zoals ontstaan in het verleden, te voorkomen. 
 
De heer Kregmeier geeft aan, dat een deskundige altijd te laat reageert en dat er achteraf 
pas gekeken kan worden naar wat er gebeurd is. Een goede controle op de structuur is van 
belang, maar met name het vooruit- en terugkijken in de processen ook. 
 
Voorzitter dankt allen voor de inbreng en stelt voor dit agenda punt te sluiten. 
 
10. BESPREKING AGENDA VERGADERING BONDSRAAD OP 14 DECEMBER 2014 
Voor de bondsraad is 1 zetel vacant, wegens het terugtreden van de heer Bitter. De heer 
Berkhout verkiest een reservepositie. De heer Verhaar heeft zich beschikbaar gesteld en het 
bestuur is van mening, dat de opbouwende en kritische houding van hem een belangrijke 
toevoeging kan zijn in de bondsraad. 
Vergadering kan zich vinden in deze benoeming. 
 
AGENDA Bondsraad: 
Voorzitter KNBB, Marcel Ceulen, licht toe dat er niet veel nieuws te melden is, maar dat de 
Dartsbond de intentie uitgesproken heeft bij de KNBB in het pand in te komen ‘wonen’. Voor 



welke periode het huurcontract zal zijn is nog niet bekend, maar dit zou kunnen betekenen 
dat het pand niet meer verkocht gaat worden, maar dat er geïnvesteerd moet worden in 
onderhoud. 
 
11. ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN IN 2013 
Voorgesteld wordt de ledenvergaderingen te houden op 17 mei en 22 november 2014. 
 
12.  RONDVRAAG 
De heer Keijzers (Duinstreek) vraagt voor welk termijn Merwestein vastgelegd is voor de 
landsfinale. Contract is per jaar. Het sponsorcontract met Iwan Simonis (biljartlakens) is 3 
jaar. Dit contract is in 2014 verlengd. 
 
De heer Benschop, portefeuillehouder Jeugd: 
Scholenproject 
Bij binnenkomst heeft een ieder een flyer ontvangen, waarin de KNBB uitdrukkelijk verzoekt 
binnen het district op zoek te gaan naar vrijwilligers voor het begeleiden van een 
scholenproject om het biljarten bij de jeugd populairder te maken. 
Hiervoor zijn wij op zoek naar goedwillende biljarters, die het leuk vinden het spel over te 
brengen aan de jeugd. Op de flyer staat verdere info. 
 
Instructeursopleiding 
Inmiddels is voor de opleiding, zoals voor ogen was, een pilot gedraaid; echter dit blijkt voor 
de biljartsport geen haalbare kaart te zijn. Fysiek contact met de docent blijkt toch belangrijk 
te zijn. Na overleg is besloten de oude cursussen opleiding instructeur A en B weer ter hand 
te nemen en te herschrijven inclusief toevoeging van wat elementen. 
Start hiervan zal in het voorjaar 2015 zijn. 
 
13.  SLUITING 
Voorzitter dankt allen hartelijk voor hun komst naar Wijchen, zeker nu er belangrijke 
stappen in het traject gezet zijn. Hij geeft aan het volste vertrouwen te hebben in een goed 
einde hiervan. Over de voortgang in het gebeuren zal regelmatig gerapporteerd worden. 
Verder wenst de voorzitter allen wel thuis en sluit de vergadering om 14.45 uur. 


