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GELOOFSBRIEF VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE KNBB‐VERENIGING CARAMBOLE 
OP ZATERDAG 4 december 2010 

 
 

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: 
 
Genoemde  is  wel/niet  plaatsvervangend  afgevaardigde.  Indien  wel,  de  naam  van  degene  die  wordt 
vervangen: 
 
NIET STEMGERECHTIGE 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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A G E N D A 
 

voor de Algemene Ledenvergadering van de KNBB-vereniging Carambole 
op zaterdag 4 december 2010 (aanvang 13.00 uur) in Zaal Verploegen te Wijchen 

 
 

1. OPENING 
 

2. MEDEDELINGEN 
a. Gewestelijke overlegronden 
b. Voortgang statutenwijziging 
c. Jubileum KNBB 100 jaar 
d. Verloting prijzen i.v.m. opgave grijze leden. 
 
Voor de punten a, b en d wordt verwezen naar bijgevoegde notities 

 
3. INGEKOMEN STUKKEN 

 
4. VASTSTELLING NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 5-6-2010 

 
Verwezen wordt naar bijgevoegde notulen  
 

5. FINANCIEN 
a. Vaststelling contributie 
b. Verslag FAC 
c. Vaststelling begroting 2011 
d. Stand van zaken Debiteuren 
 
Verwezen wordt naar bijgevoegde stukken 
 

6. VERSLAG COMMISSIE SPORTZAKEN CARAMBOLE 2009-2010 
 
Verwezen wordt naar bijgevoegd verslag 
 

7. EVALUATIE MEERJARENBELEIDSPLAN VAN ACQUIT 
 
Verwezen wordt naar bijgevoegde notitie  
 

8. BENOEMING SECRETARIS 
 
Verwezen wordt naar bijgevoegd voorstel 
 

9. KLEDINGVOORSCHRIFTEN 
 
Zal ter vergadering worden toegelicht 
 

10. BESPREKING AGENDA VERGADERING BONDSRAAD D.D. 11-12-2010 
 
Verwezen wordt naar bijgevoegde agenda 
 

11. VASTSTELLING DATA VAN DE VOOR- EN NAJAARSVERGADERING  
 
Voorgesteld wordt deze vergaderingen te houden op zaterdag  
4 juni 2011 en 3 december 2011 
 

12. RONDVRAAG 
 
Vragen kunt u vooraf schriftelijk aanleveren bij w.e.schipper@concepts.nl 
 

13. SLUITING 
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Bijlage bij agendapunt 2-a 
 
 
 
Onderwerp: gewestelijke overlegronden 
 
Evenals vorige jaren hebben wij de gewestelijke overlegronden met de districten weer als 
uiterst waardevol ervaren. 
In dergelijke vergaderingen is er meer tijd voor discussie over een bepaald onderwerp dan 
in een ALV en worden er bouwstenen aangedragen voor het te voeren beleid, waarin 
districten en verenigingen zich herkennen. 
Voorts is gebleken dat voorzetting van deze jaarlijkse overlegronden door districten op 
prijs wordt gesteld. 
Over een voostel in één van deze vergaderingen om een dergelijke vergadering te 
combineren met een gewestelijke vergadering (te organiseren door de gewestelijke 
commissie), hebben wij ons beraden. 
Het voordeel hiervan is dat op reis- en vergaderkosten kan worden bespaard, doch dat naar 
verwachting minder tijd resteert voor bespreking van het landelijke beleid. 
Desalniettemin stellen wij u voor – bij wijze van proef – in 2011 te starten met een 
gecombineerde vergadering per gewest, te houden in de maand oktober (dit i.v.m. de 
voorbereiding van onze najaarsvergadering). 
Van de voorzitters van de gewestelijke commissies verwachten wij dan vroegtijdig een 
uitnodiging voor een dergelijke vergadering en over welk onderwerp men nader wenst te 
worden geïnformeerd. Het bestuur zal dan worden vertegenwoordigd door de 
portefeuillehouders, welke de onderwerpen aangaan. 
 
Tijdens de overlegronden in oktober j.l. werden diverse suggesties naar voren gebracht, 
waarvan wij de belangrijkste hieronder noemen met daaronder ons commentaar. 
 

1. De wedstrijdreglementen zijn niet altijd duidelijk en te uitgebreid 
 
            Wij delen deze stelling en zullen trachten waar mogelijk hierin verbetering aan te 
 brengen. 
 

2. Verzocht wordt van uitgaande brieven aan verenigingen, hiervan een kopie aan de  
 districten te doen toekomen. 

  
 Aan dit verzoek zal worden voldaan. 

 
3. Duidelijkheid verschaffen over het tijdstip, waarop men contributie verschuldigd is. 

 
            Zal ter vergadering worden toegelicht door de penningmeester. 
 

4. Diverse suggesties voor het aantrekken van meer jeugd (o.a. de organisatie van een 
      lokale sportmarkt voor de jeugd) 
 
     De Commissie Jeugdzaken Carambole heeft het voornemen om alle districten bij het  
     te voeren jeugdbeleid te betrekken. 
 
5. De huidige kledingvoorschriften behoeven herziening (veel spelers kleden zich niet 
      correct). 
 
     Dit onderwerp staat op de agenda. 
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Bijlage bij agendapunt 2-b 
 
 
 
Onderwerp: Voortgang statutenwijziging 
 
 
In de voorjaarsvergadering werd afgesproken dat een werkgroep het tuchtrecht onder de 
loupe zou nemen. 
Na enkele vergaderingen werd duidelijk, dat niet kon worden volstaan met een simpele 
wijziging van statuten en reglementen. 
De complexe bestuurlijke KNBB-organisatie en de bijzondere positie daarin van de 
Vereniging Carambole maakt het niet eenvoudig om hen, die in de praktijk de reglementen 
moeten hanteren, een helder en leesbaar stuk aan te leveren. 
Omdat dit immers één van de belangrijkste doelstellingen is, vraagt een en ander meer tijd 
dan was voorzien. 
Het laat zich aanzien dat de werkgroep de werkzaamheden eerst begin 2011 kan afronden, 
waarna ook de statuten van de KNBB en Carambole zullen moeten worden gewijzigd. 
Omdat ook de model-statuten voor districten zullen moeten aangepast, zal collectieve 
aktepassering derhalve ook nog even moeten worden uitgesteld. 
In verband met het bovenstaande stellen wij u voor in de voorjaarsvergadering van 2011 
een voorstel tot wijziging/vaststelling van statuten en reglementen te behandelen. 
 
Het bestuur 
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Bijlage bij agendapunt 2-d 
 
 
 
Onderwerp: Loting prijzen i.v.m. opgave grijze leden 
 
Via een brief aan de verenigingen en in een nieuwsbrief hebben we laten weten in de ALV op 
4 december a.s. computers per gewest te gaan verloten onder de opgegeven grijze leden. 
Tegelijkertijd is dit jaar aan de verenigingen gevraagd hun grijze leden op te geven in het 
kader van een inventarisatie. 
In een bijlage daarbij is een rekenvoorbeeld gegeven op grond waarvan elke vereniging kon 
berekenen hoeveel grijze leden men kon opgeven zonder dat dit tot verhoging van de totale 
afdracht aan bondscontributie zou leiden. 
Tot op heden zijn door verenigingen  288 grijze leden aangemeld voor het basis-lidmaatschap. 
In het kader van de inventarisatie hebben 431verenigingen gereageerd en gaven daarbij in 
totaal 565 grijze leden op. Deze leden zijn dus nog niet aangemeld als lid. 
Indien de contributie voor 2011  voor senioren door uw vergadering conform het voorstel 
wordt vastgesteld  op € 26,-- betekent dat dat verenigingen 30% van hun totale aantal leden 
als grijs lid kunnen opgeven zonder dat dit tot verhoging van hun afdracht aan contributie 
t.o.v. 2010 leidt bij een gelijkblijvend aantal seniorleden. 
Heeft men meer dan 30% aan grijze leden – hetgeen naar onze verwachting incidenteel zal 
voorkomen – dan zal met de betreffende vereniging een zodanige regeling worden getroffen 
op grond waarvan men ook niet meer behoeft af te dragen dan in 2010. 
 
In verband met het bovenstaande  zijn we ter afronding van deze exercitie voornemens alle 
verenigingen in december van het bovenstaande in kennis te stellen en de periode voor de 
opgave van grijze leden te verlengen tot 1 mei 2011. In de voorjaarsvergadering van 2011 
zullen dan de prijzen onder de opgegeven grijze leden en hun verenigingen worden verloot. 
 
Het bestuur. 
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N O T U L E N 
 
van de Algemene Ledenvergadering van de KNBB-vereniging Carambole op zaterdag 5 juni 2010 (aanvang 
13.00 uur) in Zaal Verploegen te Wijchen 
 
 
1. OPENING 

In zijn openingswoord heet Jaap Labrujere de ereleden, de leden van verdienste, de leden van het 
Bondsbestuur, de medewerkers van het Bondsbureau en ook de pers hartelijk welkom. Een speciaal 
woord van welkom voor Arjan van der Horst,de nieuwe bondspenningmeester, Hij stelt dat voor een 
goede verstandhouding een goede communicatie van belang is. Daarom hebben we ook gekozen 
voor de opzet van een nieuwe website. De site is er ook voor de leden. Als iemand een artikel op de 
site geplaatst wil hebben, dient hij/zij dit kenbaar te maken bij Hans Berkhout. In de maand oktober 
staat weer een rondgang langs de gewesten gepland. Ook het streven naar transparantie is van groot 
belang. Hierbij kunnen/mogen we ook in de keuken van de andere secties kijken. Het is gebleken, 
dat de bestuursfuncties zwaarder zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Daarom willen we gaarne ons 
bestuur uitbreiden met 2 personen. We hebben ook een tegenvaller te verwerken gekregen. Om de 
contributieverhouding recreanten-senioren evenwichtig te laten ontwikkelen, is de contributie voor 
de recreanten verhoogd met € 0,50 per jaar. Deze verhoging is voor 1 recreantenvereniging aanlei-
ding geweest het lidmaatschap op te zeggen. Deze opzegging heeft in hoge mate verbazing opgeroe-
pen. Daarom zal in de komende nieuwsbrief vooral aandacht besteed worden aan de recreanten. Er 
zal een vorm van gebondenheid moeten ontstaan in de zin van: “De KNBB, daar willen we bij ho-
ren”. 
Na deze woorden wordt 1 minuut stilte in acht genomen ter herdenking van de sinds de laatstgehou-
den vergadering overleden leden.  

 
2. MEDEDELINGEN 

Bestuur: Bennie Deegens is wegens familieomstandigheden afwezig. 
Van de volgende personen is bericht van verhindering ontvangen: 
 
Ereleden:  mevr. M.T.J. de Hek-Huijbers; M.A. v.d. Brande; W.L. du Fossé; L.J. van Weelde;  H.B. 
Meijer; J. van Bakel; A.Th.M van de Griendt; A. v.d. Kuijlen; Mr. P.J. de Booij en R. Ceulemans 
Leden van verdienste:  A.J.H. Vermeulen en J.P. de Bruijn 
 
F. Uiterhoeve, gewest Midden-Nederland 
  
Districten:  
Den Haag, Twente en Noord-West Nederland. 
Door de drukte op de snelwegen kunnen afgevaardigden later arriveren.  
 
Jaap Labrujere zegt, dat per 1 januari 2011 de KNBB gaat samenwerken met de NJBB (Ned. Jeu de 
Boules Bond). Hierbij is er geen sprake van een fusie, maar wel van een vorm van samenwerking 
onder 1 dak. De KNBB en de NJBB delen in dit kader dan samen het Bondsbureau. Naast de nieuwe 
penningmeester is het Bondsbestuur ook uitgebreid met een nieuwe portefeuillehouder Breedte-
sport/Topsport. Tevens komen er meer mogelijkheden tot overleg met het Bondsbestuur. Momenteel 
zijn we bezig met het opzetten van een geheel nieuwe jeugdorganisatie. Ons streven is om dit voor 
01-10-2010 af te ronden. Daarna zal het recreantenbiljarten als speerpunt worden aangepakt. We 
hebben geconstateerd, dat binnen districten recreantbiljarters actief zijn, die geen lid zijn van de 
KNBB.  
Dit kan niet de bedoeling zijn, u verwacht van ons transparantie maar wij mogen van u verwachten 
dat dit wederzijds is. Wij staan open voor kritiek, daardoor verkrijgen wij een betere organisatie, wij 
vinden het echter vervelend als wij kritiek via de media moeten vernemen. 
 
Het doel van het aanmelden van de “grijze leden” is om zo meer volume en binding te creëren, dit 
heeft grote voordelen zoals meer subsidie, meer media aandacht en tevens op termijn de mogelijk-
heid tot verlaging van de contributie. 
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Evert Hulleman meldt, dat bij controle van de opgegeven teams voor de Landsfinale, leden zijn op-
gegeven, die geen lid zijn van de KNBB. Hij geeft hierbij een voorbeeld van 1 district, dat 30 teams 
heeft opgegeven, waarvan slechts 34 personen lid waren van de KNBB. Dhr. Cornax, district Dor-
drecht stelt, dat er een checkpunt mogelijkheid is op bondsnummers. De districtswedstrijdleider 
dient deze check uit te voeren, voordat de teamopgaves naar de KNBB gaan. Alle deelnemers aan de 
Landscompetitie dienen lid te zijn van de KNBB en district. Dit geldt ook voor leden van recrean-
tenverenigingen. Zoals al eerder is aangegeven, kan de contributie omlaag, als de “grijze leden” 
worden opgegeven. Hierbij kan geen sprake zijn van verrekening van de contributie. 
Dhr. Springer, district Zaanstreek-Waterland, stelt voor: inventariseer eens hoeveel “grijze leden” de 
verenigingen hebben en geef daarbij de consequenties aan met heel concrete rekenvoorbeelden. Het 
gaat dan om concrete getallen, dat spreekt meer tot de verbeelding. Gerrit van de Put meldt dat er 
een brief hierover naar de verenigingen is gestuurd, waarvan slechts enkele verenigingen een reactie 
teruggestuurd hebben. Een voorwaarde zou kunnen zijn, dat de “grijze leden” wel opgegeven wor-
den, maar dat deze leden geen districtscontributie hoeven te betalen. Bondsraadslid Fred van Rook-
huijzen maakt bezwaar tegen een contributieverlaging. Dhr. v.d. Laan, district Groningen stelt voor 
om oude en nieuwe leden per leeftijdsgroep te splitsen. Bert Vaneman, district Duinstreek stelt dat 
het belang van de “grijze leden” bij de besturen van de verenigingen ligt. Als voorbeeld geeft hij aan 
dat recreantenbiljart in het voormalige district Bollenstreek is opgericht buiten het district om. Hij 
pleit ervoor dat alle leden van recreantenverenigingen lid van de KNBB dienen te zijn. 
 

3. INGEKOMEN STUKKEN 
District Dordrecht verzoekt aanpassing van statuten. Dit zal onder punt 6 van de agenda behandeld 
worden. 

 
4. VASTSTELLING NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 21-11-2009 

Inhoudelijk op pagina 2: Ton te Boekhorst, district Stedendriehoek: vraagt hoe het staat met de ICT. 
Bart Schoneveld antwoordt dat er aan gewerkt wordt. Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen 
zodat de notulen ongewijzigd worden vastgesteld.  
 
VASTSTELLING JAARREKENING 2009 
a. Verslag FAC׃  Bart Schoneveld deelt mee dat op pagina 13 het bedrag van  
€ 24.000,00 niet klopt met de V&W rekening. Reservering debiteuren moet zijn: afschrijving debi-
teuren.  
De achtergestelde leningen bedragen € 178.00. De terugbetalingsverplichtingen zijn in 2 groepen 
onder te verdelen, voor zover nog geen kwijtscheldingen verleend zijn. Te weten de districtsvereni-
gingen en de districten, welke voor hun aangesloten verenigingen betaald hebben. Aan die districten, 
die voor de bij hen aangesloten verenigingen betaald hebben, wordt gevraagd dit bij de penning-
meester kenbaar te maken. Ook kunnen verenigingen en districten alsnog besluiten over te gaan tot 
kwijtschelding.  
De getaxeerde schuld bedraagt € 128.500,00.  
 
In de balans is dit gesplitst in € 73.500 kort (zijnde de te verwachten terugbetaling) en € 55.000 lang 
(verwachte kwijtschelding in de komende jaren). 
Benny Beek, district West Friesland stelt, dat kortlopende schulden binnen 1 jaar afbetaald moeten 
worden. Over de toelichting op de koepelkosten vraagt hij of daar ook afschrijvingen onder vallen en 
of de andere secties ook in deze kosten meedelen.  
Bart Schoneveld geeft aan dat dit juist is, maar dat voor het inzicht gekozen is voor de huidige weer-
gave in de balans. Tevens deelt hij mee, dat de cijfers een neutraal beeld weergeven volgens hetgeen 
in de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken. De aflossing is opgenomen omdat deze een ver-
plichting is voor de koepel.  
 
In de huisvestingskosten zitten geen afschrijvingen. De accountantskosten zijn getaxeerd als een 
aparte kostenpost. Alle andere secties delen hierin ook mee. Verder vindt over de renteloze lening 
aan de KNBB-koepel van € 160.00,00 nog nader overleg plaats. 
Ton te Boekhorst, district Stedendriehoek, merkt op dat onder kwijtschelding vermeld staat een post 
Bijzondere Lasten, dit moet zijn Bijzondere Inkomsten. Dhr. v.d. Laan, district Groningen-Drente 
vraagt naar de subsidie voor dit jaar. Het aantal leden op de peildatum in een voorgaand jaar is bepa-
lend voor de subsidie en de ontvangen subsidie wordt per lid omgeslagen.  
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Hans Eekels, district Duinstreek stelt dat in het verleden subsidies naar de andere 3 secties zijn ge-
gaan. Bart Schoneveld deelt mee dat deze opmerking niet juist is. Er heeft altijd een evenredige ver-
deling plaatsgevonden. Dit heeft bijv. bij de sectie Driebanden geleid tot een contributieverhoging. 
Ton te Boekhorst,  district Stedendriehoek, wijst er op dat de concept-begroting afsloot met een ne-
gatief resultaat van € 66.000,00. Hij constateert dat de resultaten van de overige secties dus negatief 
zijn. Bart Schoneveld deelt mee, dat een gedegen kontrole dan ook op zijn plaats is. In 2009 was er 
nog sprake van een gedeeltelijk gezamenlijke boekhouding. De kosten over de 1e en de 2e periode 
zijn samengevoegd, waarbij onze cijfers integraal in de pas lopen met de KNBB/cijfers. De accoun-
tants hebben hun waardering uitgesproken over algemene voortgang.  
 
b. Aftreden en benoemen leden van de FAC 
Namens de leden van de FAC leest Wil van der Linden de verklaring voor. Aan de hand hiervan 
merkt Bart Schoneveld op dat achteraf bezien de koepelkosten hoger moeten zijn. Hierna wordt de 
penningmeester decharge verleend. 
De leden van de FAC blijven nog 1 jaar in funktie. 
  
c. Voorstel tot automatische incasso in samenhang met halfjaarlijkse heffing van contributie׃ 
Bart Schoneveld stelt voor over te gaan tot automatische incasso van de contributiegelden. Dit is uit-
voerbaar, als 90% van de verenigingen een machtiging van de debiteuren is afgeven. Wim Schmitz, 
district Doetinchem is voorstander. Op de vraag hoe de huidige stand van zaken is, deelt Bart Schon-
eveld mee dat de aanmaningen verzonden zijn. Hierbij is de voorwaarde opgenomen dat als een 
lid/vereniging niet voor uiterlijk 1-7-2010 betaald heeft, hij/zij voor het seizoen 2010-2011 niet 
speelgerechtigd is. Bert Millenaar, district ´s-Hertogenbosch stelt  voor om bij in het gebreke blijven 
een administratieve heffing op te leggen. Hierop komt het voorstel om bij aanmaningen € 25,00 kos-
ten in rekening te brengen. Dit voorstel wordt aangenomen.  
Ook zeggen de districten toe om erop toe te zien dat verenigingen bij inschrijving van teams aan hun 
geldelijke verplichtingen hebben voldaan.  
 
d. Analyse financieel beleid KNBB 
In een korte toelichting deelt Jaap Labrujere mee, hoe, “op verzoek van de ALV” het rapport tot 
stand is gekomen. De heren Eekels en Paalman hebben dit met medewerking van Bart Schoneveld 
opgesteld. In overleg met beide heren zijn voorafgaand aan publicatie enkele passages aangepast. De 
opzet en de bedoeling van dit rapport is om er lering uit te trekken. Er komen geen reacties, waarna 
Jaap Labrujere de heren dankt voor hun inzet in deze.  
 
Na een korte ingelaste pauze krijgt Leon Vervoort het woord. Het Bondsbestuur heeft het verzoek 
gekregen iemand in het zonnetje te zetten. Daarvoor verzoekt hij Gerrit van de Put naar voren te wil-
len komen. Voor zijn inzet en verdiensten op zowel financieel gebied alsook bij de totstandkoming 
van de statuten en reglementen heeft de Bondsraad unaniem besloten hem te benoemen tot erelid van 
de KNBB, waarna Leon Vervoort hem de daarbij behorende onderscheiding opspelt. Jaap Labrujere 
memoreert, dat Gerrit als adviserend lid aanblijft. In zijn dankwoord blikt Gerrit terug vanaf het 
moment van zijn aantreden in augustus 2002 tot heden. Het waren hectische tijden, waarbij ook de 
fusieperikelen een grote rol gespeeld hebben. Ondanks de hectische tijden heeft hij de afgelopen pe-
riode als een plezierig intermezzo beleefd. Hij spreekt zijn dank uit voor deze onverwachte onder-
scheiding. 
 

5. WIJZIGING STATUTEN 
District Dordrecht heeft een verzoek ingediend om een wijziging in de statuten op te nemen waar-
door de districten in staat zijn om straffen op te leggen. Gerrit van de Put deelt hierop mee, dat bij 
het opstellen van de modelstatuten al is opgenomen, dat lichte overtredingen door de districten af-
gewikkeld mogen/kunnen worden. Zwaardere overtredingen, zoals bijv. doping en misdragingen, 
dienen via het Bondsbestuur aanhangig gemaakt te worden bij het ISR. Hij stelt voor een kleine 
werkgroep samen te stellen om in samenspraak met mr. Fred Kollen een voorlichtingsbrochure over 
dit onderwerp samen te stellen. In deze werkgroep nemen zitting: Evert Hulleman,Gerrit van de Put, 
Dhr. v.d. Laan van district Groningen-Drente, Dhr. Verhaar van district Dordrecht en Ad Klijn. Ver-
der deelt Gerrit van de Put mee, dat de wet geen geaccrediteerde leden kent. Wel geschorste leden. 
Deze hebben geen toegang tot de ALV (Algemene Leden Vergadering). De modelstatuten voor de 
districten en de verenigingen staan op de website.  
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In het streven naar uniformiteit kunnen desgewenst de districten zich nog tot 1-11-2010 aanmelden 
om mee te doen met de centrale passering van de modelstatuten voor de districten.  
 
Machtiging penningmeester.  
Besloten wordt het voorstel tot wijziging van de statuten op dit punt aan te houden tot de najaarsver-
gadering. 
 

6. VASTSTELLING ALGEMEEN JAARVERSLAG 2009 
Bovenvermeld verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

7. ROOSTER VAN AFTREDEN 
a. Verkiezing Bondsraadsleden : Bert Vaneman geeft te kennen tot de najaarsvergadering nog als 
Bondsraadslid aan te willen blijven. Hennie Schonewille en Jan Zanders hebben zich kandidaat ge-
steld. De verkiezing zal plaatsvinden in de najaarsvergadering. 
b. Bestuursverkiezing: Jaap Labrujere stelt voor het bestuur uit te breiden met 2 personen. Cees Ben-
schop, de voorzitter van de CJ wordt bij acclamatie benoemd tot portefeuillehouder Jeugd en Oplei-
ding. Zoals al eerder in de vergadering is gememoreerd zal Gerrit van de Put voorlopig aanblijven 
als bestuurslid/adviseur zonder portefeuille. Voor de bezetting van de portefeuille Ledenwerving en 
verenigingsondersteuning zijn we in gesprek met 2 kandidaten. 
Voor de funktie van secretaris heeft zich een kandidaat beschikbaar gesteld. Ook voor de opvolging 
van Evert Hulleman heeft zich een kandidaat gemeld. Met deze personen zullen eerst gesprekken 
worden gevoerd waarna in de najaarsvergadering een eventuele voordracht tot benoeming zal wor-
den gedaan.  
 

8. VIERING 100-JARIG BESTAAN KNBB 
Leon Vervoort deelt mee, dat de financiële positie van de KNBB van dien aard is dat voor dit jubile-
um niet kon worden gereserveerd. Het jubileumjaar zal lopen van juni 2010 tot eind juni 2011. Er 
staan 4 evenementen op het programma, zoals het WK junioren, het WK Driebanden de Supercup en 
jubileum Landsfinale. Tijdens de organisatie van de Supercup zal een receptie gehouden worden 
voor de externe kontakten. Over de invulling van de te houden receptie voor de KNBB-leden vindt 
nog overleg plaats. Er verschijnt een jubileumkrant, die alle KNBB-leden zullen ontvangen. Ook 
wordt gewerkt aan een jubileumboek. Tevens deelt hij mee, dat per 1-1-2011 het Bondsbureau zal 
samenwerken met de NJBB (Ned. Jeu de Boules Bond).  
Hij spreekt zijn dank uit aan het bestuur van de KNBB-vereniging Carambole voor de loyale mede-
werking, die zij geleverd hebben bij het tot stand komen van deze kalender.  
 

9. BESPREKING AGENDA VERGADERING BONDSRAAD D.D. 5-12-2009 
Vanuit de vergadering komt geen reactie.  
Bart Schoneveld vraagt aan het Bondsbestuur, dat hij graag een overzicht van de KNBB financiën 
wil ontvangen. Verder wil hij graag ingebracht zien wanneer er weer overleg zal plaatsvinden over 
de overeenkomst. Leon Vervoort zegt toe, dat dit overleg er komt, zodra de nieuwe bondspenning-
meester officieel in funktie is benoemd.  
 

10. RONDVRAAG 
Piet Verschure, district Delta Zuid-West: vraagt waar de automatische incassoformulieren naar toe 
gestuurd moeten worden en hoe het gaat met de incasso van de contributie van het gemengde lid-
maatschap, bijv. lid van Carambole en van Driebanden. Bart Schoneveld deelt mee, dat de formulie-
ren voor de automatische incasso opgestuurd moeten worden naar de KNBB-vereniging Carambole. 
Verenigingen, die leden hebben met dubbel lidmaatschap kunnen op verzoek een geïntegreerde con-
tributienota krijgen, hetgeen nu ook al gebeurt. Na ontvangst van de betalingen zorgt hij voor de ad-
ministratieve uitsplitsing.  
Op de vraag van Hans Eekels van District Duinstreek deelt Bart Schoneveld mee, dat de machti-
gingsformulieren zijn te downloaden van de website. De ingevulde formulieren kunnen opgestuurd 
worden naar het Bondsbureau, t.a.v. Debbie Manders. Bert v.d. Louw, district Noord-Oost Overijs-
sel: merkt op dat op de website de mogelijkheid om de automatische incasso aan te vinken niet 
werkt. Bart Schoneveld merkt op dat dit bij hem niet bekend is, maar hij verzoekt vriendelijk het fy-
sieke formulier in te vullen en op te sturen naar het Bondsbureau.  
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Dit houdt mede verband met het feit dat niet alle verenigingen staan in geschreven bij de Kamer van 
Koophandel en sommige bankrekeningen niet op naam staan van de vereniging, maar op naam van 
de betreffende penningmeester.  
Op de vraag van Ad Koolen van District West Brabant deelt Hans Berkhout mee, dat alle door de 
districten opgegeven arbiters lid zijn van de KNBB. Echter van district Friesland heeft hij nog geen 
opgave terugontvangen.  
Met ingang van het seizoen 2010-2011 komen de kosten van de gewestelijke wedstrijden voor reke-
ning van de districten. Deze wijzigingen komen nog in de officiële mededelingen te staan. Bart 
Schoneveld bedankt de gewestelijke penningmeesters voor de door hen geleverde bijdragen gedu-
rende de achterliggende jaren. 
 

11. SLUITING 
Jaap Labrujere dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en goede inbreng. Hierna nodigt hij 
iedereen uit voor een hapje/drankje en wenst straks iedereen een goede thuisreis.  
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Bijlage bij agendapunt 5-a   

VASTSTELLING CONTRIBUTIE
 

2011 2010
Voorstel Huidig

€ €

Basis lidmaatschap 5,00 5,00

Arbiter (niet spelend) 5,00 10,00

Recreanten (dagcompetitie) 10,00 10,00
en recreatieve leden

Junioren 15,50 16,50

Senioren (avondcompetitie) 26,00 27,50

Recreant toeslag 5,00 2,50

Senioren meer verenigingen 5,00 0,00

Carambole/Driebanden 20,00 20,00

Driebanden (geschat) 32,50 31,00
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Bijlage bij agendapunt 5‐b 

 

 

 

Geacht bestuur  en vergadering van de KNBB vereniging Carambole. 

 
Op zaterdag 6 november heeft de FAC commissie, bestaande uit Wil van der Linden, Nel van Trigt en 
Peter Rijckaert de begroting over het boekjaar 2011 doorgenomen samen met Bart Schoneveld. 
 
Wil van der Linden was niet aanwezig i.v.m. zijn gezondheid. Wij wensen hem  via deze plaats van 
harte beterschap. 
 
Tijdens het doornemen van de begroting zijn er diverse vragen gesteld door Nel en Peter. 
Op al deze vragen waren de antwoorden duidelijk en goed onderbouwd door Bart weergegeven. 
 
Als FAC commissie zijn wij akkoord met de huidige begroting voor 2011 en zijn wij ook overtuigd dat 
de vereniging carambole in een gunstiger financieel situatie verkeert. 
 
Wij willen Bart en het bestuur bedanken voor hun inzet. 
 
 
Namens FAC commissie 
 
Nel van Twigt              Peter Rijckaert 
District Midden Holland          District Midden‐Brabant 
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Bijlage bij agendapunt 5-c

 
 

 

BEGROTING 2011    
van
KNBB vereniging CARAMBOLE
te
NIEUWEGEIN
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BEGROTING 2011    

2011 2010 2009
Begroot Begroot  

€ € €
Baten
Contributies 588650 588775 624944
Subsidies  
Inschrijfgelden 35500 33805 87108
Sponsoring 18000 22750 20000
Overige opbrengsten 400 750 325
Kwijting leningen 49639

642550 646080 782016

Lasten
Personeelskosten 121505 106435 99409
Organisatiekosten 9000 5700 4746
Bestuur / commissies 42500 24000 24388
Opleiding en dergelijke 15000 17500 15391
Marketingkosten 7500 5000  
Innovatiekosten 7500 15000  
Wedstrijdkosten 157000 194000 180847
Reservering wedstrijdkosten 53896
Afschrijving debiteuren 24000

 
subtotaal 360005 367635 402677

Koepelkosten 255815 254330 302543
 

615820 621965 705220

Resultaat 26730 24115 76796
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TOELICHTING OP DE BEGROTING

2011 2010 2009
Begroot Begroot Rekening

€ € €

Baten

Contributie ;    
senioren 520000  500500  542894  
senioren/driebanden 24000  29000  27680
senioren/nieuw 3750   
junioren 4650  5775  5825
recreanten 28000  25000  23910
senioren/recreant 3750  24000  23375
arbiter/overig (niet spelend) 2000  4000  1260
basis lidmaatschap 2500  500  0

  
TOTAAL 588650 588775 624944

 
 
 
 
 

 
Inschrijfgelden ;
teams landscompetitie     49480
idem recreanten     2520
idem jeugd     580  
kadercompetitie 8500 85 9000  9400
topteamcompetitie 2000 20 2000  2200
bekercompetitie 800 40 800  880
ereklassen 800 40 480  0
P.K's niet imperatief 19800 1100 18375  18354
idem jeugd 880 100 750  1150
Grand Dutch 1440 16 1440 1280
Biljart artistiek 1280 24 960 1264

 
TOTAAL 35500 33805 87108
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TOELICHTING OP DE BEGROTING

2011 2010 2009
Begroot Begroot Rekening

Lasten € € €
Wedstrijdkosten ;
EK's senioren 6250 6250 2187
NK's niet imperatief 12000 19000 11980
NK's imperatief 7000 7000 6022
NK ereklassen 16250 17000 12714
Internationaal jeugd 5250 10300 3580
idem P.K.'s 12500 12600 12403
NK's jeugd 4700 4000 4520
Internationaal Artistiek 4500 4000 7660
NK's Artistiek 6500 8000 7128
NK's recreanten 2000 2400 2549
Landscompetitie * 43500 48500 44880
EK teams 4250 4226
Topteamcompetitie 1250 1750 695
Supercup 7250
Kadercompetitie 2000 2900 1633
Bekercompetitie kader 800 800 600
Gewestelijke kosten ** 17500 49500 58070
Overige kosten 3500 0
TOTAAL 157000 194000 180847

* Specificatie Landsfinale
Formulieren 7000 8550 6824
Arbiters 8000 11250 10280
Wedstrijdleiders 5000 6500 6458
Huur wedstrijdzaal 7000 6500 5974
Inrichting wedstrijdzaal 5000 5200 5081
Huur biljarts 12000 11500 10830
Prijzen / Bloemen 2550 2000 2550
Overige kosten 1000 1000 895
Doorberekend -4050 -4000 -4012
TOTAAL 43500 48500 44880

** Specificatie Gewestelijke kosten
Wedstrijdkosten 5500 30000 44291
Organisatiekosten 0 7500 5406
Prijzen 9000 9000 8373
Opleiding arbiters 3000 3000 0
    
TOTAAL 17500 49500 58070
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TOELICHTING OP DE BEGROTING

2011 2010 2009
Begroot Begroot Rekening

Lasten € € €
Koepelkosten :
Personeelskosten 432000  447815 421710
Doorbelasting -209773  -188240 -202037

222227 248255 219673
Huisvestingskosten 48000 44600 41532
Organisatiekosten 149300  134300 181747
Bestuur / Commissie 17200 30700 18058
Breedtesportkosten 57000 90000 18965
Marketingkosten 67000 34000 10762
Bijzondere lasten  48890
Aflossing hypotheek 17450 17450 17450
Financiële lasten 17300 19000 20830
Subtotaal 595477 618305 577907
Diverse baten :
Administratie 10000 10000 14407
Verkoop artikelen 10000 10000 8618
Mediagelden 20000 23800 20000
Sponsoring 7000 10000 0
Subsidie VWS 47424 80000 46575
Subsidie algemeen 195000 171000 121490

289424 304800 211090

NETTO TOTAAL 306053 313505 366817

LEDEN AANTALLEN  
Carambole 22150 21150 23300
Driebanden 1700 1800 2500
Snooker 800 800 400
Pool 1850 1850 2050
TOTAAL 26500 25600 28250

PER LID 11,55 12,03 12,98

CARAMBOLE 255815,01 254330 302543

Leden voor aandeel in : koepel koepel
Senioren 20000 19000  
Senioren/Driebanden 600 725  
Junioren 150 175  
Recreanten 1400 1250
Totaal 22150 21150
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TOELICHTING OP DE BEGROTING
 2011 2010

BATEN  Begroot Uitkomst
Contributie ; €  €

aantal prijs totaal aantal prijs totaal
senioren 20000 26,00 520000 20219 27,00 545913
senioren/driebanden 1200 20,00 24000 1171 20,00 23420
senior/nieuw 750 5,00 3750
junioren 300 15,50 4650 347 16,00 5552
recreanten 2800 10,00 28000 3216 9,75 31356
senioren/recreant (toeslag) 750 5,00 3750 819 2,50 2048
arbiters/recreatief 400 5,00 2000 6 10,00 60
basis lidmaatschap 500 5,00 2500 0 5,00 0

25950 588650 25778 608350

Voorbeelden voor mogelijke ontwikkeling
 2012  2013

Contributie ; €  €
aantal prijs totaal aantal prijs totaal

senioren 20000 25,00 500000 20000 25,00 500000
senioren/driebanden 1100 22,50 24750 1000 25,00 25000
senioren/dubbel 500 10,00 5000 500 15,00 7500
senior/nieuw 750 15,00 11250 750 25,00 18750
junioren 400 15,00 6000 400 15,00 6000
recreanten 3200 10,00 32000 3500 10,00 35000
senioren/recreant (toeslag) 600 7,50 4500 600 10,00 6000
leden arbitersclub 200 5,00 1000 250 5,00 1250
basis lidmaatschap 750 5,00 3750 1000 5,00 5000

27500 588250 28000 604500

 
 

 
 

incasso-machtigingen zijn verstrekt en de automatisering niet op tijd daarvoor
aangepast zal zijn.

contributie. Na drie jaar betalen de toetreders het normale bedrag aan contributie.
Tevens is opgenomen om dubbele lidmaatschap ook te gaan belasten, waarbij iedere
vereniging een gelijk deel betaald. Senioren dubbellidmaatschap per vereniging € 20,00.
Ook voor het dubbellidmaatschap van carambole en driebanden zal de korting in 2013
geheel zijn afgeschaft.
Vooralsnog zal facturering per halfjaar niet mogelijk zijn, omdat onvoldoende

Toelichting op de ontwikkeling van de contributie ;
Hierboven is aangegeven dat o.a. door groei van het aantal leden het financieel 
verantwoord is om de contributie in twee stappen te verlagen naar € 25,00 in 2012.
Een dergelijke contributie maakt onderhandelingen met collega-bonden eenvoudiger.
De contributie van deze nieuwe leden dient in drie jaar op het normale niveau te komen.
De rekenvoorbeelden van 2012 en 2013 dienen als indicatie voor het beleid inzake de
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Daarmee heeft onze vereniging het "belaste verleden"  definitief achter zich gelaten en
is de basis gelegd voor een gezonde financiële toekomst voor Carambole.

 

aan die van de begroting van 2010.

Eventuele kwijtingen van de achtergestelde leningen zijn niet in begroting verwerkt.

Het bestuur stelt voor om in 2011 de leningen uit 2001 geheel af te wikkelen, hetwelk
dus kan door kwijting of terugbetaling.

zeer moeilijk, omdat bij het maken van de begroting niet vastgesteld kan worden waar
deze finales gespeeld gaan worden.
Hier zullen er dus blijvend verschillen tussen begroting en uitkomst zijn.

Algemeen :
Ondanks bovenvermelde mutaties blijven de totale kosten en baten nagenoeg gelijk

Deze zullen bij de betreffende reeds bestaande benamingen worden opgenomen.
Thans resteert in de gewestelijke begroting aan wedstrijdkosten € 5.500. hetgeen
betrekking heeft op gewestelijke finales voor jeugd, recreanten en dames.
Nieuw is de supercup, welke begroot is op  € 7.250.
 
Wat betreft de internationale activiteiten blijft een exacte  begroting per jaar te maken

Wedstrijdkosten :
Doordat de kosten voor gewestelijke finales overgeheveld zijn naar de districten,  zijn
de wedstrijdkosten € 24.000 lager geraamd.
De organisatiekosten van de gewestelijke commissies zijn thans onder bestuurskosten
opgenomen. De term gewestelijke wedstrijdkosten zal geheel gaan verdwijnen.

Hierin zijn thans ook opgenomen de kosten van de gewestelijke commissies, welke
eerder onder het hoofd gewestelijke kosten waren opgenomen.

Opleiding en dergelijke :
Onder dit hoofd worden de opleidingskosten van arbiters en dergelijke opgenomen,
alsmede de trainingskosten voor de jeugd enzovoort.

Personeelskosten :
Het aandeel van Carambole in de aan haar door te berekenen personeelskosten stijgt
met € 17,500 (50%) i.v.m. het aantrekken van een parttime-medewerker op de afdeling
wedstrijdzaken i.v.m. het onderbrengen van meer taken, waaronder ook die van de jeugd.
 
Bestuur en commissies :

TOELICHTING OP DE BEGROTING

Toelichting op de ontwikkeling van de kosten ;
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Bijlage bij agendapunt 5-d    

ONTWIKKELING DEBITEUREN
  

We hebben in 2009 € 24.000 gereserveerd voor de dubieuze debiteuren
Dit bedrag is voldoende om de benodigde afschrijvingen te dekken.
Met medewerking van de districten is thans de debiteurenpositie genormaliseeerd.
 
We hebben aan de verenigingen voorgesteld om een volmacht tot incasso te 
verstrekken.
Indien dat in voldoende mate gebeurd zullen we per halfjaar de contributie gaan
heffen.  Op het moment dat deze notitie gemaakt is heeft 50% van de verenigingen
aan dit verzoek voldaan. De helft hiervan had al eerder een machtiging afgegeven.
We verzoeken de resterende verenigingen om een incasso-machtiging te verstrekken.
Dit voorkomt ook een extra heffing van 2,50 per factuur.

Bovendien zal dan per halfjaar gefactureerd worden. 

Vergaderbrochure Pagina 20 van 32 ALV 4 december 2010



VERSLAG COMMISSIE SPORTZAKEN CARAMBOLE OVER HET SEIZOEN 2009 – 2010 
 
Inleiding 
 
Dit verslag van Commissie Sportzaken Carambole beslaat de periode 1 augustus 2009 tot en met 31 
juli 2010.  
 
In de bijlage treft u het cijfermatige overzicht aan. Een uitgebreide versie is zoals gebruikelijk te vinden 
op de website van de KNBB.  
 
Door een andere organisatieopzet van de KNBB vereniging Carambole tijdens het seizoen heeft  de 
commissie een gewijzigde samenstelling gekregen.  
 
 
Samenstelling huidige commissie 
 
Voorzitter:     Jaap Labrujere 
Commissieleden:   Bennie Deegens, portefeuille Topsport 
     Evert Hulleman, portefeuille  Breedtesport 
Secretaris:    Ad Klijn, medewerker wedstrijdzaken KNBB 
 
 
Wedstrijdzaken 
 
Een hoogtepunt was, zoals gebruikelijk, het goed georganiseerde Inkada Grand Dutch Biljart Event 
(Pentathlon) in Haarlo voor de topspelers. 
De Landsfinale in Nieuwegein is een jaarlijks terugkerend evenement voor onze breedtesporters. Blije 
landskampioenen en natuurlijk iets minder blije verliezers. Gelukkig hebben wij van beide partijen 
lovende kritieken gekregen, zowel tijdens de landsfinale als ook achteraf per mail. Het gaat te ver alle 
reacties weer te geven maar een enkele willen wij u niet onthouden. Onderstaande reacties zijn 
citaten.  
 

1. “Allereerst wil ik u complimenteren met een zeer goed georganiseerd evenement afgelopen 
weekend. Het was perfect georganiseerd en de locatie straalde één en al biljart uit. Mooi dat 
we zelfs nog Raymond Ceulemans hebben ontmoet, was toch alweer een hele tijd geleden. 
Het was een prachtig weekend, dat we ook nog konden afsluiten met een prachtige 3e plaats 
bij driebanden klein.”  

2. “Mochten we ons volgend jaar nogmaals kwalificeren voor het NK, zullen we allereerst 
terugdenken aan een prachtig evenement dat geweldig was georganiseerd.” 

. 
Ook voor de demonstraties biljart Artistiek tijdens de Landsfinale was er weer volpop belangstelling. 
De dame en heren hebben volop laten zien wat een prachtig onderdeel het Biljart Artistiek is. Hopelijk 
heeft het een positieve uitwerking op de deelname. 
 
Op beide evenementen kan met plezier worden teruggezien. Veel vrijwilligers hebben weer hun beste 
beentje voorgezet. Ook de vele districts-, gewestelijke en nationale kampioenschappen, zijn door de 
diverse organisaties in het land goed  georganiseerd. Een woord van dank mag dan ook niet 
ontbreken.   
 
Internationaal hebben wij als KNBB ook ons steentje bijgedragen. De organisatie van het EK Classics 
Teams was, zoals wij gewend zijn bij BV Ellenkamp in Haarlo, in zeer goede handen.  
 
Ook de resultaten op internationaal niveau mogen er zijn, zoals uit onderstaand overzicht blijkt. 

Het team J + B Küpers uit Haarlo (Swertz - Van Slifhout - Jaspers) werd kampioen EK Classics 
Teams.  

De jeugd heeft in de drielandenwedstrijd tussen België, Duitsland en Nederland (Coupe van Beem) de 
kampioensbeker weten te bemachtigen. 
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De belangstelling voor de spelsoort Artistiek was ten opzichte van vorig seizoen gelijk. De interland 
Nederland - Duitsland is door Nederland gewonnen.   
 
De deelname aan de Landscompetitie is net als vorig seizoen weer gedaald. De werkgroep herziening 
Landscompetitie heeft na een peiling door middel van een schriftelijke enquête een aantal wijzigingen 
doorgevoerd. Hierdoor hebben de districten meer vrijheden gekregen in het samenstellen van de 
competitie. Door deze  wijzingen hopen wij dat de deelname weer toe zal nemen. Het komende 
seizoen zal blijken of dit tot de gewenste resultaten zal leiden.  
 
Wij zijn er nog steeds niet in geslaagd de afname van deelname aan de Landscompetitie voor de 
jeugd te stoppen. Conclusie mag zijn dat de huidige aanpak en structuur niet werken. 
Door herstructurering van de organisatie binnen het jeugdbiljarten hopen wij het tij te keren. Hiervoor 
is de steun van de verenigingen en districten absoluut noodzakelijk.  
 
Konden wij vorig seizoen nog melden dat de deelname aan de persoonlijke kampioenschappen weer 
in de lift zat, dit seizoen is er weer een afname te constateren. Alleen bij de jeugd is er een zeer lichte 
stijging waar te nemen. 
 
De deelname aan de Dagcompetitie stagneert. Er is zelfs een lichte daling te constateren, zowel bij de 
competitie als de persoonlijke kampioenschappen. Bij een aantal districten moet de organisatie van de 
dagcompetitie nog in gang worden gezet. Tijdens de rondgang van het bestuur door de gewesten is 
hiervoor aandacht gevraagd bij de districten. 
 
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 
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JAARVERSLAG COMMISSIE SPORTZAKEN CARAMBOLE SEIZOEN 2009/2010

SENIOREN

Evenement Moyenne / %
WK Biljart Artistiek 70,13%
WK Biljart Artistiek 64,20%

EK Biljart Artistiek 0,00%
EK Biljart Artistiek 0,00%

EK Classic teams Swertz / Silfhout / Jaspers
EK Classic teams Tilleman / Niessen / De Bruijn

EK ankerkader 47/2 73,57
EK ankerkader 47/2 0,00

0,00
EK ankerkader 71/2 28,80
EK ankerkader 71/2 31,38
EK ankerkader 71/2 32,75

0,00
EK Bandstoten 10,10
EK Bandstoten 20,43
EK Bandstoten

JEUGD

EK Libre gr. en kader 47/2 208.33 (proportioneel moy.)

EK Driebanden groot 1,116
EK Driebanden groot 0,765
EK Driebanden groot 0,869

EK Cadetten 20,20
EK Cadetten 11,92
EK Cadetten 18,34

EK Coupe van Beem 8 MP  en 39 p.p.

EK Topteams jeugd teamgem.: 11.35
EK Topteams jeugd teamgem.:  8.90BV Rosmalen 8e plaats

BC Horna 7e plaats

KNBB team 1e plaats

Luke Arends 8e plaats
Dirk van Buuren 9e plaats

Jim van de Zalm 5e plaats

Kay de Zwart 5e plaats
Jens van Dam 7e plaats

Glenn Hofman 4e plaats

Raymund Swertz 3e plaats

0
Jeaan Paul de Bruijn 9e plaats

Henri Tilleman 5e plaats
Michel van Silfhout 6e plaats

Peter Volleberg 3e plaats

Henri Tilleman 9e plaats
0

J + B Küpers 1e plaats

Martin van Rhee 3e plaats

Michel van Silfhout 5e plaats

Niet gespeeld
0

Cubri / Etikon 3e plaats

INTERNATIONAAL:

Naam

Beste prestaties van Nederlandse deelnemers

Prestatie

Rob Scholtes 6e plaats

PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN

SENIOREN Inschr. MN NON WN ZN Totaal Totaal Kampioen Woonplaats Vereniging

nat. 09 10  08-09
Grand Dutch 16 nvt nvt nvt nvt 16 16 Henri Tilleman Dronten BV Ellenkamp

Libre klein dames 8 nvt nvt nvt nvt 8 8 Monique van Exter Lelystad BV de Korenmolen

Libre klein 6e klasse nvt 47 78 66 92 283 216 Gerwin Tempert Daarlerveen BV Nieuwoord

Libre klein 5e klasse nvt 158 196 214 112 680 738 Geert Wolsink Neede De Olde Mölle

Libre klein 4e klasse nvt 150 310 277 138 875 1099 Frans Elbers Blaricum BV de Bun

Libre klein 3e klasse nvt 192 319 334 177 1022 1121 Remy Ooink Haaksbergen M.O.S.

Libre klein 2e klasse nvt 144 213 294 148 799 904 Bert van Tol Ter Aar BV de Plas

Libre klein 1e klasse nvt 102 125 176 107 510 603 Hugo Duivenvoorden Woubrugge BV Jacobswoude

Libre klein hoofdklasse nvt 52 74 57 45 228 253 Jeroen de Vries Veldhoven BV de Toerist

Libre klein extra klasse 132 nvt nvt nvt nvt 132 134 Mark Bakker Leiderdorp BV B.C.O.

Libre klein overgangskl. 74 nvt nvt nvt nvt 74 73 Danny van Kasteren Tilburg BV  't Centrum

Libre klein topkl. 49 nvt nvt nvt nvt 49 48 Alexander van Zanten Groningen BV de Harmonie

Libre groot 1e kl. 33 nvt nvt nvt nvt 33 35 Raymon Gielens Arnhem BV Zandweerd
Libre groot erekl. nvt nvt nvt nvt nvt 0 0 René Tull Alphen aan de Rijn The City Dibo

SUBTOTAAL 288 845 1315 1418 819 4693 5232 89,70%

Kader 38/2  3e klasse 181 nvt nvt nvt nvt 181 178 A. Hiemstra Zevenhoven BV  Inn 't Lely Veldt

Kader 38/2  2e klasse 64 nvt nvt nvt nvt 64 65 John de Graaf Deventer BV Zandweerd

Ankerkader 38/2  1e kl. 49 nvt nvt nvt nvt 49 46 Th. Derksen Grave BV Discus

Ankerkader 57/2  1e kl. 43 nvt nvt nvt nvt 43 50 Gert Jan Veldhuizen Wageningen BV Gelre

Ankerkader 57/2  hoofdkl. 26 nvt nvt nvt nvt 26 30 Peter de Bree Middelburg BV Kwadendamme

Ankerkader 47/2  1e kl. 36 nvt nvt nvt nvt 36 31 Roy van Raaij Kampen BV Zandweerd

Ankerkader 47/2  erekl. nvt nvt nvt nvt nvt 0 0 Raymund Swertz Afferden BV Ellenkamp

Ankerkader 47/1  erekl. nvt nvt nvt nvt nvt 0 0 Niet gespeeld 0 0
Ankerkader 71/2  erekl. nvt nvt nvt nvt nvt 0 0 Dave Christiani Kerkrade BV Ellenkamp

SUBTOTAAL 399 0 0 0 0 399 400 99,75%

Bandstoten klein 5e kl. nvt 212 280 271 156 919 1098 Bert Hoogers Hattem DOS Hattem

Bandstoten klein 4e kl. nvt 255 381 433 233 1302 1463 Peter Timmer Mariënberg BV den Mariënberger

Bandstoten klein 3e kl. nvt 151 267 353 179 950 1096 Michel Goossens Bergen op Zoom BV de Kastanje

Bandstoten klein 2e kl. nvt 81 103 123 108 415 470 Anton Slof Ter Aar Harago

Bandstoten klein 1e kl. 128 nvt nvt nvt nvt 128 124 Joop Hansen Den Haag W.B.D.

Bandstoten groot 1e kl. 48 nvt nvt nvt nvt 48 51 Frank Vermeulen Culemborg Carambole
Bandstoten groot erekl. nvt nvt nvt nvt nvt 0 0 Jean Paul de Bruijn Hulst BV Ellenkamp

SUBTOTAAL 176 699 1031 1180 676 3762 4302 87 45%SUBTOTAAL 176 699 1031 1180 676 3762 4302 87,45%
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Driebanden klein 3e kl. nvt 206 272 302 149 929 1031 Mitchell Schilders Loon op Zand BV De Toppers

Driebanden klein 2e kl. nvt 183 264 363 157 967 1255 R. van Leeuwen Zevenhuizen BV Moerkapelle

Driebanden klein 1e kl. nvt 130 196 233 127 686 787 Lucas Bronsema Oude Pekela BV de Harmonie

Driebanden klein hoofdkl. nvt 60 74 88 68 290 314 Leon Keulen Hoensbroek BC la Plaza

Driebanden klein extra kl. 49 nvt nvt nvt nvt 49 48 Berry Dallinga Sluiskil Sluiskilse Biljartclub

Driebanden groot 3e kl. nvt 126 203 220 135 684 609 Peter Kulsdom Ankeveen BV 't Centrum
Driebanden groot 2e kl. 181 nvt nvt nvt nvt 181 162 Hennie Klaassen Almere Almere  '83

SUBTOTAAL 230 705 1009 1206 636 3786 4206 90,01%

Biljart Artistiek eerste klasse 13 nvt nvt nvt nvt 13 13 Geen NK gespeeld, promotie vanu0 0
Biljart Artistiek ereklasse 10 nvt nvt nvt nvt 10 10 Erik Vijverberg Almelo B.C.A.

SUBTOTAAL 23 0 0 0 0 23 23 100,00%

Recreanten 6e kl. libre nvt 24 4 10 4 42 38 H. van Geffen Apeldoorn Recr. Ver. Stedendriehoek

Recreanten 5e kl. libre nvt 38 30 89 29 186 252 J. van Gent Kerkdriel J.B.G.B.

Recreanten 4e kl. libre nvt 55 79 116 31 281 351 B. Ubbink Ter Aar Ter Aar  '88

Recreanten 3e kl. libre nvt 92 63 87 28 270 259 W. Draijer Hillegom C.R.B.B. (R.B. Hillegom)

Recreanten 2e kl. libre nvt 80 30 48 10 168 116 M. van Iersel Loon op Zand Vriendenkring

Recreanten 1e kl. libre nvt 18 17 22 4 61 66 G. van Klinken Hoogvliet Sen. Ver. Zalmplaat

Recreanten 3e kl. 3-bnd nvt 12 24 66 0 102 147 H. van Haren Duiven RBC Doetinchem e.o.

Recreanten 2e kl. 3-bnd nvt 25 34 56 0 115 126 Th Theunissen Dieren Harmonie +

Recreanten 1e kl. 3-bnd nvt 48 42 29 0 119 50 E. Del Mistro Hilversum Recr. 60+ 't Gooi

SUBTOTAAL 0 392 323 523 106 1344 1405 95,66%

TOTAAL INSCHRIJV. 1.132 2.641 3.678 4.327 2.237 14.007 15.584 89,88%

JEUGD Inschr. MN NON WN ZN Totaal Totaal Kampioenen Woonplaats Vereniging

nat. 09 10  08-09
Libre klein 7e klasse nvt 3 3 4 14 24 33 Bennie Godschalk Nijmegen De Kromme Keu

Libre klein 6e klasse nvt 8 18 18 22 66 45 Wesley van Duynhoven Nijmegen De Krommer Keu

Libre klein 5e klasse nvt 8 12 19 18 57 71 Maikel van oosterhout Waalwijk J.B.C.W.

Libre klein 4e klasse nvt 7 10 13 11 41 46 Peter Kral Deventer The City Dibo

Libre klein 3e klasse nvt 3 1 6 13 23 36 Maik Bruil Eibergen BV  't Heuske

Libre klein 2e klasse 12 nvt nvt nvt nvt 12 15 Ricardo de Wit Nijmegen ABC  't Töpke

Libre klein 1e klasse 17 nvt nvt nvt nvt 17 5 Raymon van Heumen Sprang Capelle J.B.C.W.

Libre klein hoofdklasse 7 nvt nvt nvt nvt 7 11 Ferry Jong Zwaagdijk West NHD vd Borden Appel

Libre klein extra klasse 8 nvt nvt nvt nvt 8 7 Dirk van Buuren Vught J.B.G.B.

Libre klein overgangsklasse 13 nvt nvt nvt nvt 13 6 Mike Nijman 's-Gravenhage 't Groene Hart

Libre groot 3 nvt nvt nvt nvt 3 8 Gert Jan Veldhuizen Wageningen BV Gelre

PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN

Libre groot 3 nvt nvt nvt nvt 3 8 Gert Jan Veldhuizen Wageningen BV Gelre

SUBTOTAAL 60 29 44 60 78 271 283 95,76%

Kader 38/2  14 nvt nvt nvt nvt 14 13 Robin Bastiaan Purmerend BV Rappel
Ankerkader 47/2  2 nvt nvt nvt nvt 2 8 Gert Jan Veldhuizen Wageningen BV Gelre

SUBTOTAAL 16 0 0 0 0 16 21 76,19%

Driebanden klein 2e klasse 20 nvt nvt nvt nvt 20 15 Joey Kremers Mill ABC  't Töpke

Driebanden klein 1e klasse 15 nvt nvt nvt nvt 15 6 Raymund Swertz Afferden BV Ellenkamp
Driebanden Groot 13 nvt nvt nvt nvt 13 8 Kay de Zwart Sprundel Sprundel

SUBTOTAAL 48 0 0 0 0 48 29 165,52%

TOTAAL INSCHR. 124 29 44 60 78 335 333 100,60%

SENIOREN Inschr. MN NON WN ZN Totaal Totaal Kampioen Plaats District

nat. 09 10  08-09
Topteam eredivisie 9 nvt nvt nvt nvt 9 9 Cubri/Etikon Haarlo Berkel & Slinge

Topteam eerste divisie 13 nvt nvt nvt nvt 13 14 De Wellse Vaert Steenbergen West Brabant

Kadercompetitie 94 nvt nvt nvt nvt 94 99 De Poedel Nijkerk Eem- en Flevoland

Bekercompetitie 44 nvt nvt nvt nvt 44 46 't Wapen P. Vink 1 Roosendaal Dordrecht

A-klasse nvt 25 42 26 38 131 128 De Sport Weteringbrug Veen- en Rijnstreek

B1-klasse nvt 140 115 122 136 513 542 B.C. La Plaza Hoensbroek Zuid-Limburg

B2-Klass nvt 239 189 143 193 764 796 Met Kracht Vooruit Raalte Stedendriekhoek e.o.

C1-klasse nvt 95 85 76 89 345 383 Carambole Rumpt Betuwe-Veenendaal

C2-klasse nvt 130 182 106 156 574 613 B.V. Ellenkamp Borculo Berkel & Slinge

C3-klasse nvt 160 194 98 157 609 630 B.C.A. Enschede Twente

C4-klasse nvt 165 208 118 157 648 685 Harlingen Harlingen Friesland

C5-klasse nvt 132 212 65 113 522 554 B.C. Maarland Eijsden Maastricht e.o.

Dames nvt 7 3 16 0 26 23 Almere '83 Almere Eem- en Flevoland

Recreanten nvt 207 157 219 68 651 670 Ouderen Biljartvereniging Groningen-Drenthe Groningen-Drenthe

TOTAAL 160 1300 1387 989 1107 4943 5192 95,20%

Winnaar Joop van de Hoek Bokaal:

JEUGD Inschr. MN NON WN ZN Totaal Totaal Kampioenen Plaats District

nat. 09 10  08-09
Topteamcomp jeugd 12 1 3 3 5 12 14 BC Horna Hoorn West Friesland

TEAMCOMPETITIES

TEAMCOMPETITIES

Almere '83

Topteamcomp. jeugd 12 1 3 3 5 12 14 BC Horna Hoorn West Friesland
Landscomp. jeugd nvt 19 8 9 17 53 53 J.B.V. Amorti Zevenbergen West Brabant

TOTAAL INSCHR. 12 20 11 12 22 65 67 97,01%
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EVALUATIE MEERJARENBELEIDSPLAN “VAN ACQUIT” 
 
 
In de inleiding van het meerjarenbeleidsplan “Van Acquit” hebben we aangegeven dat regelmatig evalua-
tie zal moeten plaatsvinden.  In deze notitie geven wij u een overzicht van de ontwikkelingen welke in 
2010 voor alle beleidsterreinen hebben plaatsgevonden. 
 
 
TOPSPORT 
  
- Positionering van onze huidige Bondcoach/trainer. 
- Opstellen Trainings- en opleidingsschema jeugd 
  
De functie van de heer Claessen in nader bestudeerd. Voorlopig is besloten is om de heer Claessen te 
laten functioneren zoals hij al deed n.l. als Bondstrainer. 
Samen met de commissie Jeugdzaken wordt er een structuur neer gezet hoe bondstrainer en ass. bonds-
trainers in de toekomst moeten gaan samenwerken. 
De leidraad wordt hierin het “kleuren badge systeem”, zoals we die ook al kennen bij het judo. 
Bennie Deegens is voorlopig benoemd als waarnemend Bonsdcoach. Zijn voornaamste taak is het bege-
leiden van de topspelers tijdens toernooien en wedstrijden. 
  
- Inrichting Commissie Biljart Artistiek. 
  
Gestart is om het onderdeel biljart Artistiek wat beter op de kaart te zetten. Naar de mening van de Com-
missie Topsport is dit nodig, omdat deze discipline ergens weggedrukt wordt. Juist deze tak van sport is 
zeer geschikt om wat meer te promoten. Na maanden van overleg en inspanningen zat er geen schot in 
deze doelstelling, omdat er veel tegenstellingen zijn in de Artistiekwereld. 
Besloten is de huidige Commissie Biljart Artistiek op non-actief te zetten. Er is een werkgroep samenge-
steld, die voorlopig gaat ressorteren onder de Commissie Sportzaken Carambole. Gezocht wordt naar een 
onafhankelijk voorzitter voor de Commissie Biljart Artistiek. Voorlopig wordt deze functie waargenomen 
door Bennie Deegens, voorzitter van de Commissie Topsport.  
 
Selectieprocedures internationale kampioenschappen. 
  
Het Bestuur van de KNBB vereniging Carambole heeft besloten om de Nationale Kampioenschappen, 
voor de ereklasse, weer in ere te herstellen. Dit betekent dat op het aankomend Inkada Grand Dutch voor 
het laatst de individuele kampioenen per spelsoort worden gehuldigd. Er ligt een uitgewerkt conceptplan  
dat inhoudelijk aangeeft hoe e.e.a. in de toekomst zal worden georganiseerd. Dit plan wordt in de Com-
missie Topsport besproken en als advies aan het Bestuur van de KNBB vereniging Carambole, voorge-
legd. 
  
Samenwerking Breedtesport. 
  
De samenwerking met de Commissie Breedtesport moet in 2011 intensiveren. Omdat beide commissies 
met zeer veel werk aan de slag zijn gegaan zit deze samenwerking op een minimaal nivo. Wel worden 
beide commissies door elkaar op de hoogte gehouden van hun activiteiten. 
  
Prestaties en resultaten. 
  
Op het E.K. voor teams heeft JB Kupers uit Haarlo de eerste plaats behaald. Cubri / Etikon werd derde. 
Op het E.K. 47/2 in Ronchin behaalde Henri Tilleman een 9e plaats. Harrie van de Boogaard werd 11e, 
Michel van Silfhout en Koen Workel, respectievelijk 16 e en 17e. 
E.K. jeugd in Afferden. Raymond Swertz werd hier op zijn laatste wedstrijd voor de jeugd, verdienstelijk 
derde. 
E.K. bandstoten in Spanje. Michel van Silfhout wist hier een zeer goede 5e plek te behalen. Ook de 8e en 
11e plek van Rene Tull en Raymund Swertz waren zeer goed. Bij de negende plaats van Jean Paul de 
Bruijn was op iets meer gerekend.   
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BREEDTESPORT 
 
De Commissie Breedtesport Carambole is drie keer bijeen geweest. Duidelijk is dat de commissie haar 
plaats nog moet vinden in de nieuwe organisatie. Alles wat nieuw is heeft een bepaalde inwerktijd nodig.   
Persoonlijke Kampioenschapen: 
De verschillende mogelijkheden die in het beleidsplan worden aangedragen voor de organisatie van per-
soonlijke kampioenschappen worden op districtsniveau goed benut. De districten hebben veel vrijheid om 
in te kunnen spelen op plaatselijke behoeften. Het is de bedoeling dat na de herziening van de Landscom-
petitie de Persoonlijke Kampioenschappen onder de loep worden genomen. Zowel imperatief als niet-
imperatief.  
Landscompetitie: 
De ingestelde werkgroep Herziening Landscompetitie is voortvarend aan de slag gegaan. Veel onderzoek 
is verricht en er is uitvoerig gekeken naar de mogelijkheden om de competitie aantrekkelijker te maken, 
zodat deelname zal toenemen en de districten in de gelegenheid te stellen een volwaardige en spannende 
competitie te organiseren. De commissie heeft twee bijeenkomsten belegd met de wedstrijdleiders van 
alle districten om een goede afstemming te hebben met de achterban. Ten tijde van de opstelling van deze 
notitie was dit project nog niet afgerond..  
 
 
 
JEUGD 
 
Door ziekte van de voorzitter Commissie Jeugdzaken, Sjef Hamers, is het begin van het seizoen wat 
rommelig verlopen. Na een lang ziekbed is Sjef Hamers op 14 januari 2010 overleden.  
Het voorzitterschap van de CJ is tijdens zijn ziekbed waargenomen door Cees Benschop, die in maart 
2010 benoemd is tot nieuwe voorzitter van de Commissie Jeugdzaken Carambole.  
 
Tijdens de jaarvergadering van 5 juni jl. is Cees Benschop tevens benoemd tot portefeuillehouder Jeugd 
& Opleidingen in het Bestuur KNBB Vereniging Carambole. 
 
Door het sterk teruglopend aantal jeugdleden is een nieuwe opzet van de jeugdorganisatie noodzakelijk.  
 
 
Samenstelling Commissie Jeugdzaken Carambole: 
 
Voorzitter   : Cees Benschop 
4 Commissieleden  : nog nader in te vullen 
Secretaris   : nog niet bekend    
 
 
De nieuwe Commissie Jeugdzaken Carambole (CJC) van de KNNB vereniging Carambole, zal zich de 
komende jaren gaan richten op de werving, binding en behoud van de jeugdbiljarter.  
Om de biljartsport en het biljartspel aantrekkelijker te maken voor jeugdspelers en publiek, zal er veel 
aandacht geschonken worden aan vernieuwing. 
 
Het ligt in de bedoeling om de reguliere wedstrijdzaken onder te brengen bij de afdeling wedstrijdzaken 
van het Bondsbureau van de KNBB. 
 
De CJC zal een coördinerende, adviserende en ondersteunende rol gaan vervullen voor nationale en regi-
onale biljartactiviteiten voor de jeugd.  
De CJC zal bestaan uit 4 commissieleden die allemaal een eigen werkgebied krijgen. 
 
De werkgebieden zijn: Werving, Binding, Doorgroei en Vernieuwing  
Daarnaast zal ieder commissielid ook een kernactiviteit hebben. 
De kernactiviteiten zijn: Organisatie, Financiën, Publiciteit en Communicatie.   
Alle commissieleden zullen binnen hun eigen werkgebied, hun eigen projecten aansturen en gebruik ma-
ken van expertise van andere commissieleden op het gebied van hun specifieke kerntaken. 
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Als voorbeeld zal een regionale wervingsdag vallen onder het werkgebied Werving, waarbij een beroep 
zal worden gedaan op andere commissieleden wat betreft financiën, organisatie, communicatie e.d. 
Het motte van de nieuwe CJC zal zijn: een doelgerichte en vernieuwende aanpak! 
 
 
 
OPLEIDINGEN 
 
Samenstelling Commissie Opleidingen: 
 
Voorzitter   : Cees Benschop 
Commissieleden : Klaudie Bartelink, ondersteuning vanuit NOC*NSF 
    : Willem La Riviere, directeur Bondsbureau 
    : Edgar de Hek, carambole 
    : Thijs van Asten, schrijver nieuw lesmateriaal 
    : Rienus Gennissen, driebanden 
    : Remco Teigeler, pool  
 
De Commissie Opleidingen is een koepelbrede commissie van de KNBB en houdt zich bezig met de 
nieuwe opleidingen voor instructeurs. 
Cees Benschop, Edgar de Hek en Thijs van Asten hebben namens de Vereniging Carambole zitting in 
deze commissie.  
 
Nu de cursussen nagenoeg klaar zijn, zullen Willem en Klaudie zich terugtrekken uit de commissie oplei-
dingen. Zij zullen als back-up blijven fungeren voor de commissie en indien nodig ondersteuning geven.  
 
De huidige opleidingen voor biljartinstructeur A+B zijn verouderd en er werd al enige tijd gesproken om 
deze opleidingen te herschrijven. 
Er is gekozen om de opleidingen te laten voldoen aan de door het NOC*NSF vastgestelde normen. Dit 
heeft als voordeel, dat er subsidie verleent wordt door het Ministerie van VWS. 
De opleidingen die de KNBB op dit moment voor ogen heeft, en waar heel hard aan gewerkt wordt, vol-
doen aan deze normen. 
 
De opleidingen worden in de toekomst via het zogenaamde badge systeem aangeboden.  
Dit zijn 5 verschillende niveaus. (1 is het laagste niveau en 5 het hoogste niveau) 
Het brengt echter wel heel veel werk en zorgvuldigheid met zich mee om alle 5 niveaus vast te stellen. 
Op dit moment is de niveau 3 opleiding nagenoeg klaar. In januari  2011 zal er een pilot voor deze oplei-
ding gaan draaien. 
Na deze pilot zal de opleiding geëvalueerd worden en eventueel worden bijgesteld om vervolgens in 2011 
aangeboden te worden.  
 
De opleidingen worden gekoppeld aan een zogenaamd talentvolgsysteem. 
Als een instructeur een leerling les geeft zal hij dit noteren in dit systeem. Als de leerling vervolgens naar 
een andere instructeur gaat, kan de nieuwe instructeur precies zien wat er is behandeld en op welk niveau 
de leerling zit. 
De leerlingen kunnen pas na een proeve van bekwaamheid doorstromen naar een volgend niveau. 
 
De instructeur in opleiding krijgt tijdens zijn opleiding een leercoach en een leerbegeleider aan zich ge-
koppeld. De instructeur zal tijdens zijn opleiding een aantal proeve van bekwaamheid (pvb) moeten af-
leggen.  In de opleiding voor niveau 3 is één van die pvb’s bijvoorbeeld, dat hij/zij een evenement moet 
organiseren. Hij maakt hier reflectieverslagen van en op die manier zal hij zijn portfolio vullen, welke een 
onderdeel zal zijn voor zijn eindbeoordeling. 
Het voordeel hiervan is, dat de pvb’s van de instructeur in opleiding gekoppeld kunnen worden aan 
jeugdevenementen. Op die manier kan de jeugd hiervan mee profiteren. 
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COMMUNICATIE, P.R. EN SPONSORING 
 
Website 
 
De nieuwe website voor de KNBB-Vereniging Carambole werd in het voorjaar van 2010 gerealiseerd. 
Nadien werd de website verder uitgebouwd met aanvullende informatie. 
In de tweede helft van 2010 werd tevens een speciale website voor de jeugd in gebruik genomen. 
 
Nieuwsbrief 
 
Via een nieuwsbrief, welke gemiddeld zesmaal per jaar wordt uitgegeven, worden de belangrijkste ont-
wikkelingen binnen de KNBB-Vereniging Carambole gemeld. 
 
Biljartbladen 
 
Door een goede samenwerking met de redacties van de biljartbladen Biljart Totaal en  De Ballen wordt in 
deze bladen ook ruime aandacht besteed aan belangrijke ontwikkelingen binnen Carambole. Het aanbie-
den van persberichten aan landelijke dagbladen heeft nog te weinig resultaat. Onlangs publiceerde “de 
Telegraaf” een positief stukje over ledengroei. Meer persberichten aanbieden aan landelijke en regionale 
kranten (zeker als er belangrijke biljartevenementen in de betreffende regio zijn) is onze verdere doelstel-
ling.       
 
Biljart TV kanaal   www.biljart.tv 
 
Het uitzenden van live-beelden van toonaangevende kampioenschappen via internet voorziet duidelijk in 
een grote behoefte. Meer dan honderdduizend kijkers per evenement is al geen uitzondering meer. Tevens 
zijn door de NOS beelden uitgezonden van het EK artistiek 2009. Doel is om bij regionale omroepen 
meer aandacht te vragen voor biljartevenementen in de betreffende regio.    
 
Informeel overleg districten. 
 
Ter verbetering van de communicatie en tevens het raadplegen van onze leden is deze vorm van commu-
nicatie opgezet. Aan de hand van informatie die via dit overleg tot ons komt kunnen wij ons beleid maken 
en of aanpassen.  
 
Sponsoring 
 
In 2010 werd de overeenkomst met Simonis Biljartlakens met drie jaar verlengd. Daarnaast werd met 
diverse leveranciers materiaalsponsoring overeengekomen. 
Het ligt in de bedoeling om in 2011 in nauwe samenwerking met de koepel KNBB beleid voor het aan-
trekken van meer sponsoren te ontwikkelen.  
 
 
 
VERENIGINGSONDERSTEUNING 
 
Accommodatiebeleid 
 
Op de website werd in de loop van 2010 een handleiding voor verenigingen geplaatst, waarin globaal is 
weergegeven aan welke oplossingsrichtingen kan worden gedacht in geval van accommodatieproblemen. 
Voorts werden de verenigingen verzocht gegevens over hun accommodatie te verstrekken om zodoende 
enig inzicht te verkrijgen in groeimogelijkheden e.d. Eind oktober 2010 hadden circa 50% van de vereni-
gingen hierop gereageerd. 
De nog ontbrekende gegevens zullen met medewerking van de districten alsnog moeten worden verkre-
gen. 
Tot nu toe hebben 35 verenigingen aangegeven om te zien naar andere huisvesting, c.q. plannen tot ver-
bouwing van hun accommodatie te hebben en ondersteuning van de werkgroep accommodatiebeleid op 
prijs te stellen. 
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Overige steun aan verenigingen 
 
Aan één vereniging werd op verzoek advies gegeven over de wijze waarop de exploitatie van de veren-
ging weer minimaal kostendekkend kon worden gemaakt. 
Een en ander heeft geleid tot benoeming van een nieuw bestuur en het opstellen van een beleidsplan met 
begroting voor de komende jaren. 
 
Ledenwerving 
 
In 2010 werd voor het eerst een nationale biljartdag – in het kader van de Nationale Sportweek – georga-
niseerd. 
Ondanks de korte voorbereidingstijd werd hieraan door 45 verenigingen deelgenomen. 
Het is de bedoeling jaarlijks een dergelijke open dag te organiseren. Voor 2011 staat deze gepland op 
zaterdag 23 april. 
Op de website werd in oktober een artikel geplaatst, waarin tips voor ledenwerving en –behoud zijn gege-
ven. 
 
Samenwerking met collega-bonden 
 
In 2010 werden met enkele collega-bonden diverse gesprekken gevoerd over mogelijke toekomstige sa-
menwerking. 
Daarbij is onder meer gebleken, dat het ook bij collega-bonden steeds moeilijker wordt  - mede door ver-
grijzing van  het ledenbestand - om een volwaardige competitie aan de leden aan te bieden. 
Door met elkaar samen te werken kunnen  competities voor de leden weer aantrekkelijk worden gemaakt. 
Ook blijken verschillen in puntentelling, kleding, contributie, e.d. alle overbrugbaar te zijn. 
Op basis van deze gesprekken zijn wij over toekomstige samenwerking met collega-bonden dan ook 
hoopvol gestemd.. 
 
Bedrijfsbiljarten 
 
Begin 2010 werd met een collega-bond in Amsterdam gesproken over de eventuele organisatie van een 
NK voor bedrijventeams. 
Daarop is een enquête onder diverse grotere bedrijven met personeelsverenigingen gehouden. Hieruit is 
gebleken dat er vermoedelijk voldoende potentieel is om een dergelijk kampioenschap te organiseren. 
In de komende maanden zal moeten blijken of  een dergelijk evenement in 2011 reeds is te realiseren. 
 
Biljarten bij andere sportverenigingen 
 
Aan het bij andere sportverenigingen onder de aandacht brengen van biljarten als tak van sport kon o.a. 
vanwege de krappe bezetting op het bondsbureau nog geen uitvoering worden gegeven. De bedoeling is 
hieraan in 2011 een aanzet te geven, 
 
 
ARBITRAGE 
 
Aan het begin van het seizoen 2010-2011 is begonnen met de nieuwe opleidingsstructuur.  Voor alle cur-
sussen is opleidingsmateriaal ontwikkeld en de diverse examens zijn ontwikkeld of aangepast aan de 
nieuwe situatie.  De reacties zijn veelbelovend.  Een aantal cursussen wordt reeds gegeven. 
 
De registratie van alle arbiters in Nederland is na een moeizame weg tot stand gekomen. Alle arbitervere-
nigingen zijn ondergebracht in het “District” Arbiters. De verschillende districtscoördinatoren kunnen nu 
zelf de mutaties invoeren.  Het opvoeren van nieuwe arbiters wordt gedaan door de Commissie Arbiters. 
 
Alle arbiters in Nederland worden via de E-mail op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen hun 
vakgebied.  De CA heeft de ervaring dat dit zeer op prijs wordt gesteld. 
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Bijlage bij agendapunt 8 
 
 
 
 
Benoeming secretaris. 
 
In de voorjaarsvergadering hebben we aangekondigd in gesprek te zijn met een kandidate 
voor de functie van secretaris.  Kort daarna heeft zij laten weten niet voor benoeming in deze 
functie in aanmerking te willen komen. 
 
Vervolgens heeft Helène van Aarle gesolliciteerd naar genoemde functie. 
Na enkele bestuursvergaderingen te hebben bijgewoond heeft zij te kennen gegeven zich 
kandidaat te stellen voor de functie van secretaris. 
 
Wij hebbener alle vertrouwen in dat zij deze functie naar behoren zal vervullen en stellen voor  
haar als zodanig te benoemen 
 
Het Bestuur. 
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BONDSRAAD 
Koninklijke Nederlandse Biljartbond 

'samen biljarten, geeft meer effect'  

Nieuwegein, 11 november 2010 
 
 
       
 
 
UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE REGULIERENAJAARSVERGADERING  
VAN DE BONDSRAAD VAN DE KNBB  
 
DATUM:  11 DECEMBER 2010 
TIJD:    12.00 uur 
PLAATS:   SPNN, Galecopperzoom 1, 3437 PJ Nieuwegein 
 
 
DEFINITIEVE AGENDA  
 
01. Opening 
 
02. Mededelingen 

a. aanwezig/afwezig 
b. ingekomen stukken 
c. vaststellen agenda van de vergadering 
d. afgetreden/aantredende leden van de BR 
e. toelichting annulering buitengewone vergadering van de  

bondsraad d.d. 30 oktober 2010         Mondeling 
 

03. Notulen  
a. vergadering d.d. 12‐06‐2010          Bijgevoegd 
b. actiepunten uit voorgaande vergaderingen      Mondeling  
c. speerpunt communicatie – bespreken stand van zaken    Mondeling 

 
04. 100‐jarig Jubileum KNBB            Mondeling 
 
05. Stand van Zaken vorming clusterbureau 

a. voortgangsrapportage            Mondeling 
b. voorstellen tot besluitvorming          Wordt nader toegezonden 

 

06. Stand van zaken kwaliteitseisen NOC*NSF      wordt nader toegezonden  
 
07. Meerjarenbeleidsplan 2011‐2016 

a. bespreken en vaststellen meerjarenbeleidsplan 2011‐2016  Bijgevoegd 
b. bespreken en vaststellen jaarplannen 2011      Bijgevoegd 

 
08. Begroting 2011 – Financiën 

a. verslag Financiële Advies Commissie (indien gewenst) 
b. bespreken en vaststellen begroting 2011,  

inclusief vaststellen contributies         Wordt nader toegezonden 
c. bespreken meerjarenbegroting 2011‐2013      Mondeling 
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d. stand van zaken boekjaar 2010        Wordt nader toegezonden 
e. stand van zaken inning contributies      Wordt nader toegezonden 
f. benoeming leden FAC 

 
09. Voorstellen verlening Bondsonderscheiding 
 
10. Status vaststelling KNBB reglementen        Bijgevoegd 
 
11. Bestuursverkiezing  

a. vacature bestuurslid PR, Media, Marketing 
Ten tijde van de publicatie van de definitieve agenda is nog geen kandidaat voor deze 
vacature bekend. Het laat zich aanzien dat dit agendapunt daarmee zal worden 
geprolongeerd naar de reguliere voorjaarsvergadering van 11 Juni 2011 (of naar een 
eerder moment, mocht daartoe gelegenheid c.q. noodzaak bestaan).  

 
12. Voorstellen vanuit de bondsraad, vanuit de KNBB vereniging Carambole en/of vanuit de 

secties Driebanden, Pool en Snooker 

13. Vaststelling vergaderkalender en overige bijeenkomsten bondsraad 
a. reguliere voorjaarsvergadering Bondsraad  Reeds vastgesteld, 11 Juni 2011 
b. reguliere najaarsvergadering Bondsraad   Datum voorstel, 10 December 2011 
c. Overleg bondsraad – BB       <voorstel data> 

 
14. Rondvraag 
 
15. Sluiting  
 
 
Mededelingen 
 
Conform de statutaire afspraak publiceert het bondsbestuur hierbij de definitieve 
agenda en bijbehorende bescheiden voor de reguliere bijeenkomst van de bondsraad 
per 11 December 2010. 
 
Leden van de bondsraad en besturen van secties c.q. de KNBB vereniging Carambole 
kunnen tot één week voor de vergaderdatum alsnog schriftelijke voorstellen indienen 
welke daarop in de agenda zullen worden toegevoegd, een en ander conform de 
daartoe strekkende statutaire bepalingen. Over later binnenkomende of ter 
vergadering ingebrachte voorstellen zal de bondsraad ter vergadering beslissen in 
hoeverre deze onderwerpen ter vergadering voor besluitvorming in aanmerking zullen 
worden in de dagorde zullen worden opgenomen. 
Reacties s.v.p. via de secretaris van de KNBB, mce@casema.nl 
 
 
 
 

 
Koninklijke Nederlandse Biljartbond –  Postbus 135, 3430 AC Nieuwegein, T 030‐6008400, I www.knbb.nl 
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