
 

 
 

 
 
 
Aan geadresseerde Nieuwegein, 27 februari 2015 
 
 
 
 
Uitnodiging ALV    
 
 
    
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de  
KNBB-Vereniging Carambole op: 
 
 Zaterdag 28 maart 2015  
 

in 
 

Dorpshuis De Biezen  
Bongerd 4  

4124 AK  Hagestein 
 

Aanvang 13.00 uur 
 
De agenda en eventuele stukken vindt u in deze vergaderbrochure. 
 
Wij verzoeken u bij eventuele verhindering dit 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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AGENDA 
 

Voor de Algemene Ledenvergadering  van de KNBB-Vereniging Carambole op 
Zaterdag 28 maart 2015, 13.00 uur in  

Dorpshuis De Biezen, Bongerd 4, 4124 AK  Hagestein 
 

 

1. OPENING 
 
2. VASTSTELLEN AGENDA 
 
3. MEDEDELINGEN 
 
4.  INGEKOMEN STUKKEN 
 
5. VASTSTELLING NOTULEN NAJAARSVERGADERING 22 november 2014 
 
6. VASTSTELLEN BEGROTING (Contributie) 
 
7. BESLUIT TOT OPHEFFING VAN KVC -  STEMMING 
 
8. RONDVRAAG 
 
9. SLUITING 
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NOTULEN - ALV 
 
Van:  De algemene (najaars)ledenvergadering van de  

KNBB-Vereniging Carambole 
 
Datum:  Wijchen, 22 november 2014 
  
Aanwezig: 
Bestuursleden: Piet Verschure (Breedtesport), Janneke Horneman (secretaris), Bert 
Kregmeier (penningmeester), , Bennie Deegens (Topsport), Cees Benschop (Jeugd)  
Afgevaardigden van de districten: Berkel & Slinge, Betuwe-Veenendaal, Delta Zuid-West, 
Dordrecht, Doetinchem, Duinstreek, , Groningen/Drente, ’t Sticht, Kempenland, Midden-
Brabant, Midden Holland, Oss, Stedendriehoek, Twente, Veen- en Rijnstreek, Veluwezoom, 
Venlo e.o., Vlietlanden, West Brabant, West Friesland, Zuid Limburg, Zwolle 
Leden bondsbestuur: Marcel Ceulen, Santos Chocron 
Ereleden/Lid van verdienste: Evert Hulleman 
Willem la Rivière, directeur KNBB 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Bestuur: J. Labrujere (voorzitter) 
Districten: Amsterdam, Noord-Holland Midden, Rotterdam, Maastricht, Eem- & Flevoland, 
Den Bosch, Den Haag 
Ereleden: L. van Weelde 
Bondsraad: J. Zanders 
 
Afwezig zonder kennisgeving: 
Districten: Friesland, Nijmegen, Noord West Nederland, Woerden 
 
1. OPENING 
Piet Verschure opent de vergadering om 13.05 uur en heet alle aanwezigen hartelijk 
welkom. Hij excuseert voorzitter Jaap Labrujere, die op dit moment om privé redenen in het 
buitenland verblijft. 
De fusiestukken zijn ingediend bij de notaris en liggen nu ter inzage op het bondsbureau. In 
de tweede helft van februari 2015 houden we de opheffingsvergadering; de fusie wordt 
geëffectueerd rond 31 maart 2015 met terugwerkende kracht op 1 januari 2015. 
Vervolgens wordt een moment stilte in acht genomen voor het herdenken van onze 
ontvallen leden, dit zijn sinds mei 2014 92 personen. 
 
2. VASTSTELLEN AGENDA 
Bart Schoneveld (Stedendriehoek) voegt toe: punt 8.1 - Vaststelling contributie. 
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3. MEDEDELINGEN 
• Arjan van der Horst heeft na hartklachten een operatie gehad. Hij verblijft nog in Zuid 

Amerika en mag nog niet naar huis. We wensen hem een goed herstel. 
 
• De te verwachten subsidiebedragen vanuit NOC/NSF zijn inmiddels bekend. 
 
• Het voorliggende seizoen 2015-2016 wordt een belangrijk jaar, niet alleen met 

betrekking tot de fusie maar ook ten aanzien van het wedstrijdwezen. Allerlei 
vernieuwingen zullen worden doorgevoerd met als doel om meer leden te krijgen. 
Binnen de Commissie Breedtesport (CBC) zijn er al verregaande ideeën en plannen. Er is 
een rekenprogramma gemaakt voor de nieuwe opzet van het NK 5e kl libre. Er komen 
wat wijzigingen in de intervallen van de B klasse, en de districten hebben aangegeven 
weer een C4 te willen. Wellicht stappen we over op een andere letteraanduiding voor 
de competitieklassen, bijvoorbeeld de L (libre) ipv C. In een overlegronde met de 
wedstrijdleiders van de districten zullen de voorstellen ter sprake komen. Gevraagd 
wordt om de rapporten van de wijzigingen van te voren goed te bestuderen en om 
aanwezig te zijn in de gewestelijke bijeenkomsten. 

 
• Breedtesport bestaat niet zonder topsport en andersom. Maar wat zien de mensen in de 

districten van topsport? Dit komt in een bestuurlijke nota nog naar voren. We moeten 
ook de vrijwilligers koesteren. Belangrijk is het om jongere mensen aan het roer te 
krijgen. We moeten onze kennis overdragen en waarborgen.  
Biljartpoint is een hulpmiddel voor die vrijwilligers. Er hangt wel prijskaartje aan, daar 
moeten we ons van bewust zijn. Als het ledenaantal terugloopt, en je wilt alles blijven 
aanbieden, dan hangt hier ook een kostenplaatje aan. Hierop komen we in de begroting 
terug. Het is de taak van het KVC bestuur om  in overlegrondes met een beleidsplan te 
komen. Dit gaat over de vraag waar we over 5 jaar willen staan.  
De dagcompetitie wordt steeds belangrijker. Er is een verschuiving van de avond- naar 
de dagcompetitie, dit komt door vergrijzing. Het is wenselijk om voor dit 
aandachtsgebied een extra bestuurslid in de CBC te hebben. De heer Frans Schröder uit 
Rotterdam is hiervoor benaderd. De dagcompetitie moet vast onderdeel zijn van de 
districten en er moet ook een portefeuille voor in het districtsbestuur zijn. 
In het kader van nieuwe KNBB is gestart met de opleiding biljartinstructeur B, o.l.v. Piet 
Verschure en Lion de Leeuw. De B-cursus is van start gegaan voor 4 of 5 mensen. De A-
cursus volgt, deze kan in januari/februari van start gaan en is bedoeld voor spelers van 
minimaal 7,00 kader.  

 
4. INGEKOMEN STUKKEN 
Er zijn veel vragen over het roken binnengekomen. De wetgeving hierop is aangescherpt. 
De nieuwsbrief van november 2009 wordt nog eens geciteerd: “Een vereniging die gebruik 
maakt van een lokaliteit waar gerookt wordt, is verplicht om de wedstrijden te organiseren 
in een ruimte waar NIET gerookt wordt”. Weigeren staat gelijk aan het niet spelen van de 
wedstrijd. Het KVC bestuur gaat niet op de stoel van de handhaver zitten. Discussie heeft 
verder geen zin, want die is eindeloos.  
Verder zijn er vragen over de begroting binnengekomen. Die worden in deze vergadering 
behandeld. 
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5. VASTSTELLING NOTULEN LEDENVERGADERINGEN D.D. 10 MEI 2014 EN 11 OKTOBER 
2014 
 
Notulen ALV 10 mei 2014: 
 
Pag. 6: Hans Eekels (Duinstreek) 
Punt 7a: “… Piet Verhaar vraagt zich af of er uit een district, waar nog slechts de helft van het 
aantal leden overgebleven is, wel goede ideeën voortkomen…” 
Hieraan moet toegevoegd worden: De heer Keijzers tekent hier tegen bezwaar aan, omdat 
dit een onnodig denigrerende opmerking is.  
 
Vervolgens vraagt de heer Eekels of de heer Verhaar afstand van deze bewoordingen wil 
nemen.  De heer Verhaar antwoordt dat het inderdaad geen vriendelijke opmerking was en 
dat het absoluut niet bedoeld was om iemand neer te halen, maar heeft dit wel bewust 
opgemerkt. Hij is van mening en heeft ook gezegd dat we juist moeten kijken naar districten 
waar het wel goed gaat en wilde hiermee de aandacht trekken.  
 
Pag. 7: Bennie Beek (West-Friesland) verzoekt om voortaan ook het contributiebedrag op te 
nemen, en om het beklemde bedrag juist weer te geven. 
 
Bart Schoneveld (Stedendriehoek) reageert op de bestemmingsreserve: in het 
fusiedocument staat 150k. Dit moet geoormerkt worden en duidelijk omschreven zijn wat de 
bedoeling daarvan is. Het fusiedocument moet daarop aangepast worden. Dit kan niet meer, 
want dat is al bij de notaris. 
Het moet wel in de verwerking van de stukken komen, de omschrijving is technisch gezien 
nu niet juist.  
Marcel Ceulen (KNBB) antwoordt dat het duidelijk is dat er t.b.v. KVC een beklemd vermogen 
is van 150k, en dat niemand anders dan de ledenraad daar straks mag aankomen. 
 
Harrie Rouschen (Zuid-Limburg): rondvraag punt 3: de bijdrage van de KVC voor de 
organisatie van een NK is 210 euro, dit is te weinig.  
 
De notulen ALV 11 oktober 2014 worden goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist. 
 
6. JAARVERSLAGEN 
Pag 16: Wim Schmitz (Doetinchem) vraagt of alle gegevens voor de imperatieve PK’s zijn  
ontvangen. Dat is niet het geval, terwijl dit wel van groot belang is voor de CBC. De districten 
moeten dit doorgeven aan de gewesten en deze weer aan het bondsbureau. 
Piet Verhaar: hij levert bij de uitslagen van de PK’s niet de aantallen inschrijvingen aan. 
Het is niet duidelijk welke informatie gevraagd wordt. Dit zal duidelijker gecommuniceerd 
moeten worden. 
Gevraagd wordt tevens om de bestuursverslagen van de gewesten naar het KVC bestuur te 
willen sturen. 
 
7. BENOEMING BESTUURSLEDEN 
Dit punt is nu niet aan de orde. Het huidige bestuur blijft zoals afgesproken zitten tot de 
ledenraad is geïnstalleerd in juni 2015. 
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In februari wordt duidelijk wie van ons zich kandidaat blijft stellen voor een volgend bestuur. 
Dan volgt een oproep naar de districten voor kandidaten voor de disciplinecommissie 
Carambole. In de overlegrondes in maart 2015 kunnen we dan de kandidaten voorstellen. 
Verkiezingen worden gehouden tussen maart en juni. In de ledenraadvergadering van juni 
2015 wordt het nieuwe bestuur bevestigd. 
 
8. FINANCIEN 2013-2014 
Communicatie omtrent de begroting verdient niet de schoonheidsprijs. Het bestuur biedt 
haar excuses daarvoor aan. Antwoorden op de vragen zijn samengevat. Deze worden ter 
vergadering overhandigd en worden ter plekke gelezen. 
 
Het financieel beleid is gebaseerd op het aantal leden dat we hebben. We moeten ons de 
vraag stellen: wat willen wij in de toekomst? Verder zoals nu? Moeten we in wedstrijdzaken 
gaan schrappen? En wat hebben we er voor over?  
Met minder leden moeten we proberen leden te werven, op 1 oktober 2015 moeten we het 
aantal opgeven voor het verkrijgen van subsidies. Van algemene subsidies krijgen wij als KVC 
83%. Het NOC/NSF wil subsidies afbouwen. Als er niets verandert, dan is het onvermijdelijk 
dat de leden hieraan moeten bijdragen. Dit is de strekking van ons financieel beleid. 
 
Bert Kregmeier licht toe: 
Aan de begroting 2015 is al veel geschaafd. Er zijn diverse reacties op binnengekomen, 
waarvoor onze dank.  
De conclusie is duidelijk: er is een tekort voor 2015 ten aanzien van onze exploitatie. Dit had 
ook een negatief resultaat kunnen blijven i.p.v. op nul uit te komen. Voorstel is om een deel 
uit de reserves te putten. 
 
Om tekorten te dekken hebben we 2 opties: contributieverhoging of externe middelen 
aantrekken. Doelstelling is in eerste instantie externe middelen aantrekken. Daarvoor 
hebben we meer leden nodig, in welke vorm dan ook. Ook andere bonden kunnen 
aansluiten, eventueel met concessies (staffel contributieopbouw).  
Wij vinden het vervelend om trouwe leden te vragen om een extra bijdrage te leveren. 
De begroting is op reële dingen gebaseerd, niet op verwachtingen.  
In de kosten veel geschaafd, we zijn ook bezig met herstructurering. We moeten kijken naar 
wat we allemaal aanbieden en wat wij faciliteren als KNBB. Bijvoorbeeld de landsfinale, met 
een contract tot 2016, inclusief sponsorgeld van 18k. Moeten we dit daarna teruggeven aan 
de districten? Is dit gewenst voor de leden? 
Dit zijn allemaal overwegingen voor KVC voor 2015-2016. Daar kan echter de begroting 2015 
niet op gemaakt worden en is er een tekort 38k.  
Anderzijds is er binnen de automatiseringskosten duidelijkheid: voor Biljartpoint 40k op 
jaarbasis. Dit betekent 2 euro per lid, en die vragen we dan ook. 
Basiskosten binnen koepel zijn minimaal gestegen, maar zijn wel reëel.  
De verwachting is dat de overheid zich steeds meer zal terugtrekken uit de sportfinanciering. 
Subsidies voor een sport zonder topsport zullen verminderen. 
 
Mario van der Laan (Groningen/Drente):  
Wat zijn de meerkosten van Biljartpoint?  
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Bert Kregmeier: Biljartpoint kost 40k per jaar. Wij moeten daar 80% van ophoesten, dus 32k. 
Dit is 20k meer dan Kompsos. 
 
Piet Verhaar (Dordrecht):  
Heeft begrip voor de moeilijkheden door afwezigheid van de bondspenningmeester. 
Hij wil het bondsbestuur vragen om met spoed maatregelen te nemen, om niet afhankelijk 
te zijn van 1 persoon en stelt voor om een vrijwilliger in te zetten op het bondsbureau ter 
versterking.  
In de begroting van de KNBB zijn de personeelskosten 20k hoger begroot. Hier had hij wel 
wat meer uitleg over willen hebben.  
Bert Kregmeier: De verhoging heeft deels te maken met Sylvia van Mourik, die in 2015  
volledig op de begroting staat en in 2014 niet. Ook Nynke Lely en Maarten Combrink zijn 
daar bijgekomen.  
Piet Verhaar vindt dat er niet voldoende achtergrondinformatie bij de verhogingen van de 
koepelkosten is gegeven. Ook de wedstrijdkosten zijn nu 25k hoger, dit komt vooral door 
topsport.  
Bert Kregmeier: voorheen zat dit in de cijfers van Breedtesport, maar het bestuur wil dit in 
het kader van de transparantie juist apart laten zien. 
Piet Verhaar: Is deze verhoging nodig? Moet iedereen hieraan meebetalen of kunnen de 
topsporters zelf niet voor meer inkomsten zorgen? Hier moet een keuze in gemaakt worden. 
 
Als er volgend jaar een nieuw contributiesysteem (lidmaatschap op maat) komt, waarom 
dan nu verhogen? Verhaar had liever gezien dat het tekort aangevuld wordt uit reserves.  
Het probleem is de vele dubbelingen. Bij 1 basiscontributie mis je een structurele contributie 
bij een groep die van meer dan 1 discipline lid is.  
  
Hoe staat het met de begroting 2014: komt deze uit? Inzicht hadden we al moeten hebben. 
Uit de tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat er een stukje verlies is, maar er is 
compensatie uit nog over te boeken contributies.  
Bert Kregmeier: De prognose KVC 2014 is nul.  
De cijfers van KVC en KNBB zijn niet overal gelijk. Soms zijn het verschillende bedragen.  
 
In de begroting van KVC zijn extra baten opgenomen van 6300 euro, die zijn niet terug te 
vinden in de begroting van de KNBB.   
Die staan er wel, maar negatief in de lasten: -5500 euro (is 6300 - 800 bankkosten). 
 
Sectie Pool komt tekort, nu 8k. Hoe groot is de kans dat ze volgend jaar wel uitkomen? 
Men zou een voorbeeld kunnen nemen aan de Sectie Driebanden, die heeft een paar jaar 
geleden bij hun tekort de contributie met 10 euro verhoogd. 
Piet Verhaar is van mening dat elke sectie zich moet kunnen bedruipen.  
 
Bart Schoneveld (Stedendriehoek): 
Heeft moeite met het boeken van het tekort van 38k ten laste van het vermogen. Hij vindt 
eerder dat er 2 euro contributieverhoging zou moeten komen.  
Verder moet kritisch gekeken worden naar allerlei kosten, zoals van de topsport. 
Subsidiestromen hiervoor zijn immers ook beperkt.  
Biljartpoint komt erbij qua kosten, dit denken we te dekken met 2 euro verhoging. 
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Hij is bang dat we de oude weg weer inslaan, de kost gaat dan weer voor de baat uit. 
Besparing op kosten moet voorop staan, in plaats van ledenwerving. 
Bert Kregmeier antwoordt dat er wel degelijk gekeken wordt naar allerlei kosten, bijv. 
arbitrage, landsfinale etc. 
Punt is dat we hier 2 jaar voor nodig hebben en dat we dit voor 2015 niet meer kunnen 
veranderen. 
Bart wijst nog op mogelijke dubbelingen de begroting. Hij vraagt zich af of de hoogte van de 
(topsport)kosten wel juist en terecht is. 
 
Mario van der Laan (Groningen/Drente):  
Er lag nog een discussiepunt over de basiscontributie. Je zou daarin een verdeling kunnen 
maken in: 
Vaste kosten: zijn vooraf vast te stellen en kunnen per lid omgeslagen worden.  
Variabele kosten: kunnen per sectie verschillen. 
Hij stelt voor om een verhoging in de variabele kosten aan te brengen en deze neer te leggen 
bij degenen die aan alles meedoen.  
 
Hans Eekels (Duinstreek): 
Een aantal jaren lang is alles goed gegaan, nu zitten we vlak voor de fusie en het dreigt mis 
te gaan.  
Duinstreek stemt tegen de ingediende begroting om de volgende redenen: 

a. Het vaststellen van de contributie inkomsten is niet gebaseerd op onderliggende 
cijfers. Deze zijn niet bekend, zoals het aantal leden. De ervaring heeft geleerd dat 
hier niet zorgvuldig mee omgegaan wordt. 

b. Verhoging van contributie is een verkeerd signaal naar en een straf voor de leden. Er 
is niet gekeken naar alternatieven, bijv. de tering naar de nering zetten. Als je minder 
inkomsten hebt, moet je gaan bezuinigen. 

c. De dekking van het verlies van Carambole is ontoelaatbaar. Als we kijken naar de 
sectie Pool (zonder de subsidies), met 1700 leden, heeft 105.000 euro inkomsten en 
215.000 euro kosten. Dit is een structureel tekort van 110.000 euro op jaarbasis. Bert 
Kregmeier geeft aan dat Pool 120.000 euro krijgt voor subsidie van hun topsport. Als 
Pool hun topsport saneert, draaien ze quitte.  

Willem la Rivière meldt dat Pool een gelabelde subsidie krijgt. Als die wegvalt, dan vallen ook 
de kosten daarvan weg. 
Subsidies voor KNBB is bestemd voor algemene doelen en worden in mindering gebracht op 
de koepel. KVC hoeft dan minder bij te dragen. 
Hans Eekels vindt het buitengewoon zuur dat nu wij in de laatste jaren een vermogen van 
300k hebben opgebouwd, dat er nu wel een tekort is van 40k.  
Ook hij stelt voor om meer op kosten in te leveren in plaats van een greep in de kas te doen. 
Bert Kregmeier antwoordt dat het geen doelstelling is om de contributie te verhogen, maar 
we hebben geen andere middelen dan de leden. In de komende jaren zullen er tevens 
bezuinigingen worden voorgesteld en doorgevoerd. 
 
Benny Beek:  
West-Friesland stemt tegen de begroting en tegen contributieverhoging. 
Niet zozeer om de 2 euro, maar wel om het idee. Er is geen vertrouwen dat dit voldoende zal 
zijn in de toekomst.  
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Als hij naar zijn eigen district kijkt, dan zijn er veel leden wel lid maar zij biljarten niet actief. 
Die zullen weggaan bij contributieverhoging. 
Hij geeft ter overweging mee om teamafdrachten en PK afdrachten  te verhogen in plaats 
van de contributie.  
 
Kan het verlies bij de KNBB ingelopen worden? Marcel Ceulen zou hier nog antwoord op 
geven.  
Willem la Rivière zegt dat er na 30 september nog meer dan 100k aan subsidie verkregen is.  
Er zijn wel extra kosten geweest, bijv. de lancering 5ball, nieuwe inventaris.  
Hij verwacht geen groot verlies dit jaar, maar kan het niet exact zeggen. 
Op 13 december wordt dit in de bondsraad besproken.  
 
Voorstel van het KVC bestuur is tenslotte als volgt: 
Wij zullen nogmaals kijken naar de begroting, met als motto: de tering naar de nering zetten 
voor het seizoen 2015-2016. 
Facilitair willen we niet inboeten, wel wordt gekeken naar verdere kostenbesparingen. 
De contributieverhoging wordt uitgesteld tot de voorjaarsvergadering, dan zijn er meer 
cijfers duidelijk. 
Omzetting van de nieuwe contributiestructuur is dan misschien ook al duidelijk. 
We moeten wel onze begroting voor 1 december indienen ten aanzien van de subsidies. 
Daarom vraagt Bert Kregmeier om instemming met de voorliggende begroting zonder de 
contributieverhoging. Wij beklemmen hiermee het begrote verlies van 70k tot de 
voorjaarsvergadering. 
Vergadering stemt hiermee in met applaus. 
 
Op verzoek van Piet Verhaar zal een meer uitgewerkte toelichting worden opgesteld door 
Bert Kregmeier. 
Punt 8.1 is hiermee ook besproken. 
 
Kees Ursem (Veluwezoom) 
Wil daarbij ook graag een toelichting (onderbouwing en visie) voor de PR cijfers. 
 
Bennie Deegens refereert aan de overlegrondes, waarin afgesproken is dat we een 
sportbond willen zijn onder de vlag van de KNBB. Een sportbond heeft visie en geld nodig. Je 
kunt dan niet zeggen: de tering naar de nering zetten. Als we de jeugd niets kunnen bieden 
in de topsport, dan haken ze af. 
Hij verlaat hiermee voortijds de vergadering.  
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9. RAPPORT COMMISSIE HERSTRUCTURERING 
Piet Verschure licht dit rapport toe. 
 
Ledenwerving 
Verenigingen zouden hun clubcompetitie in Biljartpoint moeten kunnen verwerken. 
Eis die aan Biljartpoint gesteld zou kunnen worden is dat iedereen minimaal lid van de KNBB 
moet zijn om er gebruik van te maken op PK gebied.  
Er zullen instructeursopleidingen komen. 
Het aantal PK’s moeten we terugbrengen; binnen een grote organisatie moet alles binnen 
het seizoen te regelen zijn. Dit kan nu niet, veel wedstrijden moeten al vooraf worden 
gespeeld. Reglementswijzigingen moeten ook al 2 jaar van te voren bekend zijn. 
Het feitelijke seizoen loopt van 1 sept – 1 juni, daarna kunnen we promotionele activiteiten 
doen zoals provinciale kampioenschappen.  
Er zal een commissie hiervoor ingericht worden: Jaap Labrujere, Piet Verschure en misschien 
iemand van een collega-bond. 
 
Structuur vereenvoudiging 
Binnen de West-Brabantse biljartbond is er een laagdrempelige vereiste qua kleding.  
Ons recreatieve lidmaatschap kan op dezelfde manier geregeld zijn. Teams moeten wel 
herkenbaar blijven, bijv. aan de kleur overhemd. 
Bij het prestatie lidmaatschap dient wel de voorgeschreven kleding te worden gedragen 
(zoals nu).  
Topsport lidmaatschap is bedoeld voor degenen die uitgezonden worden naar internationale 
evenementen. 
In de voorjaarsvergadering komen we hier nog een keer op terug. 
 
Reglementen vereenvoudiging 
De reglementen zijn nu te ingewikkeld. Op de oproep om mee te willen denken op dit gebied 
heeft zich slechts 1 persoon gemeld. Een format is al gemaakt door Piet Verschure en Wim 
Schmitz. We moeten niet willen dat we voor elke uitzondering een regel maken. Hou het 
simpel, is het motto. Als het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider. 
 
Lidmaatschap op maat 
Voorstellen hiervoor volgen. 
 
Aanpassing wedstrijdzaken aan de behoefte van deze tijd 
De gegevens van de aantallen inschrijvingen van PK’s en teams zijn beslist nodig om 
onderzoek te kunnen doen. Als alles minder wordt, moeten we ook naar minder finales 
waardoor er ook minder kosten komen.  
 
Opmerkingen/vragen vanuit de vergadering: 
Ton Stijnman (Betuwe-Veenendaal) 
Heeft geen positieve ervaring met nieuwe 5e/6e klasse. Er zijn fouten gemaakt omdat het 
niet door software werd ondersteund. Het is de bedoeling dat dit wel gaat gebeuren (via 
Biljartpoint). Vanuit dat systeem kunnen dan ook de aantallen inschrijvingen worden 
opgeleverd. 
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Piet Verhaar (Dordrecht): 
Er moet meer communicatie en wisselwerking komen tussen de CBC en de districten, vooral 
met dit soort vernieuwingen. Iedereen moet erover meedenken. 
Ledenwerving: we horen het meeste over instructeurs en dat we een sportbond willen zijn. 
90% wil voor de gezelligheid spelen. Hier moet voor de breedtesport de prioriteit liggen. 
Kleding: moet met de tijd meegaan en speciaal voor biljarten ontworpen worden, 
functioneel en prettig om te dragen. 
Reglementen: WR was vroeger meer samenhangend. Adviseert om oude structuur ook nog 
eens te bekijken. 
 
Hans Berkhout (West Friesland) 
Heeft een positieve ervaring in de samenvoeging van de 5e/6e klasse: positief. Moet geen 
probleem zijn.  
Verzoekt om ook eens te kijken naar wedstrijdkalender: in feb/mrt/april moeten al 
voorwedstrijden gespeeld worden voor volgend seizoen. Dit heeft Piet Verschure al 
aangekaart onder punt 9 – Ledenwerving. Hier willen we van af. 
 
Jan Verdel (Veen en Rijnstreek) 
Heeft ook moeite met ledenwerving. Zij hebben veel dagspelers, maar die willen niet verder 
spelen en zijn derhalve geen lid van de bond. Zolang ze geen gebruik maken van Biljartpoint, 
hoeft dat ook niet. 
Kleding: de verschillen zijn te groot, het wordt tijd voor aanpassingen. 
 
Hans Eekels (Duinstreek) 
Een aantal voorstellen uit zijn eigen rapport vindt hij niet terug in het 
Herstructureringsrapport. Het rapport Eekels is in de commissie besproken, bepaalde 
voorstellen zijn opgepakt en een aantal is op dit moment een brug te ver. 
Eekels mist ook het plan van aanpak. Dit volgt na de overlegrondes. 
 
Bennie Stegeman (Berkel  & Slinge) 
Vraagt naar de betekenis van het recreatief lidmaatschap. Moet niet verward worden met 
‘recreanten’? Dit wordt straks het verenigingslidmaatschap.  
Verder herinnert hij aan de stelling van Jaap Labrujere in een van de overlegrondes om 
mensen te werven die nu nog geen lid van de KNBB zijn en hen een gratis probeerjaar aan te 
bieden. Dit plan was bedoeld voor biljartgroepen, zoals collegabonden.  
In de overlegronde is dit echter opgevat als aanbod voor nieuwe leden. Nagevraagd zal 
worden wat hiervan de bedoeling was. 
 
In de voorjaarsvergadering zal het rapport Herstructurering nogmaals op de agenda komen. 
  
10. ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN IN 2015 
ALV 14 februari 2015 opheffingsvergadering (op 31 maart 2015), hierin zal ook de begroting 
aan de orde komen.  
ALV 13 juni 2015 installeren disciplinecommissie + contributievaststelling. 
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11. RONDVRAAG 
Hans Berkhout (West Friesland) 
Wanneer is Biljartpoint klaar voor PK?  
Peter Rijckaert antwoordt dat dit per 1 mei 2015 zal zijn. 
 
Kees Ursem (Veluwezoom) 
Statuten: is er iets geregeld over een gedragscode voor bestuurders en trainers? 
Nee, het hebben van een VOG is wel geregeld, via het algemeen reglement. 
Voor trainers is dit al geregeld via NOC/NSF. Komt verder terug in de districtsstatuten. 
 
Piet Verhaar (Dordrecht) 
Vraagt bijval voor de inzet van het bestuur. Applaus volgt. 
 
Harrie Rouschen (Zuid-Limburg) 
Lid met schulden: is een speler met schulden die overstapt naar andere vereniging, te 
weigeren? 
Nee, na de fusie is dit wel geregeld. 
Advies: het bestuur van de club moet natrekken of zo’n lid schulden heeft. 
Niet speelgerechtigd via Biljartpoint kan betekenen dat iemand lid is van een andere sectie. 
 
Mario van der Laan (Groningen/Drente): 
Subsidie 2015 (328k): is dit inclusief de andere gemerkte subsidie? Klopt. 
 
Peter van Wezel (Midden-Brabant) 
Zou graag zien dat een speelverbod opgelegd kan worden voor 1 lid van de vereniging. Dit 
moet nog geregeld worden. De lijst van blokkades zoals onlangs door de KNBB verstuurd is, 
heeft voor verwarring gezorgd.  
Niet betalen = niet spelen gaat op voor degenen die geen lid zijn van de KNBB, en dus niet 
speelgerechtigd zijn. Dit zou ook moeten gelden voor 1 lid binnen een vereniging, die niet 
betaald heeft.  
Dit kan ook binnen het district(sreglement) geregeld worden. 
 
Gerrit Verhaar (Zwolle) 
Had een vereniging die op de lijst van blokkades stond en niet meer speelgerechtigd was, 
maar moest de volgende avond wel spelen. Bondsbureau vertelde dat er wel gespeeld 
moest worden. Dit is afwijkend geweest.  
Iemand die zich afmeldt, is lid tot 31 juli van het volgende jaar, en kan dus wel spelen. 
Op grond van andere redenen kan wel een speelverbod opgelegd worden. 
 
Kees Ursem (Veluwezoom) 
Als iemand niet speelgerechtigd is, dan kun je wel spelen, maar de uitslag niet invoeren. 
 
Harrie Rouschen (Zuid-Limburg) is van mening dat de wedstrijdleiders van het bondsbureau 
meer op 1 lijn gebracht moeten worden. 
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Ton Stijnman (Betuwe/Veenendaal) 
Vermogensopstelling per 30 september. Per 2013 staat een bedrag van 571k als vaste activa 
wat in de loop van 2014 naar beneden gegaan is naar 71k. Heeft dit te maken met de 
verkoop van het pand? Dat is juist.  
Er staat een langlopende schuld van 186k. Waar is de overige 300k gebleven?  
Liquide middelen zijn toegenomen met 170k. De passiva zijn ook kortlopende verplichtingen 
naar bijv. banken, dus niet alleen maar overlopende contributies. 
 
12. SLUITING 
Om  16.10 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst ieder wel thuis. 
Hij bedankt allen voor het meedenken om de begroting 2015 vast te stellen. 
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