Aan geadresseerde

Nieuwegein, 31 oktober 2014

Uitnodiging najaarsvergadering 2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole
op:
Zaterdag 22 november 2014
in
Zaal Verploegen
Woeziksestraat 100 te Wijchen
Aanvang 13.00 uur
De agenda en de diverse verslagen vindt u in deze vergaderbrochure, alsmede in de
bijlagen.
Wij verzoeken u eventuele verhindering door te geven aan de secretaris:
Janneke Horneman
Email: horneman57@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de KNBB-Vereniging Carambole,

Jaap Labrujere, voorzitter
Janneke Horneman, secretaris
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GELOOFSBRIEF VOOR DE ALGEMENE LEVENVERGADERING VAN DE KNBB-VERENIGING
CARAMBOLE OP ZATERDAG 22 NOVEMBER 2014
Afgevaardigde(n) van het district _______________________________________________
Het bestuur van het hierboven vermelde district verklaart hiermee dat de districtsvergadering
d.d.

____________________________________________________

te:

____________________________________________________

tot afgevaardigde(n) voor de sectieraad en de ALV van de KNBB Vereniging Carambole heeft
gekozen:
STEMGERECHTIGDE AFGEVAARDIGDE
Mevrouw / de heer:

____________________________________________________

Bondsnummer

____________________________________________________

Functie binnen het district: ____________________________________________________

Mevrouw / de heer:

____________________________________________________

Bondsnummer

____________________________________________________

Functie binnen het district: ____________________________________________________
Namens het bestuur van het hierboven vermelde district:
Plaats:

___________________________________

Datum: ___________________________________

De voorzitter,

De secretaris

(handtekening)

(handtekening)

NB: deze geloofsbrief vóór de aanvang van de gecombineerde ALV van de KNBB Vereniging Carambole en
de Sectieraad Carambole bij het aftekenen van de presentielijst volledig ingevuld afgeven. Niet afgeven van
deze geloofsbrief heeft tot gevolg dat de afgevaardigde niet aan een stemming
kan deelnemen.
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AGENDA
Voor de Algemene Ledenvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op
zaterdag 22 november 2014, 13.00 uur
in Zaal Verploegen
Woeziksestraat 100, Wijchen

1. OPENING
2. VASTSTELLEN AGENDA
3. MEDEDELINGEN
4. INGEKOMEN STUKKEN
5. VASTSTELLING NOTULEN VERGADERINGEN D.D. 10 mei 2014 en 11 oktober 2014
(bijgevoegd)

6. JAARVERSLAGEN (bijgevoegd)
7. BENOEMING BESTUURSLEDEN
Zoals afgesproken, zullen alle bestuursleden in de voorjaarsvergadering van 2015
aftreden en wordt dan een nieuw bestuur benoemd.

8. FINANCIËN KVC 2013-2014
De begroting zal worden nagestuurd.

9. RAPPORT COMMISSIE HERSTRUCTURING (bijgevoegd)
Ruimte voor vragen en opmerkingen.

10. ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN IN 2015
Vaststelling data 2015

11. RONDVRAAG
12. SLUITING
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NOTULEN – ALV 10 mei 2014
Aanwezig:
Bestuursleden:
Jaap Labrujere (voorzitter), Janneke Horneman (secretaris), Bert Kregmeier (penningmeester),
Piet Verschure (CBC), Bennie Deegens (Topsport), Cees Benschop (CJC)
Afgevaardigden van districten: Amsterdam, Berkel & Slinge, Betuwe-Veenendaal, Delta Zuid
West, ’s-Hertogenbosch, Doetinchem e.o., Dordrecht, Duinstreek, Eem- & Flevoland,
Groningen/Drenthe, ’t Sticht, Kempenland, Maastricht e.o., Midden Brabant, Midden Holland,
Nijmegen, Noord Holland Midden, Oss, Rotterdam, Stedendriehoek, Veen- & Rijnstreek,
Veluwezoom, Venlo e.o., Vlietlanden, West Brabant, West Friesland, Woerdense Bond, Zuid
Limburg, Zwolle
Leden bondsraad, bondsbestuur, collega secties, vertegenwoordigers van de media, overige
belangstellenden
Afwezig met kennisgeving:
Districten: Friesland, Twente, Noord-West Nederland, Den Haag, Noord Oost Overijssel
Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Jan van Bakel, Evert Hulleman, Anitha Nijhoff, Jan Zanders,
Henk Meijer
Opmerking vooraf: doordat niet alle sprekers zich via de microfoon hebben laten horen, kon een
aantal vragen en opmerkingen niet in dit verslag worden opgenomen.
1. OPENING
Voorzitter opent om 13.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij
refereert vervolgens aan de overlegronde van maart, welke zeer goed verlopen is had een
ongekende hoge opkomst. De betrokkenheid is erg groot, en dat doet ons goed.
De competities lopen ten einde en we kijken uit naar de landsfinale eind juni, waar ook de
lancering van het spel 5-ball zal plaatsvinden.
De leden (80 personen) die ons zijn ontvallen sinds de ALV van november 2013 worden met een
moment stilte herdacht.
2. VASTSTELLEN AGENDA
Toegevoegd worden de agendapunten:
7a: Vernieuwing (district Dordrecht).
8.3: Voorstel herbenoeming bestuursleden.
8.4 Extra ALV eind september/begin oktober i.v.m. bespreken status fusie en fusiedocument.
Vervolgens wordt hiermee de agenda vastgesteld.
3. MEDEDELINGEN
Op verzoek wordt het woord gegeven aan Wim Schipper in het kader van het VG biljarten. De
heer Schipper geeft een kort overzicht van zijn werk hiervoor in de laatste 10 jaar. Hij heeft
onlangs kunnen bewerkstelligen dat de 175 VG-biljarters nu lid zijn geworden van de KNBB en
overhandigt een CD met alle gegevens van deze clubs en leden. Voorzitter Labrujere dankt de
heer Schipper hartelijk voor zijn bijzondere inspanningen en feliciteert hem met dit resultaat.
Vervolgens neemt Piet Verschure (CBC) het woord en deelt mee dat het besluit omtrent het
afvoeren van het damesbiljarten van de kalender in heroverweging wordt genomen omdat
hierover veel commotie is ontstaan. De communicatie hierover is in gebreke gebleven; na de
volgende CBC vergadering zullen verdere mededelingen volgen.
Hij wijst er verder op dat de commissie Herstructurering in het geheel geen input vanuit het land
heeft ontvangen.
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4. INGEKOMEN STUKKEN
4.1 District West-Brabant – status automatisering
Dit punt wordt verschoven naar de rondvraag, indien gewenst.
5. VASTSTELLING NOTULEN VERGADERING D.D. 23 november 2013
Pagina 7: Piet Verhaar (Dordrecht): punt 8. Het “stellen van kritische vragen” moeten voortaan
duidelijker omschreven worden.
Pagina 8: Benny Beek (West-Friesland): hoogte vaststelling contributie moet vermeld worden.
Pagina 9: Piet Verhaar (Dordrecht): heeft gewezen op de wettelijke verplichting om bij een
voorgenomen fusie inzicht te hebben in de cijfers van alle partijen.
6. JAARVERSLAGEN
6.1 Jaarverslag 2013-2014
Benny Beek (West-Friesland): vindt het penningmeesterverslag te summier, het is met name te
cijfermatig en er mist hier en daar een toelichting.
Constateert dat het werkkapitaal na een stijging in 2012 en 2013 nu is gedaald.
Cijfers KVC sluiten niet aan bij vorige verslaglegging en er zijn vragen over het verslag van de
bondspenningmeester.
Arjan van der Horst beantwoordt deze vragen naar tevredenheid en geeft de nodige
toelichtingen. In een enkel geval betreft het de wijze van presentatie.
6.2 Financiele verslagen 2013
Benny Beek (West-Friesland) stelt vragen over de cijfers KNBB 2012. Er zou 22.000 euro verschil
zitten tussen resultaten koepelkosten met en zonder secties. De bondspenningmeester zegt dat
hij de beschikking heeft over de overzichten van de KNBB en van de KVC en dat daar geen gat
tussen zit.
Piet Verhaar (Dordrecht): Is het mogelijk om een volledig uitgewerkt financieel verslag
beschikbaar te stellen?
Arjan van der Horst: de jaarrekening is voor iedereen beschikbaar en zal voor 28 juni via de
website gepubliceerd worden. Er is inmiddels een accountantscontrole geweest. Bij punt 8 zal de
heer Van der Horst nog een presentatie houden met verder toelichting.
Mario van de Laan (Groningen-Drenthe): mist de begroting 2014 en daarmee de aansluiting met
2013. Bovendien zijn er geen begrotingen van de collega-bonden.
De heer Van der Horst neemt aan, dat die in november 2013 al is vastgesteld. Deze komen niet
meer in een verslagperiode terug, tenzij er aanpassingen zouden zijn.
Hij is van mening dat informatie (begrotingen) van de andere secties op de respectievelijke
websites zouden moeten staan. Voortaan zal er aan gedacht worden om deze mee te sturen.
De heer Kregmeier wijst erop dat in de KVC rekening deze begroting wel is opgenomen. Er is een
reservering in wedstrijdkosten geweest in 2012. Die staat nu in de overige opbrengsten.
Ook hier is sprake van een iets andere presentatie.
Kees Blom (Rotterdam): er is een spaarrekening KVC van 400.000 euro. Waar is de rente?
Bert Kregmeier: deze is verantwoord onder de financiele baten (verlies- en winstrekening).
Dit is een vereiste manier van verslagleggen, welke nodig is om de accountantsverklaring te
verkrijgen. En die is weer van belang voor het verkrijgen van subsidies van NOC/NSF.
Financiele activa moeten ook geplaatst worden, waaronder deposito’s.
Wim Schipper: blz. 19 debiteuren t.o.v. 2012 fors verminderd. Overige vorderingen zijn echter
verdubbeld. Hoe kan dit?
Bert Kregmeier: kan presentatie zijn, maar zijn meestal vooruitbetaalde bedragen. Het heeft geen
effect op het resultaat.
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Bart Schoneveld: vult aan, dat de wedstrijdkosten zijn lager dan begroot en nu onder de
overloopposten opgenomen zijn.
De jaarrekening wijkt hier en daar wat af van hoe het in het verleden werd opgesteld, maar dat is
op zich niets bijzonders. Verder pleit hij voor een ander boekjaar, van 1 augustus t/m 31 juli.
Arjan van der Horst raadt dit laatste af, omdat het NOC/NSF daar geen voorstander van is.
Piet Verhaar (Dordrecht): wij zijn geen financieel deskundigen, en vraagt om voortaan eenvoudige
toelichtingen toe te voegen. Waarvan acte.
6.3 Verslag FAC
Jaap Labrujere verzoekt de vergadering om het bestuur decharge te verlenen, hetgeen met
applaus geschiedt. Daarna leest hij het verslag van de FAC (Wim de Vos en Nel Twigt) voor en
dankt hen hartelijk voor het werk dat zij gedaan hebben.
7. UITKOMST INFORMELE OVERLEGRONDE MAART 2014
Het was een zeer constructieve overlegronde. De algemene tendens was dat de grote
meerderheid voorstander is van op volle kracht door naar de fusie met de KNBB. Ook werden er
wedstrijdtechnische zaken aangekaart, die opgepakt worden door Piet Verschure.
Voortaan zullen we deze bijeenkomsten iedere maand maart gaan houden, omdat dit na de fusie
nog het enige moment is waarop wij als Carambole met elkaar in overleg kunnen.
De ALV zal na de fusie wellicht Ledenberaad gaan heten.
7a. Vernieuwing (Piet Verhaar, Dordrecht)
De commissie die zich hiermee bezighoudt, zou in de voorjaarsvergadering een verslag
deponeren, vervolgens zouden we in de najaarsvergadering 2014 hierover verder discussieren.
Zonder overleg zijn echter al wel maatregelen bekendgemaakt, zoals het damesbiljarten en de
dagcompetitie. Er is een grotere afstand ontstaan tussen praktijk en beslissers.
In de nieuwe structuur verzoekt hij meer rekening te houden met praktijkmensen bij de
besluitvorming.
Piet Verschure: de commissie heeft geen enkele input gekregen vanuit het land en is zelf
voortvarend aan de slag gegaan. In de CBC was al veel eerder besloten om in de dagcompetitie de
5e en 6e klasse libre samen te voegen. Een rapport is reeds aangeboden aan het KVC bestuur. Dit
zal in de najaarsvergadering als plan aan de orde komen.
District Duinstreek heeft ook een rapport ingestuurd, dat deels overlapt met die van onze
commissie. Wij zullen daar zeker iets mee doen.
Piet Verhaar vraagt zich af of er uit een district, waar nog slechts de helft van het aantal leden
overgebleven is, wel goede ideeen voortkomen.
Piet Verschure wijst erop dat er ook nog een commissie moet komen die de reglementen moet
gaan herzien en rekent op aanmelding vanuit het land.
Hij staat er open voor om door praktijkmensen geadviseerd te worden, maar is wel teleurgesteld
in hoe het tot nu toe is verlopen.
Piet Verhaar zegt dat er bijv. in de kadercompetitie nu een klankbordgroep is, waarmee goed
samengewerkt wordt. Piet Verschure heeft hierover echter in de CBC heel andere berichten
ontvangen, er kwam tot nu toe zeer weinig input vanuit die hoek.
Jaap Labrujere roept iedereen op om de commissie te ondersteunen, door hen te voorzien van
ideeen. Het zou wenselijk zijn als alle districten het voorbeeld van Duinstreek volgen en met
aanbevelingen komen.
Ton te Boekhorst (Stedendriehoek): er mist e.e.a. aan communicatie. Hij doet de aanbeveling om
de planning beter te communiceren.
Jaap Labrujere is het hier niet geheel mee eens. Wij communiceren in Biljart Totaal, door de
overlegrondes, nieuwsbrieven etc. en pleit voor grote transparantie. Maar daar moet iedereen
aan bijdragen, immers communicatie werkt naar twee kanten toe.
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Hij denkt dat 95% van de leden zich niet druk maakt over wat er allemaal moet gebeuren.
Uiteraard betreft dit niet de bestuurders.
Na de pauze hervat de voorzitter de vergadering en deelt het volgende mee:
- Bennie Deegens heeft een onderscheiding ontvangen in de Orde van Oranje Nassau. Hiervoor
volgt applaus.
- De naam van Sylvia de Heus is gewijzigd in Sylvia van Mourik.
8. STATUS HERSTRUCTURERING KNBB
8.1 Toestemming doorgaan herstructurering en voorbereiden opheffen KVC
Arjan van der Horst geeft een overzicht van de resultaten die er tot nu toe zijn geboekt. Sinds
2010 hebben we goede accountantsverklaringen, mede dankzij de inspanningen van Bart
Schoneveld. Het debiteurensaldo is aanzienlijk gedaald, naar ca. 70.000 euro, en kan nog lager
worden.
In 2012 zien we een opleving, omdat we van verenigingsjaar naar seizoensjaar zijn gegaan. Ook is
toen de seizoensgebonden facturatie ingevoerd. De transparantie is in alle opzichten verbeterd en
de balans is schoon.
Het eigen vermogen van de KVC is ca. 340.000 euro, van de koepel 172.000 euro en van de sectie
Driebanden 26.500 euro. Er is inmiddels voor ca. 96.000 euro aan subsidies ontvangen (voor
automatisering, opleidingen en pool), wat nog niet uitgegeven is.
Er zal ook gekeken moeten worden naar nieuwe inkomstenbronnen. Lotto is momenteel de grote
financier van de KNBB. Iets als cue-bets valt onder kansspelen, en daar kleven ook nadelen aan
(verslaving, match fixing) en het is de vraag hoe NOC/NSF hier tegenaan kijkt. Ook Lotto heeft
daar een stem in.
Door middel van Renflex kunnen incasso’s verbeterd worden. Er is ook versterking op het
bondsbureau nodig bij de afdeling Financiële Zaken, o.a. om een adequaat begrotingsbeleid te
kunnen voeren. Er wordt nog een begroting voor het meerjaren beleidsplan opgesteld.
De verkoop van het bondsbureau zal meer eigen vermogen opbrengen. Het nieuwe kantoor zal
eveneens in Nieuwegein gezocht worden. Gekeken wordt naar een te huren pand. Verhuiskosten
vallen onder inboedel (10.000 euro).
Wim Schipper vraagt waar voortaan centrale trainingen gaan plaatsvinden.
Mario van de Laan (Groningen-Drente) verzoekt om financiële informatie gewoon toe te sturen,
zodat mensen het niet zelf op internet moeten opzoeken.
Piet Verhaar: zou graag voor de volgende bondsraadsvergadering een tussentijdse update van de
financiele status ontvangen.
Voorzitter vraagt vervolgens de vergadering om toestemming om het fusietraject te vervolgen. Dit
wordt geaccordeerd door applaus.
8.2 Beklemmen vermogen KVC
Voorzitter pleit ervoor om een deel van het huidige vermogen van de KVC te beklemmen en niet
in de fusie in te brengen. Dit deel zal een bestemming krijgen voor bepaalde doeleinden.
Bijvoorbeeld als grote sponsoren plotseling wegvallen en hierdoor evenementen zoals een
landsfinale geen doorgang kan vinden.
In het verleden hebben districten hun renteloze lening aan de KVC gekwijt, dit komt neer op ca.
200.000 euro. Het beklemde bedrag zal min of meer hierop gebaseerd zijn. Er zal wel een termijn
aan de beklemming verbonden worden van ca. 3 jaar. Daarna zal het vermogen opgenomen
worden in de KNBB.
Discussie volgt over het wel of niet beklemmen van dit bedrag. Bennie Beek (West-Friesland) zou
graag in de najaarsvergadering een overzicht hebben van de bedragen die de andere secties
hebben als bestemmingsreserve. Arjan van der Horst legt uit wat beklemmen precies is en geeft
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aan dat indien er beklemd wordt, dit als zodanig in het fusiedocument moet worden opgenomen,
alsmede waarvoor de beklemming is bedoeld (voor Carambole).
Vervolgens wordt schriftelijk over dit onderwerp gestemd. De uitslag van de stemming is:
12.275 voor en 7.461 tegen.
Hiermee is het voorstel om een deel van het KVC vermogen te beklemmen bij de fusie,
aangenomen.
In de toekomst komt er 1 Algemene Ledenvergadering (of Ledenberaad), waarin Carambole ruim
80% stem heeft. Bij toekomstige stemmingen heeft Carambole derhalve altijd de meerderheid.
Carambole blijft via de districten vertegenwoordigd, evenals Pool. De secties Driebanden en
Snooker zullen met fictieve districten via individuele leden toegang tot dit orgaan krijgen.
Er wordt gedacht aan een kiesdeler van het district met het minst aantal leden.
8.3. Voorstel herbenoeming bestuursleden
Zowel het bondsbestuur als de sectiebestuur doen het voorstel om hun huidige besturen te laten
zitten tot het voorjaar van 2015. Er zijn diverse (deel)commissies gevormd, waardoor het
wenselijk is om dat traject af te maken. De vergadering stemt ermee in dat het huidige bestuur
blijft zitten tot 1 januari 2015. Daarna wordt dit bestuur automatisch het disciplinebestuur van
Carambole tot de voorjaarsvergadering van (juni) 2015. In het voorjaar zullen de
bestuursprofielen gereed zijn, en zullen kandidaten zich kunnen aanmelden. Deze zullen dan in de
overlegronde van maart 2015 kunnen worden voorgesteld aan de districten. Vervolgens zullen de
diverse besturen in de voorjaarsvergadering van 2015 benoemd worden.
8.4 Extra ALV vergadering
Er zijn diverse strubbelingen in het fusietraject geweest, waar geen rekening mee gehouden was
en die meer tijd gekost hebben. Daarom is er nu nog geen fusiedocument overhandigd en is het
wenselijk om eind september/begin oktober een extra ALV uit te schrijven om dit document te
bespreken. De vergadering stemt hiermee in.
9. RONDVRAAG
Harrie Rouschen (Zuid-Limburg):
1. Verzoekt duidelijker de datum van vergaderingen te communiceren en deze niet meer te
wijzigen.
2. Kees Bitter zou zich teruggetrokken hebben als kandidaat voorzitter van de CBC wegens
werkzaamheden, maar dit klopt volgens hem niet. Voorzitter heeft geen verdere
toevoegingen, anders dan in de vorige vergadering aangegeven.
3. De kosten van de organisatie van een NK zijn veel te hoog voor een district. Gezien de
kosten van zijn eigen district voor een lopende rechtszaak, is dit nogal bezwaarlijk.
Voorzitter antwoordt dat een collectieve rechtsbijstand erg kostbaar is. Als de ALV van een
district een lid schorst, en er is tevens een uitspraak van de rechter, dan kan het bestuur
van KVC er niets meer aan doen. Zeker niet als partijen verder willen procederen. In dit
geval is door het KVC bestuur aangeboden om te komen bemiddelen, maar daar is geen
gebruik van gemaakt.
Bennie Stegeman (Berkel&Slinge): ledenmutaties worden niet meer automatisch per mail
doorgegeven maar moeten zelf uitgezocht worden.
Remi Janssen (Oss/lid automatiseringscommissie) antwoordt dat wanneer bepaalde zaken binnen
‘Mijn KNBB’ anders ingericht moeten worden, hiervoor een verzoek bij Ruud Hudepohl ingediend
moet worden. Daarna wordt bekeken of dit uitgevoerd kan worden en welke kosten hier mee
gemoeid zijn. Dit is de juiste weg om te bewandelen.
Ad Koolen (West-Brabant): we wachten nog op automatisering van het wedstrijdwezen.
Arjan van der Horst antwoordt dat de KNBB in gesprek is met Biljartpoint. Kompsos vormt een
dusdanig risico, dat het nodig is om zaken te doen met een andere partner.
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Biljartpoint zal alvast gegevens opvragen bij de districten en verzocht wordt om hieraan
medewerking te verlenen.
10. SLUITING
Voorzitter dankt een ieder heel hartelijk voor zijn bijdrage en komst naar Wijchen en sluit de
vergadering om 16.15 uur.
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NOTULEN - besloten extra ALV 11 oktober 2014
Aanwezig:
Bestuursleden: Jaap Labrujere (voorzitter), Janneke Horneman (secretaris), Bert Kregmeier
(penningmeester), Piet Verschure (Breedtesport), , Bennie Deegens (Topsport), Cees Benschop
(Jeugd)
Afgevaardigden van de districten: Berkel & Slinge, Betuwe-Veenendaal, Delta Zuid-West, ’sHertogenbosch, Dordrecht, Eem- en Flevoland, Kempenland, Maastricht e.o., Midden-Brabant,
Midden Holland, Oss, Rotterdam, Stedendriehoek, Twente, Veluwezoom, Venlo e.o., Vlietlanden,
West Brabant, West Friesland, Zuid Limburg, Zwolle
Leden bondsraad: Maria Blom, Bram van Doorn
Leden bondsbestuur: Marcel Keulen
Ereleden/Lid van verdienste: Evert Hulleman, Bart Schoneveld
Mevrouw Marjan Olfers, hoogleraar Sportrecht
Willem la Rivière, directeur KNBB
Afwezig met kennisgeving:
Districten: Amsterdam, Doetinchem, Duinstreek, Noord-Holland Midden, Veen- en Rijnstreek,
Noord-Oost Overijssel, Den Haag, ’t Sticht, Woerdense bond
Ereleden: Gerda Nieuwenhuis, Ria de Hek, Henk Meijer, Ad van de Griendt, Annitha Nijhof
Afwezig zonder kennisgeving:
Friesland, Groningen/Drenthe, Nijmegen, Noord West Nederland
1. OPENING
Voorzitter opent de vergadering om 13.05 uur en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Dit is
een besloten extra ledenvergadering. We hebben hier speciaal om gevraagd, zodat ieder zich kan
uitspreken.
Vandaag wordt de leden om mandaat gevraagd voor het treffen van voorbereidingen om KVC op
te heffen. Vervolgens wordt dit gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, en zal daar daarna 1
maand ter inzage liggen.
In de ALV van 22 november 2014 zal worden vastgesteld dat wij ons per nader te bepalen datum
(waarschijnlijk begin 2015) opheffen en daarmee zal de fusie met de KNBB een feit zijn.
Voorzitter geeft allereerst een terugblik op de laatste 10 jaar:
“De KNBB heeft 85 jaar bestaan uit alleen de discipline Carambole.
Toen werd besloten om alle keusporten onder 1 dak te brengen, zijn Pool en Snooker toegetreden.
Driebanden was al eerder bij de KNBB aangesloten geweest maar na een periode van afwezigheid
toen ook weer toegetreden.
Er werd een bondsraad geformeerd bestaande uit 32 afgevaardigden, waarbij iedere sectie een
aandeel van 25% kreeg toebedeeld. Carambole, dat toen ook al meer dan 80% van het
ledenvolume bezit, nam hiermee kennelijk genoegen.
Deze onbegrijpelijke constructie toonde al snel aan niet te werken, want al snel was de financiële
chaos zo groot dat de leden als Carambole per lid 15 gulden renteloos moest lenen om de KNBB te
redden van de ondergang. Dat heeft Carambole veel leden gekost en nog steeds is dit verlies
voelbaar.
Zes jaar later bevond de KNBB zich weer op de rand van de afgrond. In 2006/2007 waren wij in
feite weer failliet.
Diverse districten gaven toen aan, zo niet verder te gaan en dreigden met een massaal vertrek uit
de KNBB. Er zijn toen harde noten gekraakt en om niet weer een ontzettend ledenverlies te
creëren, heeft de toenmalige sectie Carambole besloten om een zelfstandige vereniging te
worden. Wij kregen toen een inbreng van 50% in de bondsraad die van 32 naar 12 afgevaardigden
werd teruggebracht, maar wel met beheer over eigen financiële middelen en mogelijkheden.
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Het bondsbureau werd gereorganiseerd en de handen werden ineengeslagen. De renteloze lening
werd terugbetaald, debiteuren opgespoord en omdat veel districten de renteloze lening gekwijt
hebben, zijn we in rustig financieel vaarwater beland.
Onze jurist, de heer Kollen, heeft toen al voorspeld dat deze constructie eigenlijk als een soort
overgangsfase gezien moest worden omdat dergelijke constructies geen lang leven beschoren zijn.
En inderdaad kwamen wij weer in een turbulente fase terecht, echter heeft de biljarter aan de
tafel hier praktisch niets van gemerkt. De financiën werden ondanks bestuurlijke perikelen op orde
gebracht en geborgd voor de nabije toekomst.
Gedurende deze bestuurlijk moeilijke periode groeide wel het besef dat wij als keusporters
elkander hard nodig hebben. Wij kunnen constateren dat het carambole biljarten zich meer gaat
verplaatsen naar sportzalen, ontmoetingscentra, dorpshuizen en biljartcentra etc. Pooltafels
hebben daar vaak de overhand en men kan dan zien dat er kruisbestuiving plaatsvindt. Anticiperen
op dit soort zaken is een vereiste.
Ik zie zelfs een toekomst waarbij districten niet alleen Carambole herbergen maar ook Pool,
Snooker en zeker Driebanden, want met Driebanden zijn wij al onderweg naar hechtere
samenwerking en kijken wij al naar het opzetten van gezamenlijke competities.
Wij hebben daarom in augustus 2013 de bestuurlijke koppen bij elkaar gestoken en zijn hard gaan
werken aan een organisatie die nu voor u ligt: een gezonde KNBB waarbij de financiën
transparanter zijn dan ooit tevoren, een KNBB waar de wisselwerking optimaal is, een KNBB waar
voor iedere biljarter een plaats is en waar iedere biljarter zich thuis voelt, een KNBB met kortere
lijnen en minder bestuurslagen, en waar de minderheid ruimte krijgt van de meerderheid om zich
optimaal te kunnen ontwikkelen.
Een KNBB waarin u nu krijgt waar u eigenlijk al decennia eerder recht op had, namelijk een
inbreng gebaseerd op het ledenvolume.”
Voorzitter opent hierna met de oude voorzittershamer de vergadering. Deze is teruggevonden bij
de verhuizing van het bondsbureau.
2. VRAGEN BETREFFENDE FUSIEDOCUMENT EN NIEUWE STATUTEN
Piet Verhaar (Dordrecht):
Er staat nu bij BGO (biljartgerelateerde organisatie) dat verenigingen van commerciële partijen
ook kunnen toetreden tot een BGO. Dat houdt in dat commerciële partijen stem kunnen hebben
bij besluitvorming. Dat is in tegenspraak met de aanbevelingen voor goed sportbestuur van het
NOC.
Marjan Olfers: het is aan de vereniging KVC om te bekijken of we dit willen toelaten. Bij andere
bonden en organisaties worden wel lidmaatschapsverhoudingen toegestaan omdat de mening
van die groep van belang kan zijn.
Piet Verhaar denkt dat je dan vermenging van belangen krijgt in de ledenraad.
Marcel Ceulen: vraagt zich af of wij niet van deze partijen (bijv. biljartfabrikanten, zaalhouders,
pers etc.) mede afhankelijk zijn. Ze hebben maximaal 5% stemrecht, dus de invloed is zeer klein.
Vraag is of we ze per se buiten de deur willen houden.
Vraag aan de zaal hoe men erover denkt:
1. voorstel Verhaar = schrappen uit de tekst
2. voorstel Ceulen = kan worden toegelaten.
Mevrouw Olfers merkt nog op, dat het bondsbestuur op dit moment de toelating bepaalt en dat
de ledenraad kan overrulen.
Het voorstel Ceulen wordt aangenomen.
Artikel 7 lid 2b (pag. 27): hiervoor heeft Piet Verhaar een vereenvoudiging voorgesteld die de
strekking van de inhoud niet verandert.
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Nog steeds is geen financieel overzicht over 1e helft van het jaar ontvangen. Wij moeten dit
inzicht wel hebben, dat is wettelijk verplicht. Piet Verhaar vindt dit zorgelijk. We moeten nu wel
groen licht geven voor de fusie.
Mevrouw Olfers zegt, dat op dit moment géén formeel besluit tot fusie genomen wordt, maar wel
op 22 november a.s.
De heer Ceulen vult aan, dat in de ALV van 22 november de financiën aan de orde komen. De
vermogenspositie wordt dan ter inzage gegeven bij het voorleggen van de fusie. Ook al was het er
nu wel geweest, dan nog was het geen onderwerp ter bespreking.
Het depositiedocument gaat binnen ca. 3 weken naar alle districten. Deponering bij de Kamer van
Koophandel gebeurt dan ook.
Benny Beek (West-Friesland):
Er zitten 2 schoonheidsfoutjes in het organogram op blz 14: ‘gewesten’ moet ‘districten’ bij de
Sectie Pool zijn.
Op blz. 16 staan 2 verschillende data inzake verkoop van het bondsbureau.
Biljartgerelateerde organisaties: het eerste aantal dat genoemd wordt is 1500, later slechts 2.
In het fusiedocument pag. 17 voorlaatste alinea staat dat er 1 vertegenwoordiger aan te wijzen is
voor de ledenraad, in statuten staat 2. Het fusiedocument is niet juist en zal aangepast worden.
Blz. 18: vervanging lid ledenraad: hieruit ontstaat discussie wie daarvoor aangewezen moet
worden. Voorstel fusiedocument is dat een collega ledenraadlid het afwezige lid vervangt, maar
het lijkt de heer Beek meer voor de hand liggen dat dat iemand uit hetzelfde district doet.
Ledenraadleden worden binnen het district aangewezen en benoemd voor periode van 3 jaar,
daarmee wordt continuïteit gewaarborgd. Zij hebben controlerende en wetgevende taken en
dienen het belang van de totale KNBB en haar toekomst te behartigen.
Verder wordt nog opgemerkt dat het de bedoeling is om in de toekomst, naast onze informele
gewestelijke overlegrondes, ook een platform van de discipline Carambole in te richten waar in
kleiner comité voorstellen worden voorgesproken alvorens die naar de ledenraad gaan.
Er volgt stemming over:
Voorstel Beek (West-Friesland): vervanging ledenraadlid door iemand anders uit het district – 11
stemmen voor.
Voorstel Olfers: vervanging ledenraadlid door een collega ledenraadlid – 9 stemmen voor.
Er is 1 onthouding.
Marcel Ceulen doet het volgende tussenvoorstel:
Er worden 2 personen door het district benoemd: een ledenraadlid en een plaatsvervangend
ledenraadlid, met dien verstande, dat de reserve geen spreekrecht heeft indien hij samen met het
ledenraadlid aanwezig is. Dit wordt aangenomen.
Cees Ursem (Veluwezoom): als je ze benoemt, moet er aan gedacht worden om ze niet
tegelijkertijd te laten aftreden. Een rooster van aftreden zal toegevoegd worden aan het
Algemeen Reglement.
Verder ziet hij nog een schoonheidsfoutje op blz. 16: bezetting KNBB, functies: “medewerkers”
moet zijn: “medewerker”.
3. INSTEMMING OPHEFFING KNBB VERENIGING CARAMBOLE
Gevraagd wordt om het huidige KVC bestuur mandaat te verstrekken om de nodige
voorbereidingen te treffen voor opheffing van de KNBB Vereniging Carambole.
Het officiële besluit zal worden genomen op 22 november 2014. Vervolgens wordt dit
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar men ca. 1 maand inzage zal hebben.
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Stembriefjes worden uitgedeeld en het stembureau als volgt ingericht: Wim Roseboom, Ad
Koolen, Willem la Rivière.
Na stemming blijkt dat er unaniem vóór de fusie gestemd is. Voorzitter bedankt in het bijzonder
mevrouw Olfers en de heer Ceulen voor het tot stand brengen van het fusiedocument.

4. RONDVRAAG
Benny Beek (West-Friesland): had verwacht dat er nog vragen over de statuten en Algemeen
Reglement gesteld konden worden. Hij had nog wat punten over die laatste 2 stukken te melden
of te vragen, maar dat heeft nu geen zin meer omdat het hele document is aangenomen.
Piet Verhaar (Dordrecht): eind intensief traject. bedankt het bestuur voor de inzet in dit
intensieve traject van het afgelopen jaar.
Harry Rouschen (Zuid-Limburg):
Als de bondsraad het fusiedocument gaat afkeuren, wat gebeurt er dan? Dan is de fusie van de
baan en komen we er in de volgende ALV van 22 november op terug.
Verder wil hij de stukken voortaan graag per post toegestuurd hebben. Dit zal op verzoek
gebeuren.
5. SLUITING
Jaarlijks in maart zullen de gewestelijke informele bijeenkomsten blijven plaatsvinden, daarnaast
zullen we een platform inrichten als overlegorgaan. Dit platform bestaat uit het disicplinebestuur
Carambole en enkele districtsvoorzitters.
Om 14.05 sluit voorzitter Jaap Labrujere de vergadering, dankt ieder voor zijn inbreng en wenst
iedereen wel thuis.
De ALV van 22 november zal worden voorgezeten door Piet Verschure.
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VERSLAG COMMISSIE SPORTZAKEN CARAMBOLE OVER HET SEIZOEN 2013 – 2014
Inleiding
Dit verslag van Commissie Sportzaken Carambole beslaat de periode 1 augustus 2013 tot en met
31 juli 2014.
In de bijlage treft u het cijfermatige overzicht aan.
Samenstelling commissie
Voorzitter:
Jaap Labrujere
Commissieleden:
Bennie Deegens, portefeuille Topsport
Piet Verschure, portefeuille Breedtesport
Cees Benschop, portefeuille Jeugd Training Opleiding
Secretaris:
Ad Klijn, medewerker wedstrijdzaken KNBB
Algemeen
De Commissie Sportzaken Carambole heeft in het afgelopen seizoen vergaderingen belegd met de
artistiek spelers en met de ereklassers om het seizoen te evalueren.
De commissie blijft aandacht vragen voor de mentale training. Zowel voor de jeugd als voor
senioren is daar behoefte aan. De Grand Dutch in combinatie met de Masters Artistiek dreigde
door het terugtrekken van de organisator niet gespeeld te kunnen worden. Men heeft de
organisatie van de vorige Grand Dutch in Haarlo bereid gevonden om ook dit keer de organisatie
op zich te nemen. In de evaluatie was iedereen het over eens dat het ook deze keer weer een
geweldig succes was.
Ook heeft commissie een nieuwe leverancier voor de sportprijzen gezocht en gevonden. De
prijzen voor het district, gewest en nationale kampioenshappen kunnen rechtstreeks via de site
besteld worden.
Dit seizoen werd een commissie herstructurering carambole ingesteld die tot doel had, het in
kaart brengen van onderstaande items: 1. Ledenwerving, 2. Structuur vereenvoudiging,
3. Reglementen vereenvoudiging, 4. Lidmaatschap op maat, 5. Aanpassing wedstrijdzaken aan
behoeften van deze tijd”
De commissie bestond uit de heren
Ad Koolen
Zuid-Nederland
Mario van der Laan
Noord- Oost-Nederland
Wim Roseboom
West-Nederland
Piet Verschure
Breedtesport KVC
Henny Wezenbeek
Sectie Driebanden
De commissie heeft de eindrapportage aangeboden aan het bestuur van KVC.
Topsport
2014 Is het jaar, waarin we nog even nagenieten van de successen tijdens het EK in Brandenburg
en waarin we ons gaan opmaken voor EK Brandenburg 2015. Toch werden er internationaal nog
wel een paar fantastische resultaten behaald door onze topsporters. Zo was er een Euro Grand
Prix artistiek in Marseille waar Erik Vijverberg een 5e plaats behaalde. Bij de Euro Grand Prix
bandstoten in Hoogeveen zegevierde Jean Paul de Bruijn. Hij werd zeer verdienstelijk tweede bij
het Wereld Kampioenschap bandstoten in St. Brevin. Nederland kende dit jaar toch een Europees
Kampioen. In het Franse Rochin werd topteam Etikon voor de 5 maal in hun bestaan Europees
Kampioen.
Een rustig jaar zou je dus kunnen stellen. Niets is minder waar, want er dreigen donkere wolken
samen te trekken boven ons topsport klimaat. De UMB, de wereld biljartbond, heeft op het laatst
gehouden congres in Sluiskil, officieel afscheid genomen van onze geliefde carambole
spelsoorten. Dit houdt in dat er geen enkel Wereld Kampioenschap meer gehouden zal worden in
de kaderspelen en Libre. Officieel heeft men aangegeven het driebanden als “core-business” te
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hebben en dat geprobeerd zal worden om de spelsoorten artistiek en bandstoten, in de komende
jaren nog uit te proberen. Dit is afhankelijk van organisaties die zich aanbieden. Deze donkere
wolk is van serieuze aard en moet door de KNBB dan ook serieus genomen worden. Want wat
gebeurt er als de CEB, de Europese Biljart Bond, om financiële redenen geen vervolg kan geven,
na Brandenburg 2015. De kans is dan groot dat de Europese Bond, wegens gebrek aan
organisatoren, het voorbeeld van de UMB gaat volgen! Wat hebben wij onze jeugd en toppers
dan nog te bieden? Waarom moeten wij de jeugd dan nog opleiden in de carambole disciplines?
Belangrijke vragen, die in 2015 beantwoord moeten worden. Een ding staat vast. We moeten met
onze jeugdopleidingen een andere weg inslaan en ons meer gaan richten op een opleiding waar
ruimte is voor keuzes. Keuze voor de jeugd om over te stappen naar het driebanden. Dit is de
enige en juiste weg om jeugd nog aan onze topsport te binden en wat niet minder belangrijk is,
internationaal aansluiting te houden. Samen met coaches, de discipline commissies Carambole en
Driebanden, zal de “nieuwe KNBB” hier snel werk van moeten maken.
Biljart Artistiek
Nieuw in zowel ere- als eerste klasse was de overgang van een 10-sets systeem naar een 20-sets
systeem. Dit blijkt zowel voor de spelers als het publiek meer variatie te geven. Voorheen
gebeurde het in de ereklasse nog wel eens, dat een speler een bepaalde set meerdere malen in
het weekend moest spelen. Nu is dat risico veel kleiner geworden.
Met ingang van dit seizoen werd niet alleen in de ereklasse, maar ook in de eerste klasse gebruik
gemaakt van elektronische scoreborden. De tussenstanden zijn hierop duidelijk te zien en ook
kunnen de te maken figuren op het scorebord getoond worden.
In 2013-2014 is een omschakeling gestart, die tot gevolg heeft dat met ingang van seizoen 20142015 eerst de eerste klasse Grands prix en het NK eerste klasse gespeeld worden, en daarna pas
de ereklasse Grands Prix en de Masters artistiek.
Er werd door 19 mensen deelgenomen aan de eerste klasse Grands Prix. Onder hen waren 6
nieuwe deelnemers. Het meest in het oog springend waren de resultaten van de toen nog 16jarige Jop de Jong. Als winnaar van de Grand-Prix cyclus plaatste hij zich rechtstreeks voor de
ereklasse. Winnaar van het NK eerste klasse werd Pierre Scheers uit België.
In de ereklasse werd de Masters artistiek gewonnen door Erik Vijverberg. Tweede werd Rob
Scholtes, die hiermee afscheid nam van het biljart artistiek. Martin van Rhee werd derde, René
Dericks vierde.
Bij de Europese Grand Prix in Doetinchem verraste René Dericks vriend en vijand door daar beslag
te leggen op de bronzen medaille.
Breedtesport
De Commissie Breedtesport Carambole, kortweg C.B.C., was in het seizoen2013-2014
samengesteld uit de 4 voorzitters van de gewesten, specialisten op het gebied van ICT
kadercompetitie en de portefeuillehouders jeugdzaken en breedtesport van de K.V.C.
Samenstelling: Kees Bitter, portefeuillehouder Breedtesport KVC tot november
Piet Verschure, portefeuillehouder Breedtesport KVC vanaf november
Janneke Horneman, Gewest Midden-Nederland
Wim Schmitz, Gewest Noord-Oost-Nederland
Fred van Rookhuijzen, Gewest West-Nederland
Ad Koolen, Gewest Zuid-Nederland
Hans de Jager, specialist Kadercompetitie
Cees Benschop, portefeuillehouder Jeugd KVC
In de vergadering van maart 2014 is Frans van Hoeve, specialist in berekening van tabellen en ICT
toegevoegd aan deze commissie.
In de vergaderingen van deze commissie werd nader ingegaan op het bijstellen van de
reglementen, het voorbereiden van de nieuwe tabellen van de Landscompetitie voor het seizoen
2015-2016 en kampioenschappen voor dames.
Wat betreft het laatste, stelde de commissie voor om het damesbiljarten, zowel voor de teams als
persoonlijk in zijn geheel onder te brengen in de avondcompetitie.
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Dit voorstel werd door de leden niet goed ontvangen. In het kader van de promotie voor het
vrouwenbiljart heeft de commissie haar standpunt heroverwogen en is met een ander voorstel
gekomen. De 1ste klasse dames spelen een play-off als internationale afvaardiging wordt gevraagd
en er zal een NK voor teams worden georganiseerd naast de Landsfinale.
Landsfinale
Het laatste weekend van juni stond traditiegetrouw weer in het teken van de Simonis Biljartlakens
Landsfinale, hèt breedtesportevenement van het jaar en het sluitstuk van de Nationale
Teamcompetitie in de verschillende klassen. De sponsoren van dit evenement waren zeer
tevreden over de organisatie en het niveau van deze landsfinale.
Tijdens deze landsfinale werd het nieuwe spel “5 Ball” geïntroduceerd. Deze nieuwe vorm van
biljarten zal in de toekomst verder uitgebouwd moeten worden.
De organisatie van de Landsfinale werd alom geprezen door de deelnemers, van wie het
merendeel voor het eerst aan deze finale deelnam, de arbiters en supporters.
Het bestuur van de KNBB-Vereniging Carambole feliciteert uiteraard de kampioenen, die in het
cijfermatige deel van dit verslag zijn vermeld, maar feliciteert ook de teams die geen kampioen
zijn geworden. Uiteraard komen de biljarters naar Nieuwegein om Nederlands Kampioen te
worden maar alleen al het bereiken van de Simonis Biljartlakens Landsfinale is een prestatie op
zich.
Kadercompetitie
De Kadercompetitie is van start gegaan met 83 teams verdeeld over 6 poules. Helaas zet ook in de
Kadercompetitie de dalende trend door en zijn er vier inschrijvingen minder dan het seizoen
ervoor. Na de reguliere competitie waarin de poulewinnaars zich rechtstreeks plaatsten voor de
halve finales hebben de nummers 2, 3 en 4 van de poules via play-offs nog gestreden voor een
plaats in de halve finale. Vanuit de halve finales plaatsen de teams Hanze Zonwering/De
Ghesellen, De Vries Juweliers, Billardcafé De Veemarkt en titelverdediger De Poedel zich voor de
finale voor de finale in Hoogeveen. Hanze Zonwering/De Ghesellen mocht zich na deze finale
Kampioen van Nederland Kadercompetitie seizoen 2013/2014 noemen mede door een 6-2
overwinning op de titelverdediger. Dat deze finale van een hoogstaand niveau was bleek wel uit
het feit dat maar liefst 3 spelers een partij in drie beurten uitspeelde in deze finale: Edwin Zweers
240 caramboles met een hoogste serie van 191, Ronald van Gooswilligen 180 caramboles met een
hoogste serie 78 en Harry Smink 150 caramboles met een hoogste serie van 70.
In de gehele Kadercompetitie zijn 29 partijen in 3 beurten uitgespeeld, 11 partijen in 2 beurten
(waaronder twee door de jeugdige Sam van Etten) en twee partijen in 1 beurt. Zowel Ferry de
Jong als Ronald Filippo wisten hun partijen van respectievelijk 230 en 240 caramboles in 1 beurt
uit te spelen.
Persoonlijke Kampioenschappen
Wat betreft de persoonlijke kampioenschappen zijn onze medewerkers op het bondsbureau
afhankelijke van de verstrekte gegevens van de gewesten den de districten.
Ook dit jaar zijn de gegevens niet op tijd of helemaal niet verstrekt. Wij doen dan ook een beroep
op de bestuursters van de gewesten en de districten om deze gegevens op tijd aan te leveren,
zodat de jaarverslagen compleet gemaakt kunnen worden.
Aantal inschrijvingen seizoen 2013-2014
 PK Imperatief
7034 (deels niet ontvangen)
 PK Nationaal
1133
 Competitie imperatief
1637 (60%) niet binnengekomen
 Competitie nationaal
105
 Jeugd PK
104
 Jeugd teams
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Dagcompetities PK
Dagcompetities Teams

1857 (25% niet ontvangen)
585 (25% niet ontvangen)

Voor een uitgesplitste versie verwijs ik naar de bijlage Persoonlijke Kampioenschappen en Teams.
Jeugd
Het is en blijft lastig om de jeugd voor onze biljartsport te interesseren. We weten dat er op
verschillende plaatsen in het land hard gewerkt wordt om meer jeugdleden te werven voor onze
biljartsport. Er wordt regelmatig advies gevraagd om een project op te starten en daar zijn we
uiteraard zeer blij mee. We proberen dan op verschillende manieren ons steentje aan bij te
dragen om deze projecten te laten slagen.
Helaas lukt dat niet in alle gevallen.
Ondanks dat het ledenaantal ieder jaar wat terugloopt, merken we wel dat de prestaties alleen
maar beter worden. We zien dat het niveau van heel veel spelers gestaag omhoog gaat, want op
de prestaties van de jeugdleden kunnen we alleen maar trots zijn.
Ook en met name in de lagere klassen merken we dat er tijdens de verschillende
kampioenschappen door de deelnemers met heel veel plezier en grote inzet wordt deelgenomen
en dat de ouders en/of begeleiders met heel veel spanning en stress zitten te kijken cq te
genieten. Men strijdt voor elke carambole om uiteindelijk op het hoogste podium plaats te
nemen.
In de hogere klassen zijn de prestaties uitmuntend te noemen. Zo is Sam van Etten vorig seizoen
gepromoveerd naar de Ereklasse in de spelsoort Libre Groot en Ankerkader 47/2 en wist hij dit
seizoen bij de senioren iedereen te verrassen door de Nationale titel op zijn naam te schrijven in
de spelsoort Libre Groot Ereklasse.
Ook Ferry Jong wist dit seizoen in de voorwedstrijden te promoveren naar de Ereklasse Libre
Groot, maar ook een Jim van der Zalm staat op de deur te kloppen. Er staat een nieuwe generatie
jeugdspelers te dringen om zich te bewijzen op het hoogste niveau.
Jeugd Internationaal
Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau kunnen we trots zijn op onze
jeugdleden.
Zoals we weten wordt het EK in Brandenburg om het jaar georganiseerd. Nu mogen er in de
tussenliggende jaren door de federaties Europese kampioenschappen georganiseerd worden voor
de jeugd. Dit seizoen zijn er in verschillende disciplines Europese kampioenschappen
georganiseerd voor de jeugd.
Europese resultaten van dit seizoen:
EK Driebanden Jeugd in Zevenbergen
- Jordy de Kruijf 8e en Michael Vink 15e
EK Driebanden Cadetten in Loriënt, Frankrijk - Michael Vink 3e en Joey de Kok 8e
EK Jeugdclubteams in Dudelange, Luxemburg - Horna (Sam van Etten, Ferry Jong en Jordy Jong)
1e plaats
EK Libre Groot Jeugd in Deurne, België
- Ferry Jong 1e en Sam van Etten 3e
EK Libre Cadetten in Bochum, Duitsland
- Hans Snellen 3e en Ferry Jong 5e
Deze prestaties zijn niet alleen te danken aan de geweldige inzet van de spelers, maar dit is ook
zeker en mede te danken aan de training en begeleiding van het team van nationale trainers.
Helaas hebben we na 3 contractjaren per 1 oktober jl. afscheid moeten nemen van bondstrainer
Patrick Niessen, omdat het contract niet nog een keer verlengd kon en mocht worden. We zijn
ons op dit moment aan het beraden hoe we dit gat gaan opvullen.
We kunnen met een gerust hart zeggen, dat we een goede jeugdopleiding hebben in Nederland.
De samenwerking op het jeugdgebied tussen Carambole en Driebanden verloopt goed. Wat nog
wel zorgen baart is dat er een gat ontstaat wanneer een Carambole speler overstapt naar het
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Driebanden. Er wordt op dit moment naarstig gezocht naar de juiste brug die geslagen moet
worden om deze hindernis te overbruggen. Wordt vervolgd.
Opleidingen en training
We krijgen regelmatig de opmerking dat er te weinig gekwalificeerde begeleiding is voor de jeugd.
Dat is ook wel een terechte opmerking.
De opleiding voor de biljartinstructeur heeft veel te lang geduurd, maar eindelijk is het dan zover.
De commissie is op dit moment bezig met de laatste fase om de opleiding af te ronden en met de
cursus Biljartinstructeur B van start te gaan. De inschrijving voor de cursus Biljartinstructeur A zal
ook zo spoedig mogelijk opengesteld worden. De publicatie, maar ook de inschrijving zal
plaatsvinden via de website www.knbbopleidingen.nl. Uiteraard wordt het een en ander ook
gepubliceerd in de media, zoals De Ballen en Biljart Totaal. Het centrale aanspreekpunt op het
bondsbureau voor de opleidingen is Maarten Combrink.
We zullen alle districten uitnodigen om vooral de biljarters enthousiast te maken om de cursus
Biljartinstructeur te gaan volgen.
VG Biljart “Gewoon waar mogelijk, bijzonder waar nodig”
In het seizoen 2013-2014 zijn 120 leden van VG-Biljart toegetreden tot de KNBB Vereniging
Carambole. Ook dit seizoen zijn weer de jaarlijkse kampioenschappen gespeeld voor mensen met
een verstandelijke beperking.
Het NK voor teams werd georganiseerd door de Stichting Biljart Promotie Veldhoven. De teams
kunnen zich via voorrondes hiervoor plaatsen. Dit NK vond plaats in december 2013 in Veldhoven.
Daarnaast was het voor de 11de keer dat er een NK individueel (PK)werd gespeeld. Ook dit keer
was de organisatie in handen van de Stichting Gehandicapt & Gezellig
Sporten. De wedstrijden werden gespeeld in Biljartcentrum Horna in
In klasse A werd Bert Meyer van De Blokhut Pluryn Nederlands kampioen.
In Klasse B werd Niels Krompout van BV 1 en nog 5 Nederlands kampioen.
Ook dit seizoen werd op 12 oktober in Veldhoven weer het VG-recreantentoornooi gehouden. Dit
toernooi is heet voortaan: Persoonlijk Nederlands Kampioenschap (NK) klasse C.
Vrijwilligersdag
Op maandag 30 juni 2014 werd weer het gezelligheidstoernooi voor districtsbestuurders en
vrijwilligers georganiseerd. Het was weer een groot succes. Na de geslaagde introductie van het
“5 Ball” tijdens de Landsfinale werd besloten om in dit toernooi dit spel te spelen. Iedereen was
het er over eens dat het een leuk spel was om op deze manier met elkaar te spelen. Op deze
gezellige en geslaagde dag, werden de onderlinge contacten van de vrijwilligers opnieuw
aangehaald.
Tot slot
De Commissie Sportzaken Carambole maakt graag van de gelegenheid gebruik de
verenigingsbesturen, districtsbesturen, gewestelijke commissies en de subcommissies van de
Commissie Sportzaken Carambole te bedanken voor hun inzet en adviezen.
Ook de afdeling Wedstrijdzaken van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond heeft er met veel
inzet voor gezorgd dat het wedstrijdseizoen goed is verlopen. Ook hier is een compliment zeker
op zijn plaats.
Commissie Sportzaken Carambole
KNBB Vereniging Carambole
Bijlage: Jaarverslag PK 2013-2014
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KVC Financiën 2013/2014
Geachte leden/beste biljartvrienden,
Ik mag als nieuwbakken penningmeester voor het eerst mijn bijdrage doen aan de ALV
inzake de financiën. Na mijn voordracht en aanstelling heb ik menig keer verwonderd
geluisterd en gekeken naar de lopende zaken binnen onze vereniging. Zeker met mijn
achtergrond in de accountancy had ik in het begin zeker moeite met bepaalde structuren
zoals deze binnen onze vereniging en ook binnen de KNBB heersen c.q. heersten. Echter,
in een leervol en turbulent jaar voor onze vereniging blijkt maar weer dat mijn
voorganger Bart Schoneveld de vereniging financieel gezond heeft achtergelaten. Dit is
ook op het huidige moment met de fusie voor de deur nog steeds zo.
Uit sportief oogpunt zijn er echter nogal wat donkere wolken die zich samenpakken
boven het caramboleland. Met een UMB die aangeeft dat haar speerpunt Driebanden is
en er weinig tot geen ruimte is voor de klassieke spelsoorten, betekent dit dat er ook in
subsidieland voor onze sport weinig tot geen ruimte is. Dit houdt in dat wij als vereniging
en na de fusie als disciplinecommissie zelf de financiële draagkracht moeten creëren om
de klassieke spelsoorten op topniveau te kunnen blijven beoefenen. Het gevolg hiervan is
dat wij als leden van de KVC/disciplinecommissie Carambole in de nabije toekomst
hiervan de consequenties zullen zien in verhoogde contributies. Om deze niet te zwaar
laten rusten op u als leden streven wij als bestuur en vooral ik als penningmeester ernaar
om goed te kijken wat wij nodig achten om de toch zeker fantastische klassieke
spelsoorten niet te laten verdwijnen.
Mijn gedachten gaan uit naar dat dat maximaal op € 1,00 per maand per lid mag gaan
bedragen. Deze bijdragen zullen dan, mede op basis van het advies van de FAC bij het
rapport van 2013, worden gebruikt om de sport te promoten. Dit natuurlijk met behulp
van de topspelers zoals wij die binnen onze vereniging herbergen.
Een ander zere plek binnen mijn huidige positie als penningmeester is de betaaldiscipline
van enkele van onze leden. Alhoewel het gros zich uitermate netjes aan de verplichtingen
houdt zijn er toch nog enkelen die menen zich aan deze verplichtingen te moeten
onttrekken. Ik vind dit persoonlijk een vervelende kwestie en zal mij er dus ook hard voor
maken om de verenigingen die niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen dit uit sportief
oogpunt te laten vernemen. Mijn hoop is dat wij binnen nu en twee jaar deze discussies
niet meer hoeven te voeren en dat alle leden zich aan hun verplichtingen houden, met als
kanttekening dat wij als bestuur ervoor zorg dragen dat ook de rechten gewaarborgd zijn.
Verder hoop ik dat ik nog enkele jaren binnen het bestuur de functie van penningmeester
mag bekleden, om zo eerst de fusie te begeleiden tot een goed samengaan van de KVC en
KNBB en vervolgens de toekomst van de sport in zowel financieel als sportief te
waarborgen.
Met vriendelijke groet,
B. Kregmeier
Penningmeester KVC
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Bijlage A: Tussentijdse vermogensopstelling per 30 september 2014

Activa

KNBB

KNBB vereniging Carambole

KNBB

verkrijgende rechtspersoon

verdwijnende rechtspersoon

na de fusie

30-9-2014
€

31-12-2013
€

30-9-2014
€

71.440

571.713

-

Voorraden

-

-

-

Debiteuren

76.004

51.535

122.061

Rekening - courant

45.591

27.778

-45.591

Overige vorderingen

37.720

27.913

9.418

159.315

107.226

Liquide middelen

309.620

Totaal activa

540.375

31-12-2013
€

30-9-2014
€

31-12-2013
€

71.440

571.713

-

-

198.065

76.523

-

-

Vaste activa
Materiële vaste activa

-

Vlottende activa
24.988
-27.778

47.138

40.260

85.888

12.347
9.557

116.783

116.783

136.581

630.200

624.284

939.820

760.865

815.520

716.088

633.841

1.256.463

1.449.361
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Passiva

Vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden

30-9-2014
€

31-12-2013
€

30-9-2014
€

31-12-2013
€

30-9-2014
€

31-12-2013
€

267.777

299.261

317.014

343.833

584.791

643.094

3.400

3.400

-

-

3.400

3.400

-

186.650

-

-

-

-

17.450

-

-

-

26.797

23.100

8.035

24.321

19.881

-

218.080
269.198

265.778
326.209

391.039
399.074

274.663
290.008

540.375

815.520

716.088

633.841

186.650

Kortlopende schulden
Aflossingsverplichting
Crediteuren
Belastingen en
premies
Overig

Totaal Passiva

15.345

17.450

34.832

38.445

24.321

19.881

609.119
668.272

540.441
616.217

1.256.463

1.449.361
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Eindrapport Commissie Herstructurering Carambole
De commissie is samengesteld uit de volgende leden:
Ad Koolen
Zuid-Nederland
Mario van der Laan
Noord- Oost-Nederland
Wim Roseboom
West-Nederland
Piet Verschure Breedtesport KVC
Henny Wezenbeek
Sectie Driebanden
De commissie vergaderde 3 maal om te komen tot onderstaand rapport.
De opdracht van het bestuur van KVC luidde als volgt:
“Onderzoek welke structuuraanpassingen noodzakelijk zijn om tot een optimaal functioneren van
de KVC te komen, zowel op gebied van persoonlijke kampioenschappen als van de
teamcompetitie.
Houd daarbij het rapport Eekels voor KVC aan als uitgangspunt en leidraad, en geef prioriteit aan
de volgende punten:
1. Ledenwerving
2. Structuur vereenvoudiging
3. Reglementen vereenvoudiging
4. Lidmaatschap op maat
5. Aanpassing wedstrijdzaken aan behoeften van deze tijd”
1. Ledenwerving.
De commissie is er van overtuigd dat, met het oog op de aanstaande fusie tussen KVC. en de
KNBB, een aanwas van leden in de toekomst essentieel zal zijn voor het voortbestaan van deze
KNBB.
Men is van oordeel dat in eerste instantie gekeken moet worden naar de leden van de huidige
biljartverenigingen in den lande, die op dit moment nog geen lid zijn van de KNBB.
Aangezien men binnen alle geledingen binnen de KNBB op zoek is naar een programma om de
wedstrijdzaken beter te automatiseren, is de commissie automatisering op dit moment in
onderhandeling met een leverancier van deze wedstrijdsoftware.
Wanneer deze software uitgeleverd wordt aan de verenigingen om hun clubcompetities te
verwerken, acht de commissie het noodzakelijk dat alle leden van deze verenigingen lid moeten
zijn van de KNBB om te kunnen werken met dit programma. Men zal een bondsnummer moeten
hebben. De leden die tot dan toe nog geen lid waren, kunnen dan lid worden tegen een bedrag
van € 5.00. Het gaat hier dan om het ondersteund lidmaatschap. Met dit lidmaatschap kan men
niet deelnemen aan district -, gewestelijke - of nationale kampioenschappen. Aangezien veel
leden van verenigingen geen lid zijn van de KNBB, zal naar ons oordeel dit veel leden opleveren.
Hiermee samenhangend zal men van NOC.NSF meer subsidie ontvangen.
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Op de tweede plaats kunnen we op indirecte wijze meer leden binnen de KNBB krijgen d.m.v.
opleidingen. Wanneer de commissie opleidingen er in slaagt om een landelijk dekkend netwerk te
krijgen van B-instructeurs, kunnen we vervolgens meer aandacht besteden aan de beginnende
biljarter en daarmee ook een aanzuigende werking hebben op mensen die nog geen lid zijn van de
KNBB. We kunnen dit op onderstaande manier realiseren. Wanneer iemand lid wordt van een
vereniging, wordt hij tevens lid van de KNBB. Men krijgt via de vereniging een welkomstpakket
van de KNBB, met daarin informatie over de KNBB in al haar facetten. Tevens wordt hierin
melding gemaakt dat men tegen een kleine vergoeding lessen kan nemen bij een B-instructeur in
de buurt. Hierdoor zal de spelvreugde en technische vaardigheden van het spel verhoogd worden.
De kans is aannemelijk, dat anderen die geïnteresseerd zijn in het biljartspel mede hierdoor over
de streep getrokken worden om lid te worden van de KNBB. Niet alleen de nieuwe leden maar
ook diegenen die zich verder willen verdiepen in het biljartspel kunnen gebruik maken van deze
diensten.
De KNBB zal ook hierdoor meer leden aan zich weten te binden. Daar staat dan wel tegenover dat
ook vanuit de KNBB een kleine vergoeding voor de B-instructeur noodzakelijk zal zijn.

2. Structuur vereenvoudiging.
In de commissie is gebrainstormd over een vereenvoudiging van het lidmaatschap van de KNBB.
Als we na de fusie per 1 januari 2015 spreken over het lidmaatschap, bedoelen we een
lidmaatschap van de KNBB van één of meer disciplines.
-

De eerste vorm van lidmaatschap van de KNBB is het ondersteunende lidmaatschap. Het
zogenaamde € 5.00 lidmaatschap. De commissie gaat er van uit dat alle leden van een
vereniging minimaal ondersteunend lid moeten zijn.
Hoe de commissie dit tot stand wil brengen is beschreven in punt 1 van dit rapport.

-

Als tweede kiezen we voor het recreatieve lidmaatschap.
Hierbij denken we aan een lidmaatschap dat recht geeft op het spelen van de imperatieve
persoonlijke kampioenschappen en de teamcompetitie op districtsniveau.
De kledingeis die hierbij hoort is: nette vrijetijdkleding.
Deze kleding dient onderscheidbaar te zijn van andere verenigingen. Dit kan eventueel d.
m.v. een clubembleem of een sticker met de naam van de vereniging. Indien er reclame op
de kleding is aangebracht, dient deze te voldoen aan de richtlijnen van de KNBB.
Er is een de verplichting om in lange broek te spelen. Voor de dames geldt een lange broe
k of een rok tot minimaal knielengte.
De commissie heeft hiervoor gekozen om de kledingeisen aan te passen aan de behoeften
van deze tijd. Jonge spelers voelen zich over het algemeen beter thuis in vrijetijdskleding.
Indien spelers uitkomen in teamverband dien zij als team herkenbaar te zijn. Deze
herkenbaarheid wordt tot uiting gebracht door uniformiteit inzake de kleding.
De laatste jaren werd op de ALV steeds gesproken over het niet of nauwelijks naleven van
de kledingeisen zoals die zijn weergegeven in de reglementen.
De gedachte achter deze kledingeis is:
Wanneer men minimale kledingeisen stelt hoeft men deze discussies niet meer te voeren.
De districten en hierdoor ook de spelers zullen de richtlijnen van het district moeten
volgen. Deze richtlijnen zullen dan niet meer in strijd zijn met de voorschriften van de
KNBB. Ook het financiële aspect door het aanschaffen van biljartkleding kan hierbij een rol
spelen.
Wanneer een speler/speelster uitkomt in een gewestelijke of nationale finale en hierbij
dus ook het district vertegenwoordigt, zullen de kleding moeten voldoen aan de
richtlijnen van het betreffende district. Ook zullen er regels van orde tijdens een
gewestelijke en/of nationale finale moeten komen. Er zal een protocol opgesteld worden
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waarin deze gedragsregels worden opgenomen. De CBC is hier reeds mee aan de slag
gegaan.
Tijdens het laatste informele overleg met de districten is dit onderwerp ook besproken.
Voor veel oudere leden had dit voorstel niet de voorkeur. Na de uitleg dat het district
autonoom is m.b.t. de kledingeisen, wierp dit een ander licht op de zaak.
-

Als derde komen wij tot een prestatielidmaatschap.
Dit lidmaatschap hoort bij de inschrijvingen op nationaal niveau. Men speelt de semi-impe
ratieve kampioenschappen. Wat betreft de teamcompetitie, hoort de kadercompetitie tot
deze categorie.
De kledingeis: verenigingstenue. Sponsorreclame volgens de regels van de KNBB.

-

Als vierde kennen wij het topsportlidmaatschap.
Dit lidmaatschap geeft recht op deelname aan wedstrijden waarbij de spelers zich kunnen
plaatsen voor internationale wedstrijden evenals alle wedstrijden in de ereklassen.
Ook het Biljart Artistique hoort in deze categorie.
In teamverband, de wedstrijden Topteam Eredivisie.
De kledingeis voor deze spelers is het verenigingstenue of het door de KNBB vastgestelde
tenue. Sponsorreclame volgens de regels van de KNBB.

Ook wanneer men een indeling wil maken in categorieën met betrekking tot het arbitercorps, zou
men deze indeling kunnen gebruiken.

3. Reglementen vereenvoudiging.
De commissie is unaniem in het besluit om de reglementen te vereenvoudigen c.q. anders in te
delen. De voorzitter van deze commissie heeft hierover overleg gepleegd met de voorzitter van de
reglementencommissie. Deze commissie bestaat nu uit 2 personen.
Het moge duidelijk zijn, dat het in de juiste vorm presenteren en bijhouden van de reglementen
een zware klus is voor deze personen. Dit is ook besproken binnen de Commissie Breedtesport
Carambole.
In het overleg met de voorzitter is naar voren gekomen, dat we de reglementen vorm willen
geven aan de hand van de verschillen de speldisciplines binnen carambole.
Reglementen die in de loop der jaren ingevoerd zijn en maar sporadisch meer geraadpleegd
worden, zullen vervangen worden door: “Zaken, waarin dit reglement niet in voorziet zullen
worden voorgelegd en beslist door de voorzitter van de reglementencommissie, aangevuld met
de leden van de Sport Commissie Carambole (CSC)”.
Dit betekent dat we uitgaan van basisreglementen, die gelden voor alle spelers/speelsters binnen
carambole. Vervolgens worden de reglementen die specifiek zijn voor de speldiscipline hieraan
toegevoegd. Ook moet in de reglementen een trefwoordenregister worden opgenomen om het
zoeken naar bepaalde reglementen te vergemakkelijken.
Vervolgens wordt aan leden, die zelf in deze speldiscipline actief zijn of op enigerlei wijze hierbij
betrokken zijn, gevraagd om de reglementen van dit onderdeel te bewaken en up- to- date te
houden. Deze personen zullen een aantal keren per jaar bij elkaar komen onder leiding van de
voorzitter van de reglementencommissie samen met de portefeuillehouders topsport en
breedtesport om de gerezen problemen te bepreken en de reglementen hierop aan te passen.
4. Lidmaatschap op maat.
De commissie is voorstander van een basiscontributie voor alle leden van de KNBB. Hier bovenop
komen de specifieke kosten die verbonden zijn aan de verschillende disciplines.
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Het basislidmaatschap is gebaseerd op de volgende kosten:
- Kosten voor huisvesting van de KNBB.
- Personele kosten (we vormen immers allen samen de KNBB).
- Kosten voor ledenadministratie en daarmee samenhangend de software.
- De organisatiekosten om de hele bond draaiende te houden.
- In de basiscontributie moet ook opgenomen worden de extrakosten voor de fusie.
Naast deze basiscontributie voor alle leden zullen de specifieke kosten voor deelname aan de
persoonlijke kampioenschappen en teamcompetities zoals de kader- en topteamcompetities aan
de verenigingen worden doorberekend. Ook PR en opleidingen kunnen hierin doorberekend
worden.
De commissie adviseert om een meerjarenbegroting (balans) te maken waarin de extra kosten
voor bepaalde evenementen worden meegenomen zodat we niet plotseling voor verrassingen
komen te staan.
5. Aanpassing wedstrijdzaken aan behoeften van deze tijd.
Wanneer de punten in dit rapport verwezenlijkt worden zijn we op de goede weg om
wedstrijdzaken aan te passen aan de behoeften van deze tijd. De commissie breedtesport
carambole zal zich hier ook mee bezig gaan houden. Wat ons nu opvalt bij de meeste finales is de
geringe publieke belangstelling. Dit geldt doorgaans voor alle niveaus. Er moet onderzoek komen
naar de verhouding tussen inschrijvingen per spelsoort en klassen en de te verspelen nationale
finales. Met een teruglopend aantal leden in de laatste jaren is het aantal nationale finales alleen
maar toegenomen. Het is misschien een optie om nationale finales op prestatieniveau te
clusteren wanneer men te weinig inschrijvingen heeft. Men zou dan finales in twee spelsoorten
gelijktijdig kunnen spelen met 4 deelnemers. Op deze wijze kunnen organisaties c.q. verenigingen,
die in hun locatie de beschikking hebben over twee biljarts, een mooie finale organiseren in een
tijdsbestek van twee dagen.
Ook om financiële redenen kan dit aantrekkelijk zijn voor vereniging, spelers en KNBB.
Namens de Commissie Herstructurering Carambole
Ad Koolen
Mario van der Laan
Wim Roseboom
Piet Verschure
Henny Wezenbeek
Samensteller van dit rapport
Piet Verschure
22 april 2014
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