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Aan geadresseerde. 

 

 

 

 

Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2012      Nieuwegein, 24 mei 2013 

 

 

 

    

Geachte heer/mevrouw, 

 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsvergadering van de KNBB-Vereniging 

Carambole op: 

 

 

 Zaterdag 22 juni 2013  

in 

Zaal Verploegen 

Woeziksestraat 100 te Wijchen 

 

Aanvang 11.00 uur 
 

 

In verband met het aanvangstijdstip van de vergadering, zal tijdens de pauze van de  

vergadering broodjes worden geserveerd. 

 

De agenda en vergaderbrochure treft u bijgaand aan. 

 

 

Wij verzoeken u bij eventuele verhindering dit door te geven aan de secretaris: 

 

Sylvia de Heus 

p/a Graafschapsstraat 12 

4116 GE BUREN 

Email: secretariscarambole@knbb.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van de KNBB-Vereniging Carambole, 

 

 

 

Jaap Labrujere, voorzitter 

Sylvia de Heus, secretaris 
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GELOOFSBRIEF VOOR DE ALGEMENE LEVENVERGADERING VAN DE KNBB-VERENIGING 
CARAMBOLE OP ZATERDAG 22 JUNI 2013. 

 
Afgevaardigde(n) van het district  _______________________________________________ 
 
Het bestuur van het hierboven vermelde district verklaart hiermee dat de districtsvergadering  
 
d.d.                                            ____________________________________________________ 
 
te:                                              ____________________________________________________ 
 
tot afgevaardigde(n) voor de sectieraad en de ALV van de KNBB Vereniging Carambole heeft 
gekozen: 
 
STEMGERECHTIGDE AFGEVAARDIGDE 
 
Mevrouw / de heer:                ____________________________________________________ 
 
Bondsnummer                         ____________________________________________________ 
 
Functie binnen het district:   ____________________________________________________ 
 
 
Mevrouw / de heer:                ____________________________________________________ 
 
Bondsnummer                         ____________________________________________________ 
 
Functie binnen het district:   ____________________________________________________ 
 
Namens het bestuur van het hierboven vermelde district: 
 
Plaats:     ___________________________________ 
 
Datum:   ___________________________________ 
 
 
De voorzitter,  De secretaris 
 
 
 
(handtekening)  (handtekening) 
 
 
NB: deze geloofsbrief vóór de aanvang van de gecombineerde ALV van de KNBB Vereniging  
Carambole en de Sectieraad Carambole bij het aftekenen van de presentielijst volledig ingevuld 
afgeven. Niet afgeven van deze geloofsbrief heeft tot gevolg dat de afgevaardigde niet aan een 
stemming kan deelnemen. 
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A G E N D A 
 

Voor de gecombineerde Algemene Ledenvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole 
en de vergadering van de sectieraad Carambole op  

zaterdag 22 juni 2013, 11.00 uur 
 

1. OPENING 
 

2. VASTSTELLEN AGENDA 
 
3. MEDEDELINGEN 

 
4. INGEKOMEN STUKKEN 

4.1 Brief KNBB district Zuid-Limburg (zie bijlage) 
 

5. VASTSTELLING NOTULEN VERGADERING D.D. 24 november 2012 (zie bijlage) 
 

6. JAARVERSLAGEN (zie bijlagen) 
6.1 ALGEMEEN JAARVERSLAG 2012-2013  
6.2 FINANCIEEL VERSLAG 2012  
6.3 VERSLAG FAC 
 

7. BENOEMING FAC LEDEN (zie bijlage) 
 

8. BENOEMING BESTUURSLEDEN (zie bijlage) 
 

9. BENOEMING  LEDEN BONDSRAAD (zie bijlage) 
 

10. BESPREKING AGENDA VERGADERING BONDSRAAD OP 29-6-2013 
(op dit moment nog niet beschikbaar, wordt nagezonden) 

    
11. GOEDKEURING ORGANISATIE KNBB (STRUCTUUR) 
 zie bijlage: Voorstel KNBB 2015 
 
12. SAMENGAAN KVC - DRIEBANDEN 

 
12. RONDVRAAG 

 
13. SLUITING 
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K.N.B.B. District Zuid - Limburg 

Secretariaat: 

Huub Wolfs 

Romenkamp 33 

6438 JE  Oirsbeek 

Tel: 06-51582587 

e-mail: wolfs.h@home.nl 

 
Aan: 
Bestuur KVC 
t.a.v. mevrouw Sylvia de Heus 
 
Kerkrade, 22 mei 2013. 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Het bestuur van het district Zuid-Limburg wil de volgende punten onder uw aandacht 
brengen en u verzoeken deze als ingezonden stuk te behandelen tijdens de eerstvolgende 
algemene ledenvergadering van de KVC d.d. 22 juni 2013. 
 
Reeds eerder heeft onze voorzitter kenbaar gemaakt dat het niet kan dat de datum van een 
algemene ledenvergadering reeds diverse malen op korte termijn is gewijzigd. De datum 
voor de komende bijeenkomst is nu toch weer tweemaal veranderd. Het is natuurlijk altijd 
mogelijk dat er iets voorvalt waardoor dit noodzakelijk is maar laat de reden dan duidelijk 
weten aan de leden, ZEKER indien u ook al heeft aangegeven dit te zullen doen. Maar nog 
steeds is geen reden kenbaar gemaakt. 
 
We leven in een tijd waarin partijen steeds sneller naar de rechter stappen. Het district Zuid-
Limburg is momenteel in zo’n rechtszaak betrokken. De voorzitter van de KVC, Jaap 
Labrujere, heeft tijdens de gewestelijke bijeenkomst, 30 maart j.l., benadrukt dat de KVC er 
onder meer is om de districten te ondersteunen. Helaas heeft het district Zuid-Limburg 
moeten ondervinden dat de juridische steun zéér beperkt is.  
Wellicht een taak voor het bestuur van de KVC hiervoor een beter beleid te ontwikkelen. 
Heeft het bestuur van de KVC hier al eens over nagedacht? En wat vindt u van de 
mogelijkheid van een door de KVC aan te bieden gezamenlijke rechtsbijstandverzekering 
waaraan de districten en wellicht andere lagen van de KNBB op vrijwillige basis deel kunnen 
nemen.  De districten en andere organen van de KNBB kunnen natuurlijk ook ieder 
afzonderlijk een rechtsbijstandverzekering afsluiten maar bij een door de KVC gestuurde 
gezamenlijke verzekering zal veel geld bespaard kunnen worden. 
Graag uw reactie. 
 
Hoogachtend, 
 
Namens bestuur KNBB district Zuid-Limburg, 
 
 
H. Rouschen, voorzitter. 
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NOTULEN - ALV 

Van:  de gecombineerde algemene vergadering van de KNBB-Vereniging Carambole en de 
vergadering van de sectieraad Carambole.  

Datum: zaterdag 24 november 2012 

Aanwezig:  

Bestuursleden: 

Jaap Labrujere (voorzitter), Sylvia de Heus (secretaris), Bart Schoneveld (penningmeester), Bennie 
Deegens, Cees Benschop, Hans Berkhout en Evert Hulleman. 

Districten: 

Afgevaardigden van 25 districten 

Leden Bondsraad: Maria Blom, Bram van Doorn, Ton te Boekhorst, Piet Verschure , Ad Koolen en 
Henny Schonewille, Jan Zanders 

Leden Bondsbestuur:   Arjan van der Horst 

Gewestelijke commissies:  Kees Bitter, Fred van Rookhuijzen, Hans van de Velden 

Collega-secties: Santos Chocron (voorzitter sectie Driebanden) 

Bondsbureau: Willem La Riviere (directeur) en Ad Klijn 

Vertegenwoordigers van Biljart Totaal en De Ballen 

Afwezig met kennisgeving 

Ereleden: Mw. R. de Hek, A. van de Griend, R. Marseille 

Leden van verdienste: A.J.H. Vermeulen, P. Walraven en G. Nieuwenhuis 

Districten: Friesland, Den Haag, Oss, Noord West Nederland 

Afwezig zonder kennisgeving 

District Nijmegen, Stedendriehoek, Vlietlanden, Alkmaar, Duinstreek,  Betuwe / Veenendaal  
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1. OPENING 

Om 13.00 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter met een hartelijk woord van 
welkom aan: alle afgevaardigden van de districten, voorzitters van gewesten, ereleden, leden van 
verdienste, leden bondsraad en bondsbestuur alsmede collega sectie bestuurder, pers en alle 
andere belangstellenden. 

Helaas loopt het ledenaantal elk jaar weer terug als gevolg van een vrij hoog sterfte cijfer. In het 
afgelopen halfjaar zijn ons 70 leden ontvallen. De KNBB-Vereniging Carambole staat voor een 
behoorlijke klus deze terugloop te keren. Helaas kunnen wij dat niet alleen, maar samen met u 
en collega bonden zou dit goed aangepakt dienen te worden. 

In Zuidwest  Nederland is een traject gestart met het plaatsen van biljarts op Hogescholen, dit 
bleek behoorlijk succesvol te zijn. Over het algemeen kent de jeugd wel biljarts met gaten en niet 
zonder. Voor onze sport zijn nieuwe impulsen nodig om zodoende samen aan de toekomst te  
werken. Naast het benaderen van de jeugd, zijn er ook ideeën om de doelgroep in de 
leeftijdscategorie van 35-50 jaar aan ons te binden. Denk aan het samenwerken met 
voetbalkantines om na de voetbal carrière toch de leden bij de club betrokken te houden.  

De voorzitter verzoekt de vergadering te gaan staan en enkele ogenblikken stilte in acht te 
nemen. In het bijzonder wordt  de heer John Otten met naam genoemd, omdat  vandaag zijn 
crematie plaats vindt. 

 
2. VASTSTELLEN AGENDA 

De heer Teun Jacobs van Zaanstreek/Waterland haalt de problematiek rondom artikel 6021 van 
het wedstrijdreglement aan, met betrekking tot de promotie regeling. Evert Hulleman geeft aan 
dat dit besproken wordt in de commissie breedtesport. Omdat er nogal wat haken en ogen aan  
het voorstel zit, dient dit nog nader besproken te worden en zal niet meegenomen worden op de 
agenda van de ALV.  

De heer Jacobs wordt verzocht de vragen en/of opmerkingen op papier te zetten en aan Ad Klijn 
te sturen, zodat dit besproken kan worden in de commissie. De uitkomst hiervan wordt zo 
spoedig mogelijk teruggekoppeld. 

Evert Hulleman geeft aan dat dit voor de commissie een vrij ingewikkelde materie is, met veel 
gevolgen. Dit zal wel opnieuw besproken worden. Voor januari moet een en ander helder zijn. 

Hoe gaan we om met de voorwedstrijden? 
Voor PK geldt dat het moyenne bepalend is voor de klasse waarin wordt gespeeld. Evert 
Hulleman onderkent het probleem en zal dit eerdaags nogmaals bespreken en tot een defintieve 
uitspraak komen. Het besluit zal vervolgens aan allen worden gecommuniceerd. 

 
  

3. MEDEDELINGEN 
Voorzitter deelt mede dat in 2013 een NK voor Bedrijventeams wordt georganiseerd. In 
december zal hier nadere informatie en uitnodigingen voor volgen. 
 
Het beleidsplan zou geëvalueerd moeten worden, echter dit is voor nu een jaar uitgesteld met 
het oog op de structuurwijziging. Het voorstel is de verdere ontwikkelingen af te wachten en 
afhankelijk van het vervolg het beleidsplan hierop aan te passen. Omdat de vergadering akkoord 
gaat met dit voorstel, dankt de voorzitter allen voor het gestelde vertrouwen. 
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Cees Benschop (portefeuillehouder Jeugd) geeft een toelichting op de cursus biljart instructeur. 
Zoals beloofd gaat deze voor het einde van het jaar van start en wel op 8 december met 12 
geselecteerde personen. Deze worden tegelijkertijd opgeleid als praktijk- en leercoach.  
De cursus wordt digitaal aangeboden en hierbij wordt  veel zelfwerkzaamheid van de cursist 
verlangd. Op elk moment kan gestart worden met de cursus. 
In februari start vervolgens de cursus biljart instructeur nivo 2.  
Via de website is nadere informatie hierover te vinden. 
 
Voorzitter deelt vervolgens de vergadering mede dat er momenteel gewerkt wordt met een 2 tal 
structuurgroepen.  
1.  Driebanden – KNBB Vereniging Carambole, hier wordt later in de vergadering uitvoerig op 
teruggekomen. 
2.  Structuurgroep KNBB, waarin gekeken wordt welke aanpassingen binnen de KNBB 
noodzakelijk zijn om de toekomst het hoofd te bieden.  In dit kader is een brief uitgegaan naar 
het bondsbestuur met het dringende verzoek deze uit te breiden, omdat op dit moment slechts 3 
bestuurders zijn. In onze visie zou het meer wenselijk zijn als het bestuur uit  5 personen zou 
bestaan.  
 
4. INGEKOMEN STUKKEN 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
5. VASTSTELLING NOTULEN VAN DE VERGADERING d.d. 9 juni 2012 

 Pagina 6. De heer Onno an der Meer, District Eem- en Flevoland is nieuwsgierig naar de 
ontwikkelingen inzake de samenwerking met de Woerdense Biljartbond.  

De voorzitter geeft vervolgens de afspraken, welke gemaakt zijn weer. Het betreft een traject van 
3 jaar met een jaarlijkse  evaluatie. De interne competitie valt onder de autoriteit van de WBB 
zelf. Districts en gewestelijke finales vinden onder de vlag van de KNBB plaats. Tot nu toe 
verloopt de samenwerking naar wens, de bond neemt vanaf volgend seizoen producten / 
diensten van het bondsbureau af. Momenteel worden er tests gedraaid in Kompsos met één van 
de competities. 

Pagina 9. Mevrouw J. Horneman, District Amsterdam. 

Bij de rondvraag dient het woord ‘zomaar’ weggehaald te worden, anders zou de suggestie 
kunnen zijn dat het hier om een loze opmerking ging, terwijl het bezwaar met redenen omkleed 
was. Verzocht wordt dit te wijzigingen in ‘deze vergadering’. 

Met in achtneming van bovengenoemde aanpassingen en met  dank aan de secretaris worden de 
notulen vervolgens vastgesteld. 

6. JAARVERSLAG COMMISSIE SPORTZAKEN CARAMBOLE 

De aanwezigen van de vergadering hebben geen op- of aanmerkingen op het verslag. 

Evert Hulleman geeft kort een toelichting en wil alle aanwezigen graag attenderen op de 
vrijwilligers dag op 1 juli 2013. De georganiseerde dag van het afgelopen jaar bleek een groot 
succes te zijn, komt dus allen, hoe meer zielen hoe meer vreugd! 

Karel Zwarts, District Den Bosch 
Stelt de vraag of er een samenwerking tussen VG-biljart en rolstoelbiljart gezocht zou kunnen 
worden. Het verzoek hiertoe is inderdaad gekomen en zal ondergebracht worden bij Willem 
Schipper,  welke de coördinatie hiervan heeft. 
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Evert heeft zijn bezoek aan de vergaderingen van VG biljart gerapporteerd binnen het bestuur, 
maar die zijn van mening dat, hoewel in een rolstoel, het toch mogelijk is in de reguliere 
competitie mee te doen. De commissie staat er niet afwijzend tegenover, echter het 
rolstoelbiljart valt niet officieel onder onze hoede. 
De aandacht is hierop wederom gevestigd en zal in de besprekingen mee worden genomen. 
Wellicht levert dit ook nog een ledenvoordeel op. 
 
Bart Schoneveld geeft aan, dat het goed zal zijn de vraag bij Wim Schipper te deponeren en aan 
het bestuur te rapporteren. 
 
Janneke Horneman, District Amsterdam 
Vrijwilligersdag is een prima initiatief, maar vraagt of het wellicht mogelijk is deze dag in het 
weekend te doen, met het oog op mensen met een baan. 
Organisatorisch gezien sluit deze dag echter het beste aan op de landsfinale. 
 
Johan Kwast, District Zwolle 
De persoonlijke kampioenschappen voor de jeugdleden is van 298 naar 215 leden teruggelopen. 
Helaas zet deze tendens zich nog steeds door. Het district roept op bij de toernooien scholen etc. 
meer te betrekken. Via de KNBB zijn er posters in omloop ter promotie van het jeugdbiljarten, 
misschien kunnen deze verder verspreid of opgehangen worden. 
 
Janneke Horneman, District Amsterdam 
Vraagt hoe het zit met het biljartproject op de scholen. Wie is de organisator hiervan? 
Jaap Labrujere antwoord dat de Stichting Biljart Promotie Zeeland dit in gang heeft gezet. Het 
project bleek een daverend succes te zijn. De stichting heeft gemeend dit uit te breiden naar 
Bergen op Zoom en zal in het project worden betrokken. 
Voor de KNBB is het wellicht een uitdaging dit initiatief over te nemen en over het gehele land uit 
te rollen. 
 

 
7. INTENTIEVERKLARING SDL-KVC 

Al langere tijd speelt bij beide besturen de gedachte of er voordelen zijn te vinden elkaar te 
versterken. Vervolgens heeft het bondsbestuur de vraag gesteld of er een toegevoegde waarde 
zou kunnen zijn indien het tot een samenwerking zou komen. In het begin was er van beide 
partijen argwaan, echter deze hebben we achter ons gelaten en zijn in goede harmonie en in 
ontspannen sfeer met elkaar in gesprek gegaan. Hieruit is een verklaring ontstaan, waarin de 
intentie is tot integratie over te gaan. Juridisch en statutair heeft dit wel gevolgen. Ook in de 
informele overlegronde (welke wederom plaats gaat vinden in het voorjaar van 2013) wordt over 
de voortgang gesproken. Duidelijk is ons geworden dat indien de ALV ons groen licht geeft tot 
integratie, er  nagegaan moet worden hoe dit ingepast kan worden in de KNBB organisatie.  

Piet Verhaar, district Dordrecht 
Spreker vindt het stuk vaag en weinig concreet en bevat alleen voornemens, waarbij  Driebanden 
tekort wordt gedaan. De gereserveerde bondspenningen zijn weg en er is onder andere stevig 
kritiek op het financiële beleid.  
Voorzitter haakt hierop in omdat specifieke vragen hieromtrent thuis horen op de sectieraad van 
Driebanden en zullen aldus hier niet worden besproken. 
 
Duidelijk is wel dat er financieel een scheiding moet zijn van de sectie onder de vleugels van 
KNBB Vereniging Carambole met een eigen financiële structuur. Dit dient afgestemd te worden, 
zodat een samengaan niet zal leiden tot een contributie verhoging bij KVC leden en er geen 
gelden van KVC naar Driebanden gaat. 
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Alle voortgang in deze zal met de ALV worden overlegd. Zonder overleg zal er geen 
samenvoeging plaatsvinden omdat uiteindelijk de ALV groen licht moet geven tot de verdere 
uitvoer hiervan.  
 
Het plannen en organiseren van wedstrijden stuit op grote bezwaren en het belang van de speler 
komt wellicht in het geding. Toch zal een en ander nader worden uitgewerkt en inschrijvingen 
geschieden via het district, ook zij zullen hier niet financieel onder lijden.  
 
De Biljart Totaal zomercompetitie blijkt redelijk succesvol te zijn en is wellicht een aanzet tot 
nieuwe mogelijkheden binnen de biljartsport. De angst dient weggenomen te worden dat het 
ene spelsoort ten koste gaat van het andere. Het bestuur is overtuigd dat dit wel degelijk samen 
kan gaan. 
 
Jaap Labrujere en Santos Chocron hebben continue overleg en zullen de verklaring daar waar 
nodig aanpassen en verder communiceren met de ALV. Vervolgens  dankt de voorzitter een ieder 
voor zijn/haar  inbreng. 
 
Piet van der Ree, District Rotterdam 
In de intentieverklaring staan afspraken met betrekking tot  de competitie welke gepland staat 
met aanvang 1 juni 2013. De heer Van der Ree spreekt de wens uit dat voor de streefdatum meer 
duidelijkheid is. 
 
Bennie Deegens geeft een toelichting op  afspraak punt 5: 
Het is een voornemen en nog geen keiharde afspraak om in de toekomst meer en beter samen te 
kunnen werken. Het is geen overeenkomst met afspraken zwart op wit, maar een intentie. 
Komen we tot afspraken, dan zullen deze vastgelegd worden en aangaande de startdatum zijn de 
opmerkingen juist, echter deze moeten nog verder uit gewerkt worden. Samenwerken prima 
maar dan moet er wel meer duidelijkheid zijn over de integratie.  
Via de nieuwsbrief zullen de voortgangen voor definitieve stappen worden gecommuniceerd. 
Tegenwerpingen horen wij graag. 
 
Het district is bang voor ledenverlies. De voorzitter geeft aan dat dit geen ledenverlies zal 
betekenen, wel districts overschrijdend. Misschien schat het bestuur dat niet goed in. We 
moeten wel innovatief zijn en in bepaalde richtingen denken, gericht op de toekomst.  
 
Verzocht wordt zo spoedig mogelijk met berichtgeving te komen, zodat dit ook met de achterban 
besproken kan worden. 
 
Voorzitter dankt allen voor de inbreng. 
 
Janneke Horneman, District Amsterdam 
Wil de vergadering graag attenderen op de voorgestelde wijze van het vervangen van de B1 met 
betrekking tot de kosten. Zeker in deze tijd kunnen de kosten op bezwaren stuiten, evenals de 
reisafstand. Op deze manier zullen de plannen niet aanslaan. Is de intentie innovatie dan zou het 
aan kunnen slaan.  
Voorzitter geeft aan dat veel spelers toch ook op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen en 
tegenstanders. 
 
Fred van Rookhuijzen, Gewest West Nederland 
Juicht het feit toe dat de onnatuurlijke scheiding tussen Driebanden Groot en de rest van 
carambolerend Nederland ongedaan gaat worden. Maar in de verklaring staat onder andere bij 
de afspraken dat het versterken van de organisatie structuur een speerpunt is. In het verleden is 
echter gebleken, dat de sectie Driebanden niet de sterkste in organisatie is. Denk aan de 
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opkomsten bij de sectieraad, en de moeite een bestuur te vormen. De ideeën, zoals verwoord 
onder punt 3, ziet de spreker niet gebeuren.  
Bij de landelijke organisatie van driebanden-klein moet  het belang van de biljarter voorop staan. 
Het is aan de verenigingen producten aan te bieden welke aantrekkelijk zijn voor de biljarters. 
Denk in deze ook aan de zomercompetitie, eventueel is dit ook landelijk op te zetten. 
 
De voorzitter denkt dat beide partijen moeten wennen als zij opereren onder één vereniging, 
met ieder behoud van eigen financiële zelfstandigheid. Er zal een constructie bedacht moeten 
worden hoe we in de toekomst verder moeten. De samenwerking regelmatig evalueren en de 
uitdagingen zien, die er ook wel degelijk zijn. Uitgangspunt is handelen in het belang van de 
biljarters. 
 
Kees Bitter, Gewest Zuid Nederland 
Juicht de ontwikkelingen toe voor de landelijke klassen competitie Driebanden klein. Zijn de 
mogelijkheden meegenomen tot het oprichten van teams? 
 
De voorzitter maakt gelijk van de gelegenheid gebruik, Kees Bitter voor  te stellen als opvolger 
voor Evert Hulleman, welke in de voorjaarsvergadering van 2013 aftreedt.  In deze vergadering 
zal Kees benoemd kunnen worden tot portefeuillehouder breedtesport. 
 Vanaf januari 2013 zal Kees de vergaderingen bijwonen als toehoorder. 
 
Voor de samenwerking van KVC met Driebanden vraagt de voorzitter groen licht de plannen 
verder uit te werken. In de periode februari - maart zal wederom een informele overlegronde 
plaatsvinden. Omdat er verder geen bezwaren naar voren gekomen zijn, dankt de voorzitter de 
ALV voor het gestelde vertrouwen. 

 
8. FINANCIËN 
8.1 Vaststelling contributie 

Bart Schoneveld heeft op de begroting een contributie verhoging van € 1,00 per lid begroot, 
wat vind de vergadering hiervan? 
 
Wim de Vos, District Veluwezoom 
Is op zich wel akkoord, maar verbaasd zich wat de doelstelling is van het gelijktrekken dag-/ 
en avondcompetitie. Dit gaat niet naar elkaar groeien zo.  
De penningmeester legt uit dat de doelstelling is te komen tot een grotere bijdrage van de 
recreanten. 
Na een uitleg en wat vragen gaat uiteindelijk een ieder akkoord met het voorstel. 
 
Ton Cornax, District Dordrecht 
De heer Cornax maakt een opmerking over de contributie van Driebanden. 
KVC gaat echter niet over de contributie van Driebanden, ook niet na de fusie. De contributie 
wordt door Driebanden vastgesteld en daar heeft KVC geen invloed op. 
Het woord wordt gegeven aan de heer Santos Chocron, welke in de zaal zit. Zijn uitleg is dat 
voor het seizoen 2013/2014 een contributie voorstel gedaan is. Afhankelijk van de 
samenwerking met carambole. 
 
Omdat er verder geen vragen en onduidelijkheden meer zijn, wordt de contributie voor het 
seizoen 2013 / 2014 vastgesteld. 
 

8.2 Verslag FAC 
Penningmeester leest de verklaring over 2013 voor. De gepresenteerde begroting krijgt de 
goedkeuring van de FAC. 
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Koepelkosten worden gehandhaafd en hierop wordt toegezien, op basis daarvan is de 
begroting aangepast. Het bestuur gaat  niet over de verdeling met de andere secties. 
Vervolgens wordt het voorstel vastgesteld en het verzoek wordt gedaan het  advies van de 
heren Twigt en Van de Linden te volgen. 
 

8.3 Vaststelling begroting en toelichting 
Door wijziging in het systeem naar 1x per jaar is een nieuwe methode ontstaan. De zaken 
waar verschillen in zitten zullen worden toegelicht.  
Bestuurskosten liggen wat hoger dan in het verleden en het CEB Toernooi in Brandenburg is 
er aan toegevoegd dit jaar. Omdat dit samenvalt komen de kosten hoger uit, dit geldt zowel 
voor de jeugd/artistiek/senioren/topsporters, deze zijn meegenomen in de begroting. De 
Grand Dutch is voor 2013 geschrapt, maar zal in 2014 wel weer worden georganiseerd. Het 
doel is een evenwichtige begroting voor de toekomst te hebben. 
 
Wim Smits, District Doetinchem 
De arbiters contributie gaat naar €10,00 Dit staat los van de begroting. 
 
Vergadering stemt in en aldus wordt de begroting vastgesteld. 
 
Rest de penningmeester nog één onderwerp en dat zijn de overzichten per district van 
openstaande kosten. Ieder district ontvangt hiervan een overzicht. 
 
Er waren 1326 verenigingen  tegenover eerder 1488. 
In totaal heeft KVC  23.700 leden ten overstaan van 26.000 in het voorgaande jaar. Dit is een 
daling van 9%. Dit komt door twee zaken, enerzijds het switchen naar jaargebonden 
contributie en dubbele betalingen. 
Indien bij andere secties achterstanden zijn, dan is men niet speelgerechtigd. De 
penningmeester verzoekt  de districten zich sterk te maken de openstaande bedragen alsnog 
te innen of te betalen, zo niet dan wordt de speler en/of vereniging uit de competitie 
genomen. 
 
Debiteurenbeleid is onder controle. 
 
Bart Schoneveld dankt de aanwezigen voor het gestelde vertrouwen van de aanwezigen. 
 

9. BESPREKING AGENDA VERGADERING BONDSRAAD OP 12-12-12 

De bovengenoemde agenda nog niet met de stukken meegestuurd was leest de voorzitter deze 
voor. Het verzoek is de raad uit te breiden met 2 personen. Vaststellen 2013 incl. begroting. 

Op 28 november jl. heeft een ingelaste bondsraad plaatsgevonden ten behoeve van het 
aanstellen van een extern deskundige met betrekking tot de structuur aanpassing. Hierop zijn 
geen aan/ of opmerkingen gekomen.   

 
10. ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN IN 2013 

Voorgesteld wordt de voorjaarsvergadering te houden op 8 juni 2013 en de najaarsvergadering 
op 23 november 2013. 

 
11. RONDVRAAG  

Peter van Wezel, District Midden-Brabant 
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Over het innen van de contributie is veel over te doen geweest, er zal per half jaar gefactureerd 
worden. Facturatie gebeurd in augustus en april. Gevraagd wordt of de wijze van factureren goed 
gaat, nu er 2x wordt gefactureerd. 

Het seizoen wordt afgesloten op 1 april en dan volgt de slot facturatie voor nieuwe leden. Aan 
het begin van het seizoen 50% en aan het eind 50%. Dit geldt voor alle gevallen en voor 1 lid 
wordt ook maar 1x betaald. 

Nieuwe leden kunnen vanaf 1 mei aagemeld worden om deel  te kunnen nemen aan de 
competitie. Er is dus ruim tijd voor het aanmelden, de factuur volgt in augustus, aldus Bart 
Schoneveld. 

Mario van der Laan, District Groningen - Drenthe 
 Het tempo van het wijzigen van reglementen is niet bij te houden. Dringend wordt verzocht pas 
op de plaats te maken om de wijzigingen eerst te laten bezinken, het is niet meer bij te benen. 

Evert erkent het probleem dat de reglementen voor breedtesport, topsport, jeugdleden en 
recreanten is. Voor de biljarters is dit niet prettig. Echter in de loop van het jaar komen we 
problemen tegen, verzamelen. Het is een moeilijke materie en erg juridisch. Het bestuur tracht 
de reglementen goed leesbaar te maken voor de minder juridische mensen onder ons en wellicht 
is er een mogelijkheid tot splitsen. 

Onno van der Meer, District Eem- en Flevoland 
Ervaart bij het inloggen in Kompsos, dat indien er reeds ingelogd is, van alle teamleiders de 
gegevens zichtbaar zijn. WLR kijkt dit na en zal een aanpassing hiervan verzorgen. 

Verschillende spelers spelen in het district, hoe te handelen met moyenne verschil? 

In het kader van uniformiteit is het logisch het hoogst gerealiseerd aan te houden. Woensdag in 
de vergadering zal dit nog mee worden genomen en besproken. 

De heer Hof van District Zaanstreek- Waterland 
Is nieuwsgierig naar de voortgang omtrent de automatisering en vraagt of tijdens de aanstaande 
voorjaarsvergadering verslag gedaan kan worden over de voortgang hiervan. 

 
12. SLUITING 

De voorzitter sluit om 15.15 uur de vergadering en spreekt de wens uit dat er in het komend jaar 
ledenwinst geboekt zal worden in plaats van ledenterugloop. Hieraan moet grote prioriteit 
worden gegeven. De voorzitter vraag of u in het district initiatieven en/of ideeën dit aan te 
pakken of uit te voeren, laat dit gerust weten  zodat wij samen met u aan een bloeiende 
toekomst van de KNBB kunnen samenwerken. 

Rest ons nog u een heel fijn biljartseizoen te wensen en wel thuis we houden u op de hoogte, 
hetzij via de nieuwsbrief, website of informele overleg ronde. 
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6.1  ALGEMEEN JAARVERSLAG 2012-2013 

 

Communicatie 

De interne en externe communicatie binnen de KNBB Vereniging Carambole is als volgt 

ingericht: 

 Twee maal per jaar de algemene ledenvergadering (ALV) 

 Eénmaal per jaar informele rondgang bij de districten 

Indien er bij de leden behoefte aanwezig is om tussentijds contact kan dit via de 

gewestelijke commissie geregeld worden  

 Vier à zesmaal per jaar een nieuwsbrief 

 Maandelijks onze pagina in Biljart Totaal 

 De website van de KNBB vereniging Carambole www.knbbcarambole.nl 

 De gewestelijke commissie voorzitters maken deel uit van de commissie 

breedtesport en ook via dit kanaal wordt informatie uitgewisseld 

Wij realiseren ons dat communicatie van essentieel belang is en dat vooral de landelijke 

media voor ons moeilijk bereikbaar is. In ons vorig verslag hebben wij melding gemaakt van 

de uitbreiding van het bondsbestuur met de portefeuille PR en Marketing. Wij kunnen 

momenteel vaststellen dat er op dit vlak nog veel te verbeteren valt. Wij beraden ons dan 

ook om een portefeuille PR en Communicatie aan het carambole bestuur toe te voegen.  

Sponsoring 

Sponsoring en PR zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Indien men op het ene vlak geen 

vorderingen maakt zal dit ook invloed hebben op het aantrekken van sponsoren. Hier dienen 

in de komende periode grotere stappen gemaakt te worden. Vooral de biljartuitzendingen  

via “biljart TV” bieden in onze visie wel degelijk kansen die beter benut kunnen worden. 

Gekeken moet worden of een professioneel bureau ons hierbij kan ondersteunen.  
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Financiën 

Gesteld mag worden dat de financiën goed op  orde zijn. Onze penningmeester heeft hier 

zowel beleidsmatig als uitvoerend gestalte aan gegeven. De achtergestelde leningen zijn òf 

kwijtgescholden òf afgelost en de debiteuren zijn in kaart gebracht en aangepakt. Ieder jaar 

zijn er echter toch conflicten bij de totstandkoming van de jaarrekening en begroting. 

Verschillen van inzichten tussen het bondsbestuur en het KVC bestuur leiden telkens weer 

tot niet gewenste situaties.  

 

Werkgroepen 

Zoals eerder gemeld zijn wij met onze collega bestuurders van Driebanden een overleg 

gestart de mogelijkheid te onderzoeken of integratie mogelijk is. Deze besprekingen hebben 

ertoe geleid dat hiertoe een eerste aanzet is gegeven. Beide besturen hebben besloten met 

ingang van juni 2013 te starten met bestuurlijke integratie. De voortgang van de nieuwe 

KNBB structuur zal bepalend zijn in hoeverre deze integratie verder uitgevoerd zal worden.  

Na het demissionair worden van het bondsbestuur in juni 2012 is de werkgroep structuur 

KNBB opgericht. Alle secties en de KVC zijn hierin vertegenwoordigd. Parallel hieraan is 

besloten om een extern deskundige te consulteren wat weer geleid heeft tot een rapport. 

De implementatie van het rapport wordt tijdens de eerstkomende ALV met de leden 

besproken.   

 

Breedtesport 

Landsfinale 

De landsfinale van 2012 werd getroffen door een stroomstoring. Door grote inspanningen 

van alle vrijwilligers is desondanks dit grote breedtesport evenement naar tevredenheid 

afgewerkt. 

Voor het tweede achtereenvolgende seizoen is de Landscompetitie gespeeld met de nieuwe 
klasse-indeling en nieuwe intervaltabellen. Helaas kun je het bij de aanpassing van een 
competitie voor zo'n grote groep spelers nooit iedereen 100% naar de zin maken. De 
informatie, die tot ons is gekomen is dat de vernieuwde Landscompetitie over het algemeen 
goed tot zeer goed ontvangen is. 
Gedurende het vorig seizoen is de districten gevraagd eventuele op- en aanmerkingen en 
klachten van de achterban door te geven aan de gewestelijk voorzitter, zodat deze in de  
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Commissie Breedtesport konden worden besproken. Een deel van de districten heeft van die 
mogelijk gebruik gemaakt. De meeste districten gaven aan tevreden te zijn met de huidige 
opzet. De ingediende op- en aanmerkingen zijn door de Commissie Herziening 
Landscompetitie geïnventariseerd en in een schrijven aan de districten begin dit jaar 
gecommuniceerd. Bovendien zijn ook dit jaar de resultaten van de competities geanalyseerd, 
met dank aan Frans van Hoeve. Het principe dat in een competitie met handicapsysteem 
iedereen ongeveer evenveel kans (50%) moet krijgen om zijn partij te winnen is door dit 
nieuwe systeem heel dicht benaderd. Natuurlijk zijn er incidenteel klachten binnengekomen. 
Het grootste deel van die klachten betrof het spelers die in een klasse meededen  die 
eigenlijk beneden hun sterkte  was. Naar hun beleving verliezen ze veel meer wedstrijden 
dan vroeger. Daardoor zijn zij van mening dat de intervaltabellen niet correct zijn. Bij het 
controleren van de gegevens bleek ook bij deze spelers het aantal winstpartijen in het 
seizoen de 50% dicht te benaderen. Daar waar zij in de oude situatie met een te hoog 
moyenne in de C4 of C5 soms wel 80% of meer van de wedstrijden wonnen.   
Naar het oordeel van de Commissie Breedtesport Carambole is dit het bewijs dat de nieuwe 
indeling en nieuwe intervallen de competitie daadwerkelijk eerlijker heeft gemaakt.  
 

Persoonlijke kampioenschappen 
 
Dit seizoen heeft zich de dalende trend voor deelname aan PK wedstrijden verder doorgezet. 
Door de toenemende vergrijzing gaan er steeds meer leden verloren. 
Dit seizoen is een nieuwe organisatievorm ingezet bij de jeugd en de dames, door te spelen 
met intervallen in een klasse. De ervaringen met deze nieuwe vorm van organiseren zullen 
worden gedeeld en geëvalueerd. Uit de evaluatie zal moeten blijken of er voldoende 
draagvlak is dit toe te passen bij meerdere klassen. 
Het aantal aanvragen voor het organiseren van nationale eindstrijden is nog steeds 
voldoende. Ook voor het komende seizoen verwachten wij hierin geen problemen. 
 
De huidige voorzitter van de Commissie Breedtesport Carambole (Evert Hulleman) zal zijn 
bestuursfunctie bij de KNBB -vereniging Carambole per 22 juni 2013 (ALV)  beëindigen. 
De heer Kees Bitter heeft onder voorbehoud aangegeven wellicht deze functie te gaan 
bekleden.  
 
 

Topsport 

De successen in Brandenburg bij de Europese kampioenschappen waren uniek. Met 7 

gouden, 4 zilveren en 7 bronzen plakken waren wij op afstand de beste biljartnatie van 

Europa. De Grand Dutch zal in 2013 niet plaats vinden. De creditcrisis heeft zijn uitwerking 

helaas ook op de biljartsport. Het ziet er nu gelukkig naar uit dat zowel de Grand Dutch als 

de Masters Artistiek in 2014 weer een vervolg zullen krijgen. 
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Arbitrage 

Het afgelopen jaar heeft de CA totaal 24 arbiteropleidingen mogen organiseren. Veertien 

cursussen aan nieuwe Clubarbiters en totaal 10 vervolgopleidingen tot District -, 

Gewestelijk- en  Nationale arbiter.  Voorwaar geen slechte oogst. 

Brandenburg heeft weer eens aangetoond dat wij over het beste arbiterskorps ter wereld 

beschikken.  

Hans Berkhout heeft om gezondheid redenen aangegeven op de eerstvolgende ALV zijn 

portefeuille ter beschikking te stellen. Het bestuur beraad zich momenteel over de opvolging 

van Hans en over de positionering van deze portefeuille. Gemeld kan ook worden dat er 2 

arbiters benoemd zijn als UMB arbiter.    

 

Jeugdbeleid 

Ieder jaar constateren wij dat het bereiken van jeugd steeds moeilijker wordt en willen hier 

graag op in spelen. Het afgelopen seizoen zijn we onder andere gestart met een nieuwe 

opzet van het verspelen van de PK-klassen bij de jeugd. Er zijn een aantal klassen 

samengevoegd en hebben dit inmiddels naar ieders tevredenheid geëvalueerd en 

gereglementeerd. Verder is er in Zuid West Nederland een initiatief gestart dat het plaatsen 

van biljarts op LOOT-Scholen (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) promoot. Op een 

aantal scholen zijn er al biljarts geplaatst. De resultaten zijn zeer bevredigend en momenteel 

wordt onderzocht hoe de KVC hierop in kan spelen. Tevens zijn we bezig met het ontwerpen 

van een nieuwe biljartvorm. De ontwikkeling hiervan is nagenoeg afgerond en zal zo spoedig 

mogelijk worden geïntroduceerd. Het doel van deze inspanning is het biljarten vlotter en 

aantrekkelijker te maken voor de jeugd.   

Er is een Bondstrainer aangesteld voor Carambole en een Bondstrainer voor het Driebanden. 

Ook zijn er weer 4 assistent bondstrainers aangesteld. Het effect is nu al zichtbaar door de 

successen van Brandenburg. 
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Verenigingsondersteuning 

In het jaar 2012 is in het kader van accommodatiebeleid ondersteuning verleend aan BV De 

Midget-Gilde in Gorinchem, die een overeenkomst met Sportclub Gorkum heeft gesloten 

inzake het medegebruik van de sportkantine. Voor de leden van deze biljartvereniging staan 

thans 2 kleine tafels en 1 matchtafel ter beschikking. Met het bestuur van BV OSO te 

Hilversum is gesproken over mogelijkheden van andere huisvesting i.v.m. opzegging van het 

huurcontract m.b.t. de huidige accommodatie. Tenslotte is ondersteuning verleend aan BV 

De Molen in Reusel, welke vereniging thans is gevestigd in een gebouw, waarin voorheen 

een fysiotherapiepraktijk was gevestigd. Verder is er naar 5 verenigingen de 

accommodatiekoolkit verzonden en zijn 68 verenigingen door het bondsbureau met 

specifieke vragen m.b.t. hun accommodatie en vragen over Buma ondersteund. 

 

Ledenwerving 

Aan de Nationale Biljartdag op 28 april 2012 namen 16 verenigingen deel. Het doel hiervan is 

om via de verenigingen geïnteresseerde personen laagdrempelig kennis te laten maken met 

de biljartsport en op deze wijze leden te werven. Op voorstel van de werkgroep 

Verenigingsondersteuning en Ledenwerving ( V & L ) besloot het bestuur een NK voor 

Bedrijventeams in het voorjaar van 2013 te organiseren. Met de voorbereidingen hiervan 

werd in september gestart. Deelname aan dit landelijk toernooi werd opengesteld voor 

zowel leden als niet-leden van de KNBB. In het inschrijfgeld voor niet-leden is tevens de 

contributie voor het basis-lidmaatschap inbegrepen voor het lopende wedstrijdseizoen. 

Begin december werd een poster met inschrijfformulier verzonden aan alle bekend zijnde 

lokaliteiten van verenigingen in Nederland, alsmede publicatie in de biljartbladen en op de 

website. Tot 15 februari 2013 konden teams zich hiervoor inschrijven. 
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Collega bonden 

Het enthousiasmeren van collega bonden om samen te werken met de KNBB is een moeilijk 

traject. Vooral de toegevoegde waarde van deze samenwerking is vooral bij deze bonden 

een struikelblok. Dit heeft ook alles te maken met onze PR. Hier ligt een kanjer van een 

uitdaging om niet bij de pakken neer te gaan zitten maar door een doeltreffende campagne 

hier verandering in trachten te brengen. Op het bondsbureau is een stagiaire ingezet om 

alles in kaart te brengen en vervolgens te onderzoeken hoer wij hier verder mee aan de slag 

kunnen.    

Doelgroepen 

Bij het definiëren van doelgroepen zijn onze inspanningen gericht op de collega bonden, 

meer dames aan de tafel en de groep 40 plussers. Ook zullen we met behulp van de 

districten meer moeten gaan doen met scholen en verenigingen. Omdat we nu eenmaal een 

sport beoefenen die men op latere leeftijd nog kan beoefenen, zal deze groep ( de ouderen ) 

onze grootste doelgroep blijven. 

 

Bestuurlijke organisatie 

De portefeuillehouders arbitrage, breedtesport en financiën hebben besloten af te treden.  

De portefeuille financiën is momenteel vacant. Bennie Deegens, onze portefeuillehouder 

Topsport is benoemd tot vice-voorzitter van de CEB (Europese Biljartbond). Voor de 

klassieke spelsoorten is het een goede zaak dat wij op dit platvorm ook onze inbreng weer 

hebben. Al met al waren de voorbije anderhalf jaar niet gemakkelijk de conflicten met het 

bondsbestuur hebben duidelijk hun stempel gedrukt op onze inzet. Heel veel tijd gaat er 

momenteel verloren aan dit soort zaken. Het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole 

heeft besloten zo niet verder te gaan. Tijdens onze ALV van 22 juni 2013 zullen wij onze 

leden hier verder over informeren.  
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FINANCIEELVERSLAG 2012

van
KNBB vereniging CARAMBOLE CONEPT

te
NIEUWEGEIN

Vastgesteld op … … … ....(ALV)

INHOUDSOPGAVE

Financieel Verslag

Balans per 31 december 2012

Winst- en verliesrekening over 2012

Toelichting algemeen

Toelichting op de balans

Resultaatbestemming

Toelichting op de winst- en verliesrekening
baten
lasten
koepelkosten
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BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA 2012 2011

€ €

Vlottende activa

KNBB rekg. Courant -26831 3307

Debiteuren 60876 6169

Overige vorderingen 6438 3894

40483 13370

Liquide middelen 562246 328550

Totaal activa 602729 341920

PASSIVA 2012 2011

€ €

Vermogen

Saldo 1 januari 264517 205633

Winstsaldo voor bestemming 38064 58884

Totaal vermogen 31 december 2012 302581 264517

Kortlopende schulden

Aflossing leningen 0 13921

Crediteuren 11648 7153

Overlopende inschr.-wedstrijdkosten 25500 54800

Overlopende contributie 263000

Overige kortlopende schulden 0 1529

300148 77403

Totaal passiva 602729 341920
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WINST- EN VERLIESREKENING 2012

2012

2012 Begroot 2011

€ € €
Baten

Contributies berekend 512286 541700 582778

Korting/Reservering debiteuren 11250 -11250

Contributie 523536 571528

Inschrijfgelden 37622 34000 35056

Sponsoring 18000 18000 18000

Overige opbrengsten 384 2000 3108

Afschrijving debiteuren -1911

Subsidie NOC/NSF

577631 595700 627692

Lasten

Personeelskosten : breedte- en top 108870 111970 103861

Organisatiekosten 7396 8000 12809

Bestuur / commissie 27053 30300 27274

Breedtesportkosten 29941 25000 18612

Wedstrijd- en topsportkosten 125107 143200 141645

Marketingkosten 11296 9750 12462

Financiële baten en lasten -1616 -4800 5847

subtotaal 308047 323420 322510

Koepelkosten 231520 272165 246298

539567 595585 568808

Resultaat 38064 115 58884
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TOELICHTING ALGEMEEN

In het resultaat van 2011 is een wijziging opgenomen omdat de koepelkosten na onze ALV
€ 3770 hoger zijn vastgesteld. Hierdoor is ons vermogen € 3770, evenals de vordering op de
KNBB voor hetzelfde bedrag, lager. Voor 2012 is overeenstemming over de bijdrage.

Ook in 2012 is gebleken dat de verenigingen en districten alsnog om terugbetaling van leningen
uit 2001 verzocht hebben. Deze afwikkeling heeft ertoe geleid dat we in 2013 een extra last
genomen hebben van € 3985 welke in mindering is gebracht op de opbrengst van deposito rente.

We stellen voor om dit boek definitief te sluiten en vanaf de vaststelling van

deze jaarrekening geen verzoeken van welke aard dan nog te honoreren.

De wijziging van het berekenen van een contributie per seizoen, betekent dat de berekening

van het aantal leden wel heel erg vroeg dient te geschieden (september/oktober) voor de

contributie die gaat over het speelseizoen 2013-2014.

In het komend seizoen zullen we ook alle arbiters middels de districten belasten voor € 5,00 p.j.

Door deze maatregel krijgen we voor deze groep ook extra subsidie.

De lasten worden gecompenseerd door medailles en opleidingen niet meer te belasten.

TOELICHTING OP DE BALANS

DEBITEUREN
Het debiteurensaldo bedraagt ultimo 2012 een bedrag van € 60876
Hierop is in mindering gebracht een reservering van € 1.200 voor credit-nota´s en dergelijke.

OVERLOPENDE PASSIVA

De reserve voor overlopende inschrijfgelden is ultimo 2012 vastgesteld op € 25500.

De overloop van contributie 2012-2013 bedraagt van 50% van € 526000 zijnde € 263000.

WINSTBESTEMMING

Het resultaat van 2012 bedraagt totaal € 38064.

Hiervan wordt € 26000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Landsfinale.

Tevens wordt € 12000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve herstructurering 2015.

Het restant van € 64 wordt aan de algemene reserve toegevoegd.

De bestemmingres.herstucturering van € 12000 zal middels de koepel lopen, onze bijdrage is 40%.
De KNBB zal uit de vrijval van een subsidie ook een bedrag van € 18000 als zodanig

bestemmen, zodat gezamenlijk € 30000 beschikbaar is in de komende periode tot 2015.
DE KNBB maakt hierbij gebruik van een vrijval van subidie opleidingen uit 2010 van € 38250.
Hiervan is dus nu € 18.000 voor dit doel vrijgemaakt.
Oorspronkelijk wilde het bondsbestuur € 38250 bestemmen als een "bestemmingsreserve
topsport". Het bestuur van onze vereniging is voor stimulering van alle mogelijke activiteiten

dus ook topsport. Het is in onze ogen ongewenst om middelen zonder goed plan beschikbaar

te stellen voor welk doel dan ook.
Op grond van het convenant had de opbrengst in mindering moeten strekken van de koepelkosten.
Het bestuur van KVC heeft aanbevolen om de resterende € 20000 aan te wenden voor de extra
benodigde reserveringen voor overlopende inschrijfgelden bij de andere secties.

Eens te meer blijkt uit het bovenstaande dat het convenant naar de regel toepassen niet
vanzelfsprekend is. Telkens moet weer een compromis gesloten worden om zaken af te regelen.
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WINST- EN VERLIESREKENING

De contributie opbrengsten blijven achter bij de begroting, mede door de systeemwijziging,
hierdoor komt de daling van het ledental eerder tot uitdrukking in het resultaat.
Bij de begroting van 2013 is met dit fenomeen rekening gehouden.
Indien we met de voorgaande methode gewerkt zouden hebben dan zou de contributie-
opbrengst nagenoeg gelijk zijn geweest aan de begroting van € 541700.
Thans komen we uit op € 523500 (afgerond).

Het totaal van alle kosten is feitelijke nagenoeg gelijk aan de begroting.

Uitgaven € 335664 versus een begroting van € 328220.

Bij deze berekening is de aftrek bestemmingsreserve Landsfinale als kosten meegenomen.

Wel zijn er binnen de wedstrijdkosten in detail grote afwijkingen.

Onderstaand worden een aantal nader toegelicht.

NK´s niet imperatief uitkomst ruim € 36000 bij een begroting van € 26000.

Doordat er wijzigingen bij de Grand Dutch zijn gekomen, zijn enerzijds de kosten van vorig

seizoen geheel in het boekjaar 2012 terecht gekomen, terwijl deze vorige jaren in twee

boekjaren vielen. Thans zit er in de uitkomst ruim € 8500 aan kosten voor de Grand Dutch.

Omdat er nu vier kampioenschappen zijn voor het bepalen van de ranking en doordat deze eerder

in het seizoen gespeeld worden, is er een eenmalige verschuiving van de kosten.

Ook bij artistiek heeft een soortgelijke ontwikkeling plaats gevonden.

Hierdoor zijn er in het boekjaar 2012 twee finales van de masters artistiek terechtgekomen.
Tevens worden hier meer kosten gemaakt voor de beide divisies van biljart artistiek.
Bij de Landsfinale zijn de opbrengsten hoger dan voorgaande jaar (€ 6600 in plaats van € 5300).

Dit wordt mede veroorzaakt door een verkregen vergoeding in de kosten begrepen bedragen.

Zoals bekend is lag de oorzaak bij een stroomstoring.

Bij de gewestelijke kosten wijken de bestuurskosten sterk af.

Dit is het gevolg van een betere bezetting van de functies in de vier gewesten.

Het belang van deze organen is nu voor een ieder geheel in beeld.

De meerkosten voor de besturen bedroegen in 2012 ruim € 3000 dan de begroting.

Doordat de begroting van de koepelkosten sterk afwijkt met de feitelijke uitkomst blijft er in

2012 opnieuw een redelijk goed resultaat over.

Door druk te leggen op de begroting 2013 verwachten we dat ook deze post meer in lijn zal

zijn met de feitelijke uitkomsten.

De begroting was ruim € 272164 en de uitkomst is € 231520. Verschil meer dan 15%.

In de begroting 2013 bedragen deze kosten € 233000 bij een uitkomst in 2011 van € 246000.

Bij de presentatie van de specificaties is aangesloten bij de methodieken die in voorgaande jaren
gebruikt werden. Hierom zijn de reserveringen en afschrijvingen gepresenteerd bij de contributies.
Doordat de wijziging van overloopposten aan het jaarrekeningenrecht is aangepast,

is het verschil tussen de passief post ultimo 2011 van € 54800 en de reservering ultimo 2012 van

€ 25500, zijnde € 29300 als bijzondere eenmalige baat verwerkt.

Hiervan heeft € 26000 betrekking op de Landsfinale en de rest is als overige kosten opgenomen.
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

2012

2012 Begroot 2011

€ € €
Baten

leden leden

Contributie ; 2012 2011

senioren 458992 17829 477000 18573 503273

junioren 2848 179 4000 299 4790

recreanten 29535 2678 30250 2465 27120

senioren/recreant 27456 860 27200 783 25060

recreatief en G-leden 220 44 250 45 450

basis lidmaatschap 4485 1900 3000 2170 10835

TOTAAL 523536 23490 541700 24335 571528

Toelichting

In 2012 is 18 maanden contributie gefactureerd.

Over het 1e halfjaar is een korting verstrekt van ruim € 20000 hiervan werd 11250 voorzien in 2011.
Tevens werd door de overgang naar seizoen-facturatie € 11000 aan opbrengst gemist. Daling leden!

Totaal gefactureerd 775286 582778
Overloop contributie seizoen 2012-2013 -263000 0

Toevoeging gereserveerde korting 11250 -11250
Saldo totaal 523536 571528

Baten
2013

Inschrijfgelden ; overloop

Totaal teamgelden 11100 12000 12195

12200/75% 9150

Totaal P.K. ´s 26522 22000 22861

21800/75% 16350

TOTAAL 37622 25500 34000 35056

Toelichting
Doordat wijziging in de grondslagen voor de jaarrekening nodig was is een gedeelte van de
gereserveerde wedstrijdkosten in 2011 bestemd als overloop inschrijfgelden 2012.
Van de inschrijfgelden wordt nu jaarlijks 75% gereserveerd voor inzet overloop 2013.
Doordat voor de niet imperatieve kampioenschappen en artistiek de kosten in 2012 en
volgende jaren structureel hoger zullen zijn zal er bij de aanpassing de inschrijfgelden rekening
gehouden worden met deze ontwikkeling en zullen de inschrijfgelden gelijdelijk op een hoger
plan gebracht worden om hiermee een groter deel van de uitgaven te kunnen dekken.
Doordat de extra inschrijvingen van P.K´s reeds in december gefactureerd zijn, in plaats van
in januari 2013, is de opbrengst eenmalig hoger.
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

2012

2012 Begroot 2011

Lasten € € €
Wedstrijdkosten ;

EK/WK's senioren 0 6000 5081

NK's niet imperatief 36439 26000 22824

NK's imperatief 7866 7000 6795

EK/EK jeugd 4087 8400 9535

PK's jeugd 9453 7000 7585

Artistiek internationaal 3178 3800 1961

NK's Artistiek 17049 7500 8773

NK's recreant 1437 1500 2141

Landscompetitie * 18617 45000 45250

EK teams 1693 4500 4508

Topteamcompetitie 1395 1600 1516

Supercup 0 0 7206

Kadercompetitie 2708 2700 1788

Bekercompetitie 575 600 900

Gewestelijke kosten ** 22410 19800 20982

Overige kosten -1800 1800 -5200

TOTAAL 125107 143200 141645

Specificatie

Landsfinale *

Formulieren 4907 4000 4049

Arbiters 11850 11600 12193

Wedstrijdleiders 5838 5000 5756

Huur wedstrijdzaal 8381 8300 7928

Inrichting wedstrijdzaal 4367 5700 5152

Huur biljarts 13186 12000 11425

Prijzen / Bloemen 1457 2750 2093

Overige kosten 1227 950 952

Doorberekend -6596 -5300 -4298

Subtotaal 44617 45000 45250

Naar bestemmingsreserve LF * -26000 0 0

TOTAAL 18617 45000 45250

* Deze vrijval naar de winst is eenmalig. Ook deze is nodig in verband met de wet op de
jaarrekening, omdat geen kosten voor een nieuw boekjaar als overlooppost opgenomen
kunnen worden. In juni 2013 zal deze bestemmingsreserve dus gebruikt worden!
Dit bedrag wordt als bestemmingsreserve Landsfinale onder het eigen vermogen opgenomen.

Gewestelijke kosten **

Wedstrijdkosten 2960 2500 2115

Bestuurskosten 12110 9000 10728

Prijzen 7340 8000 8139

TOTAAL 22410 19500 20982
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TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING

2012

2012 Begroot 2011

€ € €

Lasten
Koepelkosten :

Personeelskosten 473904 432000 384109

Doorbelasting -233463 -213428 -190059

240441 218572 194050

Huisvestingskosten 48299 53000 41925

Organisatiekosten 159426 179300 145422

Bestuur / commissie 20020 18200 10575

Breedtesportkosten 16200 51500 13066

Marketingkosten 23819 37000 46364

Afschrijving en dergelijke 6463 0 9991

Overige bijdragen 7587 0 0

Vermogensversterking 22885 26440 29794

Financiële lasten 16642 17300 15910

Subtotaal 561782 601312 507097

Diverse baten :

Administratie 17822 10000 11563

Overige opbrengsten 5479 5500 11452

Mediagelden 12500 10000 20000

Sponsoring 9867 4000 0

Subsidie overig 37861 47424 8861

Subsidie algemeen 200753 195000 161700
284282 271924 213576

NETTO TOTAAL 277500 329388 293521

LEDEN AANTALLEN

Carambole 19093 83,4% 20147 82,6% 21664

Driebanden 1381 6,0% 1493 6,1% 1620

Snooker 788 3,4% 800 3,3% 860

Pool 1623 7,1% 1943 8,0% 2075

TOTAAL 22885 100% 24383 100% 26219

aangepast

PER LID 12,13 13,51 11,37

CARAMBOLE 231520 272164 246298

In 2012 is wederom een arbeidsconflict ontstaan binnen de KNBB.
Hiervoor is een voorziening gevormd in 2012 voor de te maken kosten in 2013 van € 24000.
Ook zijn er advocaatkosten gemaakt voor ruim € 16000 vanwege conflicten over reglementen.
De subsidie een lang leven sporten wordt gebruikt voor automatisering, zijnde € 48253 in 2012.
Voor de automatisering is ultimo 2012 dan in totaal € 81807 gereserveerd.
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6.3  VERKLARING FAC CIJFERS 2012 KVC 
 
 

 

 
Van: w.v/d linden  

Verzonden: woensdag 22 mei 2013 12:03 
Aan: B. Schoneveld; Peter Rijckaert; nel Twigt 

Onderwerp: verklaring Cijfers 2012 KVC 

Geacht Bestuur, 
Na de cijfermatige bestudering van de jaarcijfers over het jaar 2012,lopende van 1 januari 
tot en met 31 december 2012,zijn wij tot de navolgende conclusie gekomen. 
Het positieve resultaat over 2012 , wordt € 38064, vanwege het feit, dat betreffende 

€ 26000  voor de landsfinale zijn opgenomen in de bestemmingsreserve. 
De teruggang van de contributies, inherent aan de terugval van het ledenaantal,baart 
ons zorgen en hiervoor dient een adequate oplossing gevonden te worden. 
Gezien alle cijfers, zowel van de KNBB,koepel, als die van de KVC,verzoeken wij de a.s. 
vergadering aan het bestuur en penningmeester decharge te verlenen voor het 
gevoerde beleid. 
  

Namens de FAC van de KVC. 
  

Peter Rijckaert 
Nel Twigt 
W.v.d.Linden     
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7. BENOEMING FAC LEDEN 
 
Aftredend bij deFAC zijn: 
De heer W. van de Linden 
De heer P. Rijckaert 
 
Kandidaten gaarne aanmelden bij de secretaris via: secretariscarambole@knbb.nl of tijdens 
de vergadering. 
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8. BENOEMING BESTUURSLEDEN 
 
 
Volgens het rooster van aftreden is aftredend: 
Sylvia de Heus, Secretaris 
Evert Hulleman, Portefeuillehouder Breedtesport 
Cees Benschop, Portefeuillehouder Jeugd en Opleidingen 
 
Tussentijds aftredend: 
Bart Schoneveld, Penningmeester (vacature) 
 
Hans Berkhout, Portefeuillehouder Arbitrage heeft om privé redenen besloten af te treden. 
In het kader van de herstructurering stelt het bestuur voor deze portefeuille tijdelijk onder te 
brengen bij de Commissie Topsport  en op een later tijdstip invulling aan te geven. 
 
Secretaris heeft zich bereid verklaard herkiesbaar te stellen. 
 
Voor de Portefeuillehouder Breedtesport dragen wij de heer Kees Bitter ter benoeming voor. Onder  
voorwaarden is hij verkiesbaar. 
 
Portefeuillehouder Jeugd en Opleidingen heeft zich bereid verklaard herkiesbaar te stellen. 
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9. BENOEMING LEDEN BONDSRAAD 
 
 
Voor de Bondsraad hebben de volgende kandidaten zich gekandideerd: 
1. De heer B. Schoneveld 
2. De heer H. Berkhout 
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KNBB 2015 

1 
 

 

Voorstel KNBB 2015 
Werk toe naar een structuur met één bestuurslaag; het KNBB-bondsbestuur, 
waarbij sectiebesturen en vereniging KVC opgeheven zijn. 

 
- Het nieuwe KNBB bondsbestuur bestuurt de bond vervolgens op een 

zodanige wijze dat het doel van de KNBB zoals in artikel 2 van de 
statuten verwoord, gerealiseerd wordt. 
“De KNBB stelt zich ten doel het bevorderen en doen beoefenen van de 
disciplines van de keusport in al zijn verschijningsvormen, alsmede het 
behartigen van de belangen van zijn leden”. 

- Het nieuwe KNBB bestuur realiseert zich dat voor het lidmaatschap van 
NOC*NSF en behoud “Koninklijk” een beleid gericht op het recht doen 
aan alle disciplines noodzakelijk is. Vertrek van één leidt tot verlies 
lidmaatschap. 

- Alle disciplines realiseren zich dat de KNBB alleen toekomst heeft als er 
samengewerkt wordt en optimaal gebruikt gemaakt wordt van elkaars 
sterkten 
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KNBB 2015 

2 
 

 
Samenstelling bondsbestuur 2015: 

- Het bondsbestuur zou uit 8 leden kunnen bestaan: voorzitter, 
secretaris,penningmeester, lid communicatie en marketing, én een lid 
voor elk van de disciplines. 

- De leden die verantwoordelijk zijn voor een discipline komen uit die 
discipline en worden voorgedragen door districten/leden van die 
discipline. 

- Overige functionarissen kunnen uit elke discipline komen. 
- Voor elke functie zijn er profielen. Deze kunnen gebaseerd zijn op de 

huidige profielen. Affiniteit met biljarten, gericht op samenwerken en 
tenminste HBO-niveau zijn daarin belangrijke elementen. 

- Voor de te realiseren eenheid is het niet wenselijk de profielen van 
bestuursleden, anders dan verantwoordelijk voor een discipline te 
koppelen aan “achtergrond”. 

 
  

KNBB vereniging Carambole pagina 33 van 40 vergaderbrochure voorjaar 2013



 

KNBB 2015 
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Disciplinecommissies 

- De leden van het bondsbestuur met aandachtsgebied voor een discipline 
sturen een disciplinecommissie aan: carambole, driebanden, pool en 
snooker. 

- Elke disciplinecommissie is verantwoordelijk voor het volledige technisch 
beleid van de discipline: onder andere opzet en verloop van competities, 
arbitrage, en voordragen van deelnemers aan internationale 
evenementen. 

- Elke disciplinecommissie heeft een eigen begroting die een relatie heeft 
met het aantal leden en de bijdrage van de discipline aan de KNBB. 

- Begrotingen en realisatie zijn naar elkaar en de ALV openbaar. 
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KNBB 2015 
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ALV en Bondsraad 

- Voor een optimaal draagvlak voor het (beleid) van het nieuwe bestuur 
lijkt de keuze voor een ALV met vertegenwoordiging vanuit districten en 
fictieve districten op dit moment het meest wenselijk. 

- Stemrecht van elk district en fictieve districten wordt bepaald door het 
relatieve ledental. 

- KVC heeft 35 districten (gemiddeld 600 leden per district), pool heeft 8 
districten (gemiddeld 200 leden per district). Driebanden en snooker 
hebben individuele leden. Voor draagvlak zouden alle districten pool ook 
vertegenwoordigd moeten kunnen zijn in ALV met 1 lid. 
Vertegenwoordiging: snooker en driebanden; 2-3 leden. 
Vertegenwoordiging KVC elk district met 2 leden. 

- KVC zal zeker gedurende eerst komende jaren de meerderheid in ALV 
hebben. Conform eis NOC*NSF zullen bestuur en ALV een beleid moeten 
voeren dat gericht is op het in stand houden van één bond met 
voldoende ontwikkel mogelijkheden voor kleinere disciplines en G –
sport. 

- De bevoegdheden van huidige Bondsraad gaan over naar de ALV. 
- De Bondsraad wordt dan opgeheven. 
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KNBB 2015 
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Bevoegdheden nieuwe structuur: 

- Het bondsbestuur bestuurt de KNBB. 
- KNBB bestuur maakt beleid in afstemming met ALV. Organiseert 

bijvoorbeeld voor een nieuw strategisch plan brainstormsessies met 
leden of projectgroepen samengesteld uit verschillende disciplines. 

- ALV benoemt bondsbestuur en toetst het beleid van het Bondsbestuur. 
- Bondsbestuur stuurt bondsbureau aan in overeenstemming met 

goedgekeurd strategisch meerjarenbeleidsplan met goedgekeurde 
financiële paragraaf, waarin ook klip en klaar helder is wie wat doet. 

- Bondsbureau voert ten behoeve van bondsbestuur en 
disciplinecommissies beleid uit. Daarbij wordt per jaar vastgelegd welke 
taken professionals en welke vrijwilligers uitvoeren. Dus ook welk 
verenigingsmodel voorgestaan wordt. 

- Disciplinecommissies zijn verantwoordelijk voor het volledige 
sporttechnische beleid van hun discipline en hebben daarvoor een eigen 
begroting. 
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KNBB 2015 
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Overgangssituatie 

- Het voorbereiden en uitwerken van de nieuwe structuur zou ter 
hand genomen kunnen worden door huidige KNBB bestuur 
waaraan de voorzitters van de secties en KVC zijn toegevoegd. 

- De overgangsperiode zou gemaximeerd moeten worden op 
maximaal 2 jaar, maar bijvoorkeur streven invoering nieuwe 
structuur per 1/1/2015. 

- Bondsraad blijft het orgaan dat uiteindelijk moet beslissen over 
structuur en daarmee de noodzakelijke statutenwijziging. 
Verstandig als het Overgangsbestuur goed contact houdt met 
bondsraad. 
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KNBB 2015 
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Hoe verder? 

- Bondsbestuur schrijft extra bondsraad uit: 26 maart 2013 
- Bondsbestuur legt voorstel, met eventueel eigen advies, voor aan 

Bondsraad 
- Bondsraad spreekt zich uit 
-  Besturen secties en KVC bespreken voorstel in eigen raden 
- Principe besluit over structuur en opdracht voor uitwerking in 

bondsbestuur, secties/KVC en bondsraad: juni 
- Het zou verstandig kunnen zijn financieel meerjarenperspectief met 

gevolgen daling ledenaantal voor contributie en bondsbureau zo snel 
mogelijk helder te maken. 
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KNBB 2015 

8 
 

 
Ten slotte 

- De nieuwe structuur heft aantal knelpunten op. 
- Beleid moet afgestemd op de financiële middelen. Hou rekening met 

meerdere scenario’s in ledendaling. 
-  Zet met concreet aanvalsplan in om ledenwerving en maak daarvoor 

middelen vrij. Daarbij moet vooral tellen waar de meeste echte kansen 
liggen op korte termijn. 

- Cultuur moet gericht worden op samen; ook in omgangsvormen. De top 
moet daarin het voortouw nemen en voorbeeld geven. Spreek elkaar 
daarop aan. 

- Met een op elkaar afgestemd beleid, cultuur en de voorgestelde 
structuur heeft KNBB een mooie toekomst voor zich! 
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KNBB 2015 
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Tijdpad realisering nieuwe structuur 
- Voorbereiden en uitwerken door overgangsbestuur zomer 

2013-maart 2014 
- Definitieve besluit op basis van uitgewerkte stukken door KNBB 

bestuur,secties/KVC en bondsraad voor zomer 2014 of uiterlijk 
begin oktober 2014 (eventueel in 2x). 

- Passeren stukken notaris uiterlijk november 2014. 
- Kiezen nieuwe bestuur door ALV december 2014. 
- Opheffen secties en KVC; december 2014 
- Nieuwe structuur werkend: 1-1-2015. 
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