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voor de gecombineerde vergadering van de Algemene Ledenvergadering van de KNBB-vereniging
Carambole en van de sectieraad Carambole op zaterdag 5 juni 2010 (aanvang 13.00 uur)
in Zaal Verploegen te Wijchen
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2. MEDEDELINGEN
3. INGEKOMEN STUKKEN
4. VASTSTELLING NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 21-11-2009
Verwezen wordt naar bijgevoegde notulen
5. VASTSTELLING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2009
a.
financieel jaarverslag 2009 (bijgevoegd).
b.
verslag FAC.
c.
aftreden en benoemen leden van de FAC (zal ter vergadering worden toegelicht)
d.
voorstel inzake heffing van contributie (bijgevoegd)
e.
analyse financieel beleid KNBB (bijgevoegd)
6. WIJZIGING STATUTEN
Verwezen wordt naar bijgevoegd voorstel met concept-statuten
7. ALGEMEEN JAARVERSLAG 2009
Verwezen wordt naar bijgevoegd verslag
8. ROOSTER VAN AFTREDEN
Aftredend Bondsraadslid: Bert Vaneman, niet herkiesbaar
Voor de bestuursleden wordt verwezen naar bijgevoegd stuk
9. VIERING 100-JARIG BESTAAN KNBB
Wordt ter vergadering toegelicht.
10. BESPREKING AGENDA VERGADERING BONDSRAAD D.D. 12 juni 2010
Verwezen wordt naar bijgevoegde stukken.
11. RONDVRAAG
12. SLUITING
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NOTULEN

van de gecombineerde vergadering van de Algemene Ledenvergadering van de KNBB-Vereniging
Carambole en van de sectieraad Carambole op 21 november 2009 te Wijchen.

Aanwezig:
Bestuursleden:

J. Labrujere (voorzitter), H. Berkhout, B. Deegens,
E. Hulleman, G. van de Put (wnd. secretaris) en B. Schoneveld

Ereleden:

A.C.P. Kuijlen en J. van Bakel

Districten:

afgevaardigden van 30 districten

Leden Bondsbestuur:

L. Vervoort en R. Marseille

Vertegenwoordigers van de pers.
Afwezig met kennisgeving:
Bestuursleden:

W. Schipper

Ereleden:

H. Meijer, W. L. du Fossé, P.J. de Booij, M.A. v.d. Brande,
L. van Weelde en A.Th.M. v.d. Griendt

Leden van Verdienste:

P. Walraven, A.J.H. Vermeulen, J.P. de Bruijn en mevr. G.
Nieuwenhuis

Districten:

Groningen/Drenthe, West-Brabant, Eem- en Flevoland en
Veluwezoom

Directeur bondsbureau:

W. La Riviere

1.OPENING
De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur met een woord van welkom aan de
afgevaardigden van de districten, de gewesten, ereleden, leden bondsbestuur, vertegenwoordigers
van de pers en belangstellenden.
Hij memoreert dat dit de eerste ledenvergadering is van de KNBB-Vereniging Carambole en dat in
het afgelopen halfjaar hard gewerkt is om de vereniging gestalte te geven.
Tijdens de vier gehouden vergaderingen in de gewesten is gebleken dat de vereniging zich mag
verheugen op grote betrokkenheid van de districten en dat heeft het bestuur aangenaam verrast. Er
werd goed gediscussieerd over op welke wijze invulling zou kunnen worden gegeven aan de
doelstellingen van de vereniging.
Het bestuur streeft naar een goede transparante relatie met u, aldus de voorzitter. Ons kritisch
blijven volgen om gezamenlijk te werken aan een biljartbond waar iedere biljarter in Nederland bij
wil horen.
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Voorts dienen wij lering te trekken uit het recente verleden; voorop moet staan werken aan de
toekomst. Hoe krijgen we het broodnodige vertrouwen en hoe vertalen we dat naar onze achterban,
Wij zijn er voor u, dat is duidelijk. We hebben de districten nodig om onze doelstellingen te
vertalen naar onze en uw leden.
Indien er in districtsvergaderingen een stroming is van onvoldoende vertrouwen in onze vereniging
dan kunnen we het op termijn schudden.
Op een bepaald moment zal een omslagpunt worden bereikt en zal er een nieuw elan ontstaan. Dit
nieuwe elan zal leiden tot meer betrokkenheid, meer leden, mooiere competities en
kampioenschappen.
Er is meer dan genoeg biljartpotentie in Nederland en er is wel degelijk een markt waarop wij ons
kunnen richten en waar we ons dienen te profileren.
Omdat we hierin de grootste zijn en alle NK’s organiseren ben ik van mening dat we hierin leidend
moeten zijn om biljartend Nederland dichter bij elkaar te brengen.
We hebben de districten daarbij hard nodig. Uw medewerking is bepalend voor het welslagen van
onze missie voor de toekomst en doe dan ook bij deze een beroep op u.
Hierbij open ik deze vergadering en verzoek u staande één minuut stilte in acht te nemen voor
diegenen die ons in het laatste halfjaar helaas zijn ontvallen.
2. MEDEDELINGEN
De voorzitter zegt dat de secretaris, Wim Schipper, is verhinderd i.v.m. deelname aan een
districtsfinale.
Op verzoek van de voorzitter deelt de wnd. secretaris mee van wie bericht van verhindering is
ontvangen.
De voorzitter verzoekt de afgevaardigden in nog komende districtsvergaderingen de verenigingen te
attenderen op invulling en terugzending van een vragenformulier over diverse gegevens over hun
accommodatie.
3. INGEKOMEN STUKKEN
De voorzitter zegt dat een brief van district Kempenland is ontvangen over ICT-beleid.
Het bestuur heeft besloten in de eerstkomende bestuursvergadering te bespreken hoe we hiermee
zullen omgaan. Voorlopig is het ICT-beleid ondergebracht in de portefeuille van de
penningmeester.
Voorts heeft district Zaanstreek/Waterland gevraagd of er model-statuten voor districten en
verenigingen worden opgesteld.
Het ligt in ons voornemen dat inderdaad te laten doen en deze na gereedkoming te plaatsen op de
website.
Districten en verenigingen die hiervan gebruik willen maken kunnen de statuten dan downloaden.
4. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 6 JUNI
2009
Dhr. Millenaar (‘s Hertogenbosch) merkt op dat op blz. 4 achter de naam van de heer Rikkerink
abusievelijk district Veluwezoom is vermeld. Dat moet district ’s Hertogenbosch zijn.
Dhr. Kornac (Dordrecht) wijst erop dat zijn naam op blz. 2 eindigt op een x, terwijl dat een c moet
zijn.
Dhr. te Boekhorst zegt dat op blz. 7 de naam Hans Vanenburg dient te worden gewijzigd in Paul
Swanenburg.
Mevr. Twigt (Midden-Holland) verzoekt voortaan om doornummering van alle pagina’s.
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De voorzitter zegt dat bovenstaande opmerkingen in de notulen zullen worden verwerkt en zegt toe
dat de vergaderstukken in de toekomst zullen worden doorgenummerd.
Hierna worden de notulen door de vergadering vastgesteld.
5. FINANCIEN
Vaststelling contributie en begroting 2010
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, Bart Schoneveld.
De penningmeester zegt dat de eerste begroting van de KNBB-Vereniging Carambole thans ter
vaststelling voorligt. Hierin is rekening gehouden met verplaatsing van de kosten van arbiters bij
gewestelijke finales en het opheffen van inschrijfgelden voor teams die deelnemen aan de
landscompetitie. Hierdoor wordt een betere stroomlijning verkregen en een aantal handelingen komt
te vervallen, zoals opgave van districten wat betreft het aantal teams. In de praktijk is gebleken dat
dit moeizaam gaat en in het seizoen 2008/2009 meer teams hebben deelgenomen dan zijn
gefactureerd.
Dhr. Zanders (Venlo) vindt het onjuist om leden die alleen PK’s spelen via de contributie mee te
laten betalen om o.a. de kosten van de landscompetitie te dekken.
Voorts vraagt hij welk gedeelte van het bedrag van € 219.380,-- is doorberekend aan Carambole en
onder welke post.
De penningmeester licht toe dat onder personeelskosten een bedrag van € 102.130,-- is opgenomen,
zijnde het aandeel van Carambole in de directe personeelskosten.
Voorts merkt hij op dat districten, zo men dat wil, zelf regulerend kunnen optreden bij de
vaststelling van de districtscontributie en inschrijfgelden voor PK’s. Men is daar autonoom in.
Dhr. Van Rookhuijzen (Rotterdam) zegt dat hem is opgevallen dat de post arbitragekosten bij de
Landsfinale aanmerkelijk hoger is dan in de begroting 2009. Ook de kosten voor NK Recreanten is
hoger geraamd dan in 2009.
De penningmeester zegt dat de werkelijke kosten in 2009 daartoe aanleiding hebben gegeven.
Dhr. Holzhaus (Amsterdam) informeert naar het grote verschil in breedtesportkosten tussen 2009 en
2010. Ook vraagt hij of het vaste bedrag van € 185,-- per gewestelijke finale gehandhaafd blijft
De penningmeester zegt dat tegenover het bedrag aan breedtesportkosten ad € 90.000,-- een
subsidie van VWS staat van € 80.000,--.
Op grond van het vastgestelde declaratiereglement wordt per gewestelijke finale een vast bedrag
van € 170,-- bijgedragen.
Dhr. Vaneman (Duinstreek) informeert of voor gewestelijke finales zelf voor prijzen moet worden
gezorgd.
De penningmeester antwoordt dat, voor zover hem bekend, dit blijft zoals het was.
Dhr. Springer (Zaanstreek/Waterland) vraagt of het de bedoeling is dat ieder lid hetzelfde bedrag
aan contributie gaat betalen en of dat juist is.
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De penningmeester zegt dat dit inderdaad de bedoeling is. Alleen voor jeugdleden en recreanten
gelden afwijkende bedragen.
De voorzitter merkt op dat tijdens de gewestelijke vergaderingen is gebleken dat een meerderheid
voor één bedrag is.
Dhr. Wesselman (Veen- en Rijnstreek) informeert naar de afwikkeling van de terugbetaling van de
onderhandse lening. Is het al duidelijk wie wat betaald heeft?
De penningmeester zegt dat dit onderwerp weliswaar geen onderdeel van de begroting is, doch op
deze vraag te zullen ingaan.
In het beleidsplan is aangegeven welke procedure zal worden gevolgd. In het kort komt het hier op
neer dat de lening in 5 jaar zal worden terugbetaald. Hiervoor is in de begroting van 2009 een
bedrag van € 32.500,-- gereserveerd en zal in de komende jaren ieder jaar 50 % van het batig saldo
hieraan worden toegevoegd. Drie districten hebben tot nu toe aangegeven wat men aan leningen
destijds heeft verstrekt. Van de overige districten zullen de gegevens uit het archief moeten worden
gehaald. Op deze wijze zal in 2013 de lening geheel zijn afgelost.
Hierna stelt de penningmeester voor eerst de contributie vast te stellen.
Dhr. Verdijsseldonk (Twente) informeert naar het sterretje bij de contributie voor recreanten. Hij
neemt aan dat hiermee wordt bedoeld dat indexering zou moeten plaatsvinden.
De penningmeester licht toe dat de contributie voor recreanten die ook deelnemen aan de
avondcompetitie feitelijk verhoogd zou moet worden tot een bedrag van € 31,50.
Het bestuur stelt voor dat in stappen te doen. Voor 2011 zou de contributie dan € 31,50 kunnen
worden.
Voor wat betreft de wijze van indexeren verwijst hij naar het hieromtrent gestelde in het
beleidsplan.
Dhr. Van Rookhuijzen (Rotterdam) zegt niet veel hoop te hebben dat veel leden zich zullen
aanmelden voor het basis-lidmaatschap. Gezien het daarvoor opgenomen bedrag in de begroting
gaat het bestuur daar kennelijk ook van uit.
Het probleem is volgens hem dat je aan dergelijke leden niets te bieden hebt.
Voorts vindt hij het een slechte zaak dat niet-spelende arbiters ook contributie moeten betalen. Hij
vraagt of de cursussen voor arbiters voortaan ook gratis zijn.
De penningmeester zegt dat in de begroting veiligheidshalve rekening is gehouden met een toename
van 100 leden.
Voorts wijst hij erop dat het basis-lidmaatschap ook is bedoeld voor bestuurders.
Dhr. Zanders (Venlo) merkt op dat het overgrote van de arbiters districtsarbiters zijn.
De opleidingskosten worden door het district betaald.
Hij vindt het niet correct dat de revenuen naar de Vereniging Carambole gaan.
Dhr. Berkhout wijst op de kosten van examens, die voor rekening van Carambole komen.
Hierna brengt de voorzitter het contributievoorstel in stemming, waarvan de uitkomst is dat dit
voorstel met algemene stemmen is aangenomen.
Vervolgens wordt de begroting 2010 door de vergadering conform het concept vastgesteld
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Verslag FAC
Namens de FAC zegt dhr. Van der Linde slechts één opmerking te hebben. Dit betreft het woord
afschrijving. Dit moet volgens de commissie “aflossing” zijn.
Overigens vindt de commissie de begroting er goed uitzien.
De penningmeester zegt het met de opmerking eens te zijn.
Stand van zaken debiteuren
De penningmeester zegt dat de debiteurenstand nog een punt van zorg is.
Er is wel vooruitgang geboekt, doch over de jaren 2007 3n 2008 staat nog een bedrag van circa €
63.000,-- open.
Wat opvalt is dat een aantal verenigingen (circa 80) structureel niet betaalt.
Besloten is verenigingen die aan hun financiële verplichtingen niet voor 31 december a.s.
hebben voldaan mee te delen dat de spelers van die verengingen niet meer speelgerechtigd zijn en
verdere invorderingsmaatregelen te treffen.
Dhr Janssen (Oss) zegt die aanpak te kunnen ondersteunen. Wel heeft hij in zijn district ervaren dat
sommige verenigingen vragen hebben gesteld over een factuur en waarop geen antwoord is
ontvangen. Hij vindt dat het bondsbureau in alle gevallen duidelijkheid moet kunnen geven.
De penningmeester zegt dat thans die duidelijkheid kan worden verstrekt, zulks mede i.v.m. de
aanstelling van een medewerkster op de betreffende afdeling.
Dhr. Van Beurden (Den Haag) zegt het eens te zijn met deze aanpak. Wel dient hiermee zorgvuldig
te worden omgegaan (specificatie verstrekken – 2 aanmaningen ), alvorens tot uitsluiting wordt
overgegaan. Hiervan dienen districten in kennis te worden gesteld.
Het kan volgens hem niet zo zijn dat districten als incassobureau voor de Vereniging
Carambole fungeren.
De penningmeester zegt dat deze week nog aanmaningen zijn verzonden en met kopieën hiervan
aan de districten. Hij vertrouwt op de medewerking van de districten bij het nemen van sancties.
Dhr. Holzhaus (Amsterdam) zegt dat een vereniging in zijn district met een betalingsachterstand
over de jaren 2007/2008 is opgeheven.
De penningmeester zegt dat leden eerst moeten betalen voordat men deze uit de ledenadministratie
afvoert. De bestuursleden die zijn aangewezen voor de afwikkeling moeten ervoor zorgen dat de
vertrokken leden alsnog aan hun verplichtingen voldoen.
Dhr. Rookhuijzen (Rotterdam) informeert welk deel van de openstaande posten voor rekening van
Carambole komt.
De penningmeester zegt dat de debiteuren per 1-7-2009 zijn overgenomen door Carambole.
Zijn taxatie was toen dat hiervan een bedrag tussen de 30.000,-- en 35.000,-- als oninbaar moet
worden beschouwd.
Dhr. Zanders (Venlo) informeert of het niet mogelijk is om de districtscontributie en de contributie
van Carambole tegelijk door districten te laten innen. Die zitten er volgens hem wat dichter op.
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De penningmeester zegt dit een interessante suggestie te vinden. Het zou volgens hem voor het
bondsbureau een aanzienlijke tijdbesparing betekenen.
De voorzitter informeert naar de voorstanders van een dergelijk systeem. Dit blijkt ongeveer de
helft te zijn.
De penningmeester zegt, afhankelijk van een aantal ontwikkelingen, hiervoor in de toekomst
mogelijk meer draagvlak is.
Tenslotte verzoekt hij de afgevaardigden van de districten een na de vergadering uit te reiken lijst
inzake teamgelden in ontvangst te nemen en te controleren.
Op basis hiervan zal worden gefactureerd.
De voorzitter dankt de penningmeester voor het vele werk dat hij in het afgelopen halfjaar heeft
verricht voor de financiën van Carambole.
De vergadering ondersteunt dat met applaus.
6. VASTSTELLING BELEIDSPLAN 2010-2012
De voorzitter licht toe dat na behandeling van het beleidsplan in de gewestelijke vergaderingen
enige wijzigingen/aanvullingen cursief zijn aangebracht en geeft gelegenheid tot het stellen van
vragen
Dhr. Verdijsseldonk (Twente) zegt dat op blz. 33 is gesteld dat bij daling van het aantal leden de
contributie jaarlijks met de prijsindex van de salarissen zal moeten stijgen.
Hij vindt dit te kort door de bocht en verwacht een voorstel op basis waarvan je indexeert n in
welke gevallen besloten wordt indexering niet of wel toe te passen.
De penningmeester zegt dat een belangrijk deel van de kosten uit personeelskosten bestaan.
Hij is van mening dat niet moet worden geïndexeerd als dat niet strikt nodig is.
Voor het komend jaar voorziet hij geen grote stappen
Volgens hem kunnen zich ontwikkelingen voordoen die het nodig maken dat de contributie in de
toekomst of naar boven of naar beneden dient te worden bijgesteld.
Dat zal dan in kleine stappen moeten gebeuren.
Dhr. Verdijsseldonk (Twente) vindt dat de uitgangspunten voor indexering moeten worden
geformuleerd. Volgens hem een belangrijk hulpmiddel om de financiën op orde te krijgen.
Dit zou in een contributieregeling moeten worden opgenomen.
De penningmeester zegt bereid te zijn het voorstel over te nemen, zodat voor iedereen duidelijk is
wat ten aanzien van de contributie de bedoeling is op de korte en middellange termijn
Dhr. Holzhaus (Amsterdam) informeert of het is toegestaan om een C1-team uit 2 spelers te laten
bestaan, zulks onder verwijzing naar het gestelde op blz. 23.
Dhr. Hulleman zegt dat dit geen probleem is. De districten hebben hierin een grote vrijheid.
Door een werkgroep zal binnen niet al te lange termijn de randvoorwaarden worden gepresenteerd
waarbinnen een en ander kan.
Dhr. Holzhaus (Amsterdam) vraagt voorts of een clubarbiter ook mag arbitreren tijdens
districtsfinales.
Dhr. Berkhout zegt dat zulks is toegestaan.
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Tenslotte vraagt dhr. Holzhaus wat de Vereniging Carambole grijze leden kan aanbieden.
De voorzitter zegt dat gedacht kan worden aan een magazine of gratis toegang bij biljartevenementen.
Dhr. Van de Put merkt op dat tijdens de vergadering in Noord-Oost Nederland geadviseerd werd
een goede list te bedenken om grijze leden erbij te krijgen.
Tot nu toe is dat er niet van gekomen. Eigenlijk vindt hij het vreemd dat steeds de vraag wordt
gesteld: wat krijgen we voor ons lidmaatschap. In dat verband wijst hij naar alle activiteiten in de
begroting. Daarin wordt geen geld gespendeerd aan onnuttige zaken.
Alle geraamde kosten worden nu opgebracht door senioren, jeugd en recreanten van verenigingen.
In feite betalen zij mee voor de zgn. grijze leden, De vraag is of dat rechtvaardig en solidair is. Ook
de grijze leden profiteren van die faciliteiten, die alle leden van een vereniging aangaan. In dat
verband kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verenigingsondersteuning en ledenwerving.
Dhr. Verschure (Delta Zuid-West) kan zich geheel vinden in de visie van dhr. Van de Put.
Volgens hem zouden alle districten de verenigingen daarop moeten wijzen.
De voorzitter zegt zich te kunnen voorstellen dat aanmelding van grijze leden mede afhangt van de
samenstelling van het ledenbestand van een vereniging.
Volgens hem is het van belang hoe de boodschap wordt gebracht.
Dhr. Verleg (Vlietlanden) vindt dat tegenover betaling van contributie een dienst van de Ver.
Carambole moet staan.
Dhr. Holzhaus (Amsterdam) vraagt of de nationale sportpas uit beeld is verdwenen.
Volgens hem zou dat ook een middel zijn om grijze leden aan te melden.
Dhr. Janssen (Oss) vraagt of zes dagdelen voldoende is voor een basisopleiding. Ook pleit hij voor
een transparant systeem van doorstroming en beoordeling van arbiters.
Dhr. Berkhout zegt dat het gehele traject thans op papier staat. In de Officiële Mededelingen staan
de 11 finales vermeld waarbij arbiters worden beoordeeld.
Zes beoordelaars moeten worden bijgeschoold.
VWS gaat ook uit van een basiscursus in zes dagdelen.
Vanuit de CA zullen periodiek nieuwsbrieven naar alle arbiters worden gezonden.
Dhr. Kwast (Zwolle) is positief gestemd over het beleidsplan, doch vindt jaarlijkse evaluatie op zijn
plaats.
De voorzitter zegt dat zulks ook de bedoeling is.
Hierna wordt het beleidsplan 2010-2012 door de vergadering vastgesteld. De voorzitter dankt voor
ieders inbreng.
Vervolgens wordt een korte pauze ingelast.
Na heropening van de vergadering stelt de voorzitter agendapunt 7 aan de orde.
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7. STATUTEN EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
De voorzitter zegt dat bovenvermelde stukken in de voorjaarsvergadering zijn vastgesteld met de
toezegging dat districten nog voorstellen tot wijziging/aanvulling konden doen.
Aangezien die niet zijn ingekomen kunnen deze stukken volgens hem als afgedaan worden
beschouwd.
Dhr. Springer (Zaanstreek/Waterland) vraagt of het de bedoeling is om de statuten van districten
centraal te laten passeren.
De voorzitter zegt dat daartoe in de voorjaarsvergadering een voorstel zal worden gedaan.
8. VERSLAG COMMISSIE SPORTZAKEN CARAMBOLE SEIZOEN 2008/2009
Het verslag wordt door de vergadering voor kennisgeving aangenomen.
9. BESPREKING AGENDA VERGADERING BONDSRAAD D.D. 12 DECEMBER
2009
Bovenvermelde agenda wordt door de vergadering voor kennisgeving aangenomen.
10. VOORSTEL INZAKE AFNAME PAGINA’S IN BILJART TOTAAL
De voorzitter zegt dat is gezocht naar een middel om informatie bij de leden te brengen.
Ook de website verstrekt veel informatie, doch die moet worden gehaald.
Met de redacties van de biljartbladen is vervolgens contact opgenomen over de condities.
In de vorige vergadering, maar ook tijdens de gewestelijke vergaderingen, is gebleken dat hieraan
geen behoefte bestaat.
Het bestuur neemt daarom het betreffende voorstel terug.
Dhr Derksen (Noord-West Nederland) wijst erop dat veel districten nog een eigen blad hebben.
Daarin zou ook informatie van de Ver. Carambole kunnen worden opgenomen.
De voorzitter zegt dat dit mogelijk een eerste stap zou kunnen zijn en nader zal worden bekeken.
11. RONDVRAAG
De voorzitter zegt dat dhr. Vaneman heeft verzocht in deze vergadering een reserve-lid voor de
bondsraad te kiezen, die in geval van verhindering van één van de bondsraadleden kan invallen.
Dhr. Schonewille (Noord-Oost Overijssel) verklaart zich bereid als zodanig voorgedragen te
worden.
Met een goedkeurend applaus stemt de vergadering hiermee in.
Dhr. Berkhout verzoekt de districtscoördinatoren hem een lijst met e-mailadressen van arbiters te
doen toekomen, zodat aan alle arbiters nieuwsbrieven van de CA kunnen worden toegezonden.
De penningmeester zegt dat door de oprichting van de Vereniging Carambole
de automatische incasso’s van verenigingen zijn komen te vervallen.
Hij verzoekt de districten verenigingen hierop te wijzen.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng.
Hij wenst een ieder reeds prettige feestdagen toe en een goede thuisreis.
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JAARVERSLAG 2009
van
KNBB vereniging CARAMBOLE
te
NIEUWEGEIN

INHOUDSOPGAVE
Inhoudsopgave
Balans per 31 december 2009
Winst- en verliesrekening over 2009
Toelichting algemeen
Toelichting op de balans
Toelichting op de winst- en verliesrekening
baten
lasten
Overige gegevens
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BALANS PER 31 DECEMBER 2009

ACTIVA

2009
€

Vaste activa
KNBB lang lopend
Vlottende activa
Vord.KNBB saldo Inbreng
Debiteuren
Kosten v.u.b.

1-jul-09
€

160000

32524
36941
2250

0

50598
127541

71715

178139

45447

0

Totaal activa

277162

178139

PASSIVA

2009
€

Liquide middelen

1-jul-09
€

Vermogen
Saldo ultimo

76796

0

55000

178139

145366

0

277162

178139

Langlopende schulden
Leningen district/vereniging

Kortlopende schulden
Aflossing leningen
Crediteuren
Reserve wedstrijdkosten
Onkosten bestuur n.t.b.
Overige schulden

Totaal passiva

73500
16720
53896
1250
0
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WINST- EN VERLIESREKENING 2009

Baten
Contributies
Reservering debiteuren
Inschrijfgelden
Sponsoring
Overige opbrengsten

2009

2009
Begroot

2008

€

€

€

624944
-24000
87108
20000
325

618850

586660

84750
24000
1500

708377

729100

73915
23500
1725
0
685800

Personeelskosten
Organisatiekosten
Bestuur / commissie
Breedtesportkosten
Kwijting leningen
Reserve wedstrijdkosten
Wedstrijdkosten

99409
4746
24388
15391
-49639
53896
180847

111377
4500
24000
17000
0
20000
198400

17000
0
17727
21192
0
24000
191309

subtotaal

329038

375277

271228

Koepelkosten

302543

315936

384765

631581

691213

655993

76796

37887

29807

Lasten

Resultaat
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TOELICHTING ALGEMEEN
Op 1 juli is de sectie carambole een zelfstandige vereniging geworden onder de naam :
KNBB vereniging Carambole.
Van de KNBB werden per die datum de activa en passiva overgenomen zoals vermeld
in de gesloten samenwerkingsovereenkomst.
Een korte samenvatting van de activa geeft aan : debiteuren en dergelijke als inbreng.
Overname van de volgende passiva : crediteuren en dergelijke, alsmede de leningen welke
in 2001 door de districten en verenigingen werden verstrekt.
Op de balans per 1 juli zijn de bruto bedragen van de zaken vermeld.
Voor de definitieve afrekening werd gekozen om deze effectief per 1 januari 2010 te regelen.
Tot 31 december werd derhalve grotendeels een gezamenlijke adminstratie gevoerd.
In november 2009 werd een bankrekening geopend, waarop de inschrijfgelden voor de
landscompetitie gestort werden.
Deze zullen worden aangewend voor de overlopende wedstrijdkosten van het seizoen 2009/2010.

TOELICHTING OP DE BALANS
Het bedrag van de openstaande debiteuren bedroeg ultimo 2009 de som van 60941.
Hierop is een reservering gemaakt van 24000 wegens oninbaarheid ten laste van de staat van
baten en lasten onder het hoofd contributies.
De vordering op de KNBB bedraagt 32524 zijnde, welk bedrag overeenkomt met de reservering
die in de begroting 2009 is gemaakt voor de terugbetaling van de leningen.
Op basis van de afspraken met de districten is hier ultimi 2009 het volgende bedrag voor
beschikbaar : 32500 aangevuld met 50% van het resultaat. Volgens berekening thans totaal 54650.

EIGEN VERMOGEN EN LENINGEN
Op de leningen werd in 2009 kwijting verleend tot een bedrag van 49639.
Hierdoor resteert een verplichting van 128500.
Op basis van de huidige inzichten zal hiervan ongeveer 73500 terugbetaald moeten worden.
Dit bedrag is opgenomen onder de kortlopende schulden.
Zoals het er nu uitziet zal tweederde van de leningen gekweten worden en eenderde betaald
gaan worden. De eerste betalingen in 2010 en de rest in de volgende drie jaar.
Het eigen vermogen bedraagt per 1 januari 2010 totaal 76796, zijnde het resultaat van
het jaar 2009, waarin begrepen eerder vermeld bedrag van 49639 aan kwijtingen.
In de staat van baten en lasten zijn de resultaten van het hele boekjaar 2009 samengevoegd,
opdat een vergelijking gemaakt kan worden met de begroting van 2009 en de uitkomsten
van het boekjaar 2008. Volgens de berekening bedroeg het resultaat over het 2e halfjaar 91851.
De berekening voor het resultaat van het 2e halfjaar is uitgevoerd door het bondsbureau.
Dat het resultaat het 1e halfjaar negatief is heeft als oorzaak de wedstrijdkosten die in belangrijke
mate daarin vallen.
Vooral door de kwijtschelding der leningen, welke in het resutaat zijn begrepen, hebben we
in het eerste jaar van ons bestaan een redelijk bedrag aan vermogen opgebouwd.
Voor de continuïteit is het gewenst om dit verder uit te bouwen naar eenmaal onze eigen
jaarkosten, bestaande uit bestuur-, organisatie-, breedtesport-, en wedstrijdkosten.
Hier kan verdere kwijting een belangrijke bijdrage leveren.
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TOELICHTING OP DE WINST -EN VERLIESREKENING

2009

2009
Begroot

2008

€

€

€

Baten

leden
aantal
25270

leden
aantal
24800

leden
aantal
25227

Contributie ;
senioren
senior/driebanden
junioren
recreanten
senioren/recreant
recreatief lid
reservering debiteuren

566894
27680
5825
23910
23375
1260
-24000

540375
30000
6600
21250
20625
0

509548
25038
7004
19835
18955
6240

TOTAAL

624944

618850

586620

Baten
Inschrijfgelden ;
teams landscompetitie
idem recreanten
idem jeugd
kadercompetitie
topteamcompetitie
bekercompetitie
ereklassen
P.K's niet imperatief
idem jeugd
Grand Dutch
Biljart artistiek

49480
2520
580
9400
2200
880
0
18354
1150
1280
1264

50160
2160
480
10000
2000
1400
600
16000
900
1050
0

40800
0
360
10000
1400
860
1000
16563
724
1162
1046

TOTAAL

87108

84750

73915
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
2009
2009
Begroot

Lasten

€

€

2008

€

Wedstrijdkosten ;
EK/WK's senioren
NK's niet imperatief
NK's imperatief
Grand Dutch
EK/EK jeugd
PK's jeugd
NK's jeugd top
Artistiek internationaal
NK's Artistiek
NK's recreant/dames
Landscompetitie *
EK teams
Kadercompetitie
Beker/Topteam comp.
Gewestelijke kosten **
Overige kosten
TOTAAL

2187
11980
6022
12714
3580
12403
4520
7660
7128
2549
44880
4226
1633
1295
58070
0
180847

198400

5402
18536
5319
14253
14606
12613
3267
0
9308
655
41037
0
1587
2488
58568
3670
191309

Specificatie
Landsfinale *
Formulieren
Arbiters
Wedstrijdleiders
Huur wedstrijdzaal
Inrichting wedstrijdzaal
Huur biljarts
Prijzen / Bloemen
Overige kosten
Doorberekend
TOTAAL

6824
10280
6458
5974
5081
10830
2550
895
-4012
44880

9000
8500
6500
7000
6500
12000
3200
3800
-8500
48000

7997
10411
6029
6473
4820
11405
1260
794
-8152
41037

Specificatie
Gewestelijke kosten **
Wedstrijdkosten
Organisatiekosten
Prijzen
Opleiding arbiters
Vergaderkosten
TOTAAL

44291
5406
8373
0
0
58070

40000
7000
9000
2000
0
58000

41051
7562
8761
1194
0
58568
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5850
18600
8050
17000
10300
12600
4000
0
8000
2650
48000
0
2900
2450
58000

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING
2009
2009
Begroot

€

€

2008

€

Lasten
Koepelkosten :
Personeelskosten
Doorbelasting

*

421710
-202037
219673
41532
181747
18058
18965
10762
48890
17450
20830
577907

580792
-294887
285905
44500
163000
33700
19500
24500

488381
-131000
357381
39165
175401
30000
54559
13880

17450
19300
607855

5128
21524
697038

14407
8618
20000
0
46575
121490
211090

10000
10000
23800
10000
50000
121000
224800

16643
10415
20000
4000
10000
157115
218173

366817

383055

478865

Carambole
Driebanden
Snooker
Pool
TOTAAL

23300
2500
400
2050
28250

23300
2500
400
2050
28250

24587
2760
1207
2046
30600

PER LID

12,98

13,56

15,65

302543

315936

384765

Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Bestruur / commissie
Breedtesportkosten
Marketingkosten
Bijzondere lasten (noot)
Aflossing hypotheek
Financiële lasten
Subtotaal
Diverse baten :
Administratie
Verkoop artikelen
Mediagelden
Sponsoring
Subsidie Ontw.bonden
Subsidie algemeen
NETTO TOTAAL

LEDEN AANTALLEN

CARAMBOLE

*

Deze extra kosten hebben vooral betrekking op de oprichting en afsplitsing van de :
KNBB vereniging Carambole, alsmede andere administratieve en organisatorische zaken.
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Aan de Besturen van de Verenigingen van
De KNBB vereniging Carambole
Onderwerp : Contributie
Mijne heren,
In het afgelopen jaar is gebleken dat veel verenigingen veel bezwaar hebben tegen de contributie
regeling, omdat deze niet seizoen gebonden is.
Ter toelichting wanneer men tussentijds, in de loop van het jaar, lid wordt kan het voorkomen dat
men voor het biljarten gedurende één seizoen uiteindelijk tweemaal de contributie heeft betaald.
De Koninklijke Nederlandse Biljartbond, dus wij ook, zijn gebonden aan een kalenderjaar, hetgeen
verplicht is door NOC/NSF, in verband met de controle op de subsidies.
Gelukkig krijgen we tot nu toe nog steeds een bijdrage voor de organisatie en ontwikkeling
van onze biljartsport die door de medewerkers op het bondsbureau uitgevoerd wordt.
Er is voor dit probleem een oplossing maar dat kost uiteindelijk veel meer administratieve lasten.
Hiervoor is een oplossing voorhanden.
Op het ogenblik geeft eenderde van de verenigingen een machtiging af tot automatische incasso.
Indien “alle verenigingen” mee willen werken om “allen een incasso machtiging” af te geven,
kunnen we voorstellen en besluiten om tweemaal per jaar contributie te heffen.
Daardoor zal de administratieve last slechts licht stijgen.
Concreet komt het voorstel er op neer om twee peildata in te voeren.
De eerste op 1 juli (aanvang van het seizoen) met een facturering in de loop van juli/augustus.
De tweede op 1 januari van ieder jaar met een facturering in januari/februari.
Omdat de beslissingen over de hoogte en omvang besloten worden in de algemene ledenvergadering
van onze vereniging op 5 juni aanstaande, is het gewenst om uw standpunt voor 5 juni kenbaar te
maken aan de districtsbesturen, opdat zij uw stem kunnen uitbrengen bij de besluitvorming.
Zoals in iedere vereniging is dit besluit te nemen met een “gewone meerderheid” van stemmen.
Wel is het gewenst dat u allen niet uiteindelijk de uitvoering niet als beleid accepteert en uitvoert,
omdat dit betekent dat er wel besloten wordt maar de uitvoering onmogelijk blijkt.
Natuurlijk betekent dit niet dat reeds in juli/augustus gefactureerd gaan worden maar dat de eerste
facturen in 2011 slechts de helft van de “normale vast te stellen contributie” zal kunnen zijn.
Uitgaande de verwachte contributie zal er in januari 2011 dan 13,00 of 13,50 berekend worden en in juli
2011 het tweede deel zijnde hetzelfde bedrag.
Bij de recreanten zullen deze bedragen “waarschijnlijk” 5,25 of 5,50 bedragen. U zult begrijpen dat het
bestuur van een dusdanige verandering slechts verantwoording kan nemen indien deze breed gedragen
wordt.
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Tenslotte willen bij deze ook inzicht verschaffen in de ‘middellange” verhoudingen tussen senioren
(avondcompetitie) en recreanten (dagcompetitie).
Door de vergrijzing zullen de bijdragen uiteindelijk veel dichter bij elkaar moeten liggen.
Wij, het bestuur, gaat er op basis van de huidige inzichten vanuit dat de contributie van de
avondcompetitie kan dalen naar 25,00, terwijl die van de recreanten (dagcompetitie) zal moeten stijgen
naar 12,50.
Dit is gebaseerd op het huidige aanbod van beide doelgroepen, waarbij het aanbod van de eerste groep
gerationaliseerd moet worden en die van de tweede groep uiteindelijk breder kan zijn.
Ook de “toeslag” bij de recreanten (dagcompetitie) dient jaarlijks met 0,50 te worden verhoogd om de
werkelijk te maken kosten voor deze groeiende groep te kunnen dekken.
Thans 2,50 te verhogen naar 5,00.
Tot slot wil ik een ieder onder de aandacht brengen dat er, ondanks onze inspanningen, nog verenigingen
zijn die in gebreke blijven om de contributie op reguliere wijze te voldoen.

Achterstand in betaling
De verenigingen en de leden van deze verenigingen zullen in het komende seizoen worden uitgesloten van
deelname aan welke vorm van wedstrijden dan ook.
De districten dienen deze besluiten te respecteren en uit te voeren volgens de besluiten die hiervoor in de
komende ledenvergadering van 5 juni 2010 zullen moeten worden genomen.
Op dit gebied is wel veel voortgang geboekt, maar op het moment dat ik dit, namens het bestuur,
schrijf zijn er toch nog steeds ruim 300 verenigingen van de ruim 1500 in gebreke.
De stelling is heel simpel niet betalen betekend niet spelen en een niet betalend lid heeft geen rechten
heeft en bovendien kost zij/hij “ons” met zijn allen alleen maar geld zonder opbrengsten.

Ontwikkeling
Ik wil ook nog een bijdrage leveren aan de verdere uitbreiding van “grijze” en leden van “collega‐bonden”.
Indien wij, met zijn allen, in staat zijn om een veel groter ledenaantal te bereiken door ieder lid van
een vereniging aan te melden en tevens meer collega‐bonden lid te laten worden, kan de contributie voor
een ieder kunnen dalen, zeker zolang NOC/NSF ons subsidie blijft geven voor onze basis organisatie.
Ieder lid betekent tenslotte 2,50 tot 3,00 meer subsidie, welke strekt in mindering strekt op onze basis
kosten.

Dus meer leden betekent minder contributie.
Nunspeet, 1 mei 2010
Bart Schoneveld
Namens het Bestuur van de Biljart Vereniging Carambole.
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AGENDAPUNT: 5‐b

Aan de algemene ledenvergadering.
Onderwerp: Analyse financieel beleid KNBB

In de najaarsvergadering hebben wij u een analyse van het financieel beleid van de KNBB over de
afgelopen jaren toegezegd.
Hiertoe is een werkgroep, bestaande uit de heren Hans Eekels en Jan Paalman, ingesteld.
Het door de werkgroep uitgebrachte rapport van augustus 2009 is met hen op 25 maart j.l.
besproken. Daarbij hebben wij onze waardering uitgesproken over de wijze waarop men zich van hun
taak heeft gekweten en de tijd die men daaraan heeft moeten besteden.
Omdat sinds de opstelling van het rapport ruim een half jaar was verstreken en tussentijds veel
inspanningen waren verricht om de financiële administratie op orde te krijgen, is met de werkgroep
afgesproken dat het rapport op bepaalde punten zou worden aangepast zonder de zakelijke inhoud
aan te tasten.
Voorts is afgesproken dat onze penningmeester een toelichting bij het rapport zou voegen waarin hij
zijn bevindingen van de huidige stand van zaken zou kunnen weergeven.
Beide stukken treft u bijgaand aan, zulks mede uit oogpunt van transparantie.
In de afgelopen jaren hebben wij in onze vergaderingen vele malen met u onze zorg uitgesproken
over het financiële beleid van onze bond.
Dit was één van de belangrijkste redenen om tot juridische verzelfstandiging van Carambole te
besluiten.
Dat een werkgroep nog eens duidelijk aangeeft waaraan het destijds heeft geschort, zal velen in onze
organisatie tot nadenken moeten stemmen.
Ook verdient dit rapport dat hieruit lessen worden getrokken voor de toekomst.
Dankzij de vele inspanningen van onze penningmeester, de directeur en medewerk(st)ers van het
bondsbureau kan thans worden vastgesteld dat de basis is gelegd voor een goed financieel beheer.
Ook een les die uit het rapport kan worden getrokken is dat van bestuurders mag worden verwacht
dat zij hun taak met betrekking tot het toezicht op het financieel beheer van de KNBB uiterst serieus
nemen.
Het bestuur.

Pagina 20 van 48

Analyse financieel beleid
KNBB
(intern onderzoek t.b.v. Sectie/Vereniging Carambole)
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Voorwoord
1.
Door het bestuur van de toenmalige Sectie, thans Vereniging Carambole is aan de leden van de
Vereniging toegezegd een intern onderzoek uit te laten voeren naar het financiële beleid van de
KNBB over de afgelopen jaren. Daartoe is een werkgroep geformeerd bestaande uit Jan Paalman,
Hans Eekels en Bart Schoneveld. Omdat Bart Schoneveld penningmeester is geworden van de
Vereniging Carambole heeft hij zich, terecht, terughoudend opgesteld in zijn oordeelsvorming en de
verantwoordelijkheid voor deze rapportage overgelaten aan beide andere leden van de werkgroep.
Bart Schoneveld heeft de werkgroep wel geholpen met het aanleveren van financiële informatie en
de conclusies van de werkgroep puur financieel getoetst. De werkgroep heeft de opdracht ontvangen
van het bestuur van de vereniging Carambole en rapporteert dus ook aan het bestuur van de
vereniging Carambole.
Een eerste versie van dit onderzoek is in oktober 2009 aan het bestuur van de Vereniging Carambole
aangeboden. Interne bespreking van de rapportage en bespreking daarvan met het Hoofdbestuur
heeft dermate veel tijd gekost dat besloten is om het rapport pas in juni 2010 aan de leden van de
Vereniging Carambole aan te bieden, maar nu door het bestuur van de Vereniging Carambole
aangevuld met maatregelen die of door de KNBB of door de Vereniging recent zijn genomen naar
aanleiding van de analyses uit het rapport van oktober 2009.
De verantwoordelijkheid voor de financiële analyse en het oordeel daarover, berust in zijn geheel bij
de leden van de onderzoeks‐werkgroep.
De verantwoordelijkheid voor de extra informatie over de genomen maatregelen berust in zijn
geheel bij het bestuur van de Vereniging Carambole.
2.
Methodiek onderzoek
De werkgroep heeft haar oordeel gebaseerd op bekende en openbare (financiële) stukken als
jaarrekeningen en begrotingen van de KNBB plus financiële bescheiden in het bezit van Bart
Schoneveld. Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden op het Bondsbureau en er zijn verder geen
interviews afgenomen bij medewerkers of leden van het bestuur.
Het onderzoek betreft de periode 2002 t/m 2008 met een nadere analyse van 2007 vanwege het
enorme verlies over dat jaar. Het oordeel van de werkgroep beperkt zich niet tot cijfers alleen; ook
de wijze waarop organen van de KNBB de afgelopen jaren hebben gefunctioneerd, zijn meegenomen
in deze rapportage.
3.
3.1.

Financieel beheer en controle
Inleiding
Het maken van verlies door een onderneming of een vereniging hoeft op zich niet tot een
negatief oordeel te leiden over diegenen die daarvoor verantwoordelijk gehouden kunnen
worden. Omstandigheden kunnen wijzigen, fouten zijn menselijk en geen penningmeester is
in staat een jaarrekening te presenteren die naadloos aansluit op de begroting die meer dan
een jaar daarvoor is opgesteld.
Dat verandert drastisch als blijkt dat niemand het verlies heeft zien aankomen, het verlies
kritiekloos wordt goedgekeurd en er geen acties worden ondernomen om herhaling te
voorkomen. In dat geval is er sprake van wanbeheer. Deze harde kritiek is gebaseerd op de
volgende onvolkomenheden in het financiële beheer van de KNBB over de afgelopen jaren.

3.2.

Boekhouding
De financiële administratie was in de onderzochte jaren rommelig en volstrekt ondoorzichtig;
de debiteurenadministratie was eind 2008 nog steeds niet op orde.
De debiteurenadministratie is jarenlang extracomptabel (in Excel) bijgehouden, waardoor
aansluiting op de boekhouding ontbrak.
Begin 2009 was de jaarrekening over 2007 nog steeds niet goed verwerkt in het systeem.
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3.3.

Budgetbewaking
Ondanks verzoeken vanuit de Bondsraad, ontbrak het aan een goede en periodieke
budgetbewaking. Gelet op de bedragen die bij de KNBB omgaan, is een maandelijks
budgetoverzicht met risicoparagraaf een must.

3.4.

Toezicht
Het heeft op alle fronten ontbroken aan een adequaat toezicht met dito acties tot bijsturen.
De Bondsraad heeft herhaaldelijk gevraagd om budgetoverzichten, doch nimmer gekregen.
Acties richting bondsbureau of bondsbestuur om dit af te dwingen, zijn echter niet genomen.

3.5.

Decharge
De Bondsraad heeft kritiekloos alle begrotingen en jaarrekeningen goedgekeurd.
Consequenties, na forse afwijkingen, werden er niet aan verbonden.

3.6.

Conclusies
1.
Op financieel administratief gebied is volstrekt onvoldoende kwaliteit geleverd.
2.
Het bondsbestuur heeft onvoldoende toezicht gehouden en onvoldoende ingegrepen
om de boel op orde te brengen.
3.
De bondsraad heeft zich onvoldoende van haar taak gekweten. De bondsraad had
moeten ingrijpen door budgetoverschrijdingen te verbieden, maandelijkse
overzichten te eisen en het bondsbestuur opdracht moeten geven om met een plan
van aanpak te komen tot structurele bezuinigingen.
4.
Het zelfleervermogen van de KNBB was volstrekt onvoldoende. Bedacht moet
worden dat het niet de eerste keer is dat de KNBB in zwaar weer zat. Dat moet te
maken hebben met een ongewenste cultuur binnen de totale bond. Een cultuur
waarin óf niet kritisch naar het eigen functioneren wordt gekeken óf waarin helemaal
geen ruimte is voor kritiek.

4.
4.1.

Algemene opmerkingen over de afgelopen jaren
Inleiding
Los van het financiële wanbeheer door gebrek aan professionaliteit, gebrek aan controle en
gebrek aan bijsturing, kan er inhoudelijk nog wel wat opmerkingen worden gemaakt over
verschillende posten uit de jaarverslagen van de afgelopen jaren.

4.2.

Vermogen
Het vermogen is het theoretisch verwachte bedrag dat overblijft als de KNBB wordt
geliquideerd, ervan uitgaande dat alle schulden worden betaald en alle vorderingen worden
geïnd. Het vermogen van de KNBB fluctueert sterk door de jaren heen. Een flinke
herwaardering van het pand was nodig om niet tot een negatief vermogen te komen. Des te
schrijnender dat na een verbetering van de vermogenspositie in de jaren 2002‐2006 tot
€ 508.000,= het vermogen eind 2007 weer was gedaald tot € 162.000,=. Deze dramatische
ontwikkeling in 2007 wordt nader geanalyseerd in paragraaf 5. Verder is het nog maar de
vraag of de vermogenspositie van de KNBB reëel is. De post debiteuren is eind 2008 zo hoog
dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat al die vorderingen nog geïnd kunnen worden.
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4.3.

Debiteuren
Er stond eind 2008 een onvoorstelbare post debiteuren open, waaronder nog een bedrag van
€ 60.000,= uit 2006 en eerder! Aangezien veel rekeningen wel door de leden/districten zijn
betaald maar niet zijn/waren afgeboekt, is de liquiditeitspositie van de bond feitelijk nog
slechter. Ontvangen betalingen zijn namelijk als opbrengsten geboekt in plaats van afgeboekt
op debiteuren. Dit heeft het resultaat in het verleden positief beïnvloed, maar zal moeten
worden gecorrigeerd. Begin 2001 stond er € 33.600,= open, eind 2008 meer dan € 348.000,=!
Een voorbeeld om te laten zien hoe ondoorzichtig de debiteurenadministratie is en hoe
onduidelijk er wordt gerapporteerd. Op 23 maart 2009 wordt er gerapporteerd dat er een
bedrag van € 500.125,= openstaat. De posten waaruit dit bedrag is samengesteld, roepen
alleen maar vragen op. Zo is er een post debiteuren 2007 van € 63.419,= ineens weer debet
opgevoerd, terwijl die zelfde post op de voorlopige balans van 1‐1‐2009 aan de creditzijde
staat (hetgeen op een voorziening duidt). Verdere gegevens over 2007 ontbreken.
Een simpele check tussen het saldo op de balans, plus de gefactureerde bedragen in 2009,
minus de ontvangen bedragen in 2009, levert een bedrag op van € 598.400,= openstaand !
Daar zit dus zomaar een onverklaarbaar verschil van rond de € 100.000,= in ??
Verder zijn er al zeer grote bedragen afgeboekt als oninbaar.
In 2007 werd oorspronkelijk € 69.000,= afgeboekt en in mindering gebracht op de opbrengst
contributie. Bij de 1e herziening werd nog eens € 40.000,= gereserveerd en bij de debiteuren
apart vermeld. Bij de 2e herziening is dit bedrag nogmaals verhoogd tot € 66.000,=.
In 2008 is hieraan wederom € 40.000,= toegevoegd. Totaal derhalve € 175.000,= !

4.4.

Lening van de leden
Nadat de leden op "vrijwillige" basis de KNBB van de ondergang hadden gered, kon de KNBB,
tegen de toezeggingen in, de lening van de leden niet op tijd aflossen. Om toch te kunnen
terugbetalen, heeft de KNBB op haar beurt daar weer in 2006 een lening van € 179.000,=
voor afgesloten. Tevens werd een bestaande lening verhoogd van € 80.000,= naar
€ 219.000,= waarbij het reeds afgeloste deel van € 40.000,= weer werd opgenomen.
In plaats van de leden af te lossen is dit geld door de toenmalige penningmeester gebruikt
om andere gaten in de begroting te dichten. Een duidelijk voorbeeld van onrechtmatig
handelen, waaraan overigens wel consequenties zijn verbonden.
Naderhand werd tot drie keer toe plechtig beloofd dat de lening zou worden terugbetaald.
Omdat er gewoonweg geen geld was om aan die belofte te voldoen, is het daar nooit van
gekomen. Het resultaat is: de lening aan de leden is eind 2008 niet afgelost en we hebben
nog meer geld geleend met bijbehorende aflossings‐ en rentelasten.

4.5.

Begrotingsoverschrijdingen
De begrotingsoverschrijdingen de afgelopen jaren zijn talrijk en fors. Feitelijk is zo'n
overschrijding onrechtmatig. Met een decharge achteraf komt het bondsbestuur daarmee
weg, maar het blijft natuurlijk ontoelaatbaar dat de bondsraad het niet ziet aankomen, dat er
tussentijds niet over wordt gerapporteerd en dat er geen acties om herhaling te voorkomen
uit voortvloeien.

4.6.

Ledenaantallen
Dat het aantal leden al jaren minder wordt in de biljartsport is de KNBB niet aan te rekenen.
Wel dat, tegen deze trend in, de aantallen in de begroting fors worden verhoogd. Dat geeft
een beeld van een bestuur dat de aansluiting op de realiteit heeft verloren. Wederom:
zonder consequenties.
Daar komt bij dat door een erbarmelijke ledenadministratie de dubbeltellingen niet op orde
waren, waardoor én teveel leden zijn ingeschat én te weinig contributie is geïnd.
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4.7.

Personeelsbeleid
De werkgroep geeft geen oordeel over het gevoerde personeelsbeleid. Wel dat dit heeft
geleid tot dure ontslagen plus kosten voor een externe adviseur waarvan de toegevoegde
waarde onduidelijk is gebleken.
Dit heeft bij elkaar € 147.000,= gekost (afkoop € 77.000,=, externe ondersteuning € 40.000,=
en advocaatkosten € 30.000,=).

4.8.

Automatisering
Absurd hoge kosten van rond de € 75.000,= per jaar door mislukte projecten en wurg‐
contracten waardoor we drie jaar betaald hebben voor een systeem dat niet functioneerde.
We betaalden hoge kosten aan twee leveranciers, terwijl we maar met één systeem werkten.

4.9.

Conclusies
1.
Het eigen vermogen van de bond is in de jaren 2007 en 2008 mogelijk te positief
weergegeven door gebrek aan inzicht in de oninbare vorderingen.
2.
Ondanks absurd hoge kosten voor automatisering is de basisadministratie nog steeds
niet op orde.
3.
Het is onbegrijpelijk dat het debiteurenbeheer zo uit de hand is gelopen.
4.
Het bondsbestuur is niet in staat gebleken het bondsbureau adequaat aan te sturen.
Zowel op personeelsgebied als op administratief en financieel beheer heeft het
collectief gefaald.

5.
5.1.

Het jaar 2007 nader bekeken.
Inleiding
Het jaar 2007 is voor de KNBB een rampjaar gebleken. Het verlies over dat jaar kwam uit op
€ 346.341,= (om het nog eens even in een historisch perspectief te zetten: dat is dus 762.000
gulden in één jaar!). Reden genoeg om de cijfers uit dat jaar nog eens onder de loupe te
nemen.

5.2.

Totstandkoming jaarrekening
De eerste versie van de jaarrekening over 2007 gaf een verlies aan van € 202.840,=. Zonder
accountantsverklaring werd het bestuur hiervoor al decharge verleend. In opdracht van de
accountant moest de jaarrekening fors worden aangepast waardoor het totale verlies over
dat jaar uitkwam op € 346.341,=. Dat is € 143.501,= meer dan wie dan ook had verwacht!!

5.3.

Plussen en minnen
In de bijlage zijn nog een keer de begrootte en werkelijke opbrengsten en lasten over 2007
op een rijtje gezet. Normaliter valt een afwijking van plus of min 5% te verdedigen vanuit
gewijzigde omstandigheden of onvoorziene zaken. Zoals uit het overzicht blijkt, komen er
regelmatig afwijkingen van 40% of meer voor. Afwijkingen die feitelijk onrechtmatig zijn,
omdat er geen toestemming voor is gegeven bij het vaststellen van de begroting.

5.4.

Conclusies
1. Het bondsbestuur is niet in staat gebleken een reële begroting op te stellen.
2. Het bondsbestuur is niet in staat gebleken een reële jaarrekening op te stellen.
3. De inkomsten en de uitgaven zijn in 2007 volledig uit de hand gelopen.
4. Er is tussentijds nauwelijks over gerapporteerd, er is niet ingegrepen en het
bondsbestuur heeft decharge gekregen voor wanbeheer.
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6.

Resumé
Onze analyse brengt een schokkend beeld boven van een bond (onze bond) die jarenlang
geleid is door personen die daar niet capabel voor zijn. Dit zijn de feiten:








Het financiële beheer was volstrekt onvoldoende. De debiteurenadministratie was niet
op orde, begrotingen waren niet realistisch en de jaarrekening over 2007 was kwalitatief
zo slecht dat de accountant correcties eiste waarmee een bedrag van bijna € 150.000,=
was gemoeid.
Er was geen cultuur van "check and balances" en mismanagement leidde niet tot
consequenties.
De bondsraad heeft zich niet van haar taak gekweten door geen of onvoldoende vragen
te stellen, geen acties te ondernemen en wanbeleid door de vingers te zien.
Ook binnen de sectie Carambole zijn er nog teveel leden (districten) die de ernst van de
situatie onvoldoende inzien. Een duidelijk (en volstrekt noodzakelijk) signaal door middel
van een ingediende motie van wantrouwen tegen het bondsbestuur werd in 2008 (nipt)
door de leden afgewezen. Een gemiste kans.
De bond stond op de rand van de afgrond en het is verbijsterend te moeten constateren
dat er geen plan van aanpak lag om snel en structureel te bezuinigen. (Integendeel: er
heeft zelfs een plan binnen het bondsbestuur gecirculeerd om de bond met nog meer
personeel in dienst te gaan leiden in plaats van met de huidige en talrijke vrijwilligers).

De werkgroep is zich bewust van het feit dat deze forse kritiek hard kan aankomen.
Toch menen wij dat deze kritiek noodzakelijk is. De bond is zo hardleers dat zonder
onmiddellijke actie we op korte termijn weer in grote problemen kunnen komen.
Binnen de vereniging Carambole beoefenen zo'n 25.000 leden hun ultieme hobby uit. Zij
hebben recht op een professioneel georganiseerde bond die zorgvuldig omgaat met de door
die leden betaalde contributies. Dat is de afgelopen jaren niet gebeurd.
31 maart 2010
Leden van de werkgroep Analyse financieel beheer KNBB:
Jan Paalman
Hans Eekels
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Bijlage KNBB jaarcijfers 2007

Baten
contributie
Subsidies
inschrijfgeld wedstrijden
sponsoring
overige opbrengsten
Totaal baten

Begroot
€
823.500
€
519.006
€
217.740
€
50.000
€
69.000
€ 1.679.246

Werkelijk
€
689.596
€
514.922
€
130.357
€
30.125
€
64.867
€ 1.429.867

verschil
toel.
€ 133.904
1
€
4.084
d
€
87.383
2
€
19.875
3
€
4.133
d
€ 249.379

%
‐16
‐1
‐40
‐40
‐6
‐15

Lasten
personeelskosten
huisvestingskosten
organisatiekosten
Bestuur/commissies
breedtesport
marketing
Topsport
wedstrijdkosten
afschrijving

Begroot
€
455.142
€
46.100
€
185.793
€
74.450
€
115.162
€
51.350
€
387.521
€
343.821
€
2.657
€ 1.661.996

Werkelijk
€
496.156
€
50.524
€
225.829
€
74.715
€
52.410
€
26.291
€
361.357
€
294.034
€
4.466
€ 1.585.782

toel.
verschil
€
‐41.014 4
€
‐4.424
d
€
‐40.036 5
€
‐265
€
62.752
6
€
25.059
7
€
26.164
8
€
49.787
9
€
‐1.809
d
€
76.214

%
‐9
‐10
‐22
0
+54
+49
+7
+14
‐68
+5

€
€
€

17.250
‐15.000
2.250

€
€
€

‐155.915
‐21.426
‐177.341

€
€
€

173.165
6.426
179.591

2.250

€
€
€
€

‐77.000
‐23.000
‐69.000
‐346.341

€
€
€
€

77.000
23.000
69.000
348.591

rentelasten
buitengewone lasten
afkoop peroneel
advokaatkosten
debiteuren voorziening
Resultaat
Verlies over 2007 is dus veroorzaakt
door:
Foutief ledenaantal/ dubbeltelling
Minder leden dan 2006
Uitstroom naar DBSA
minder snooker en rankings ?
achtergebleven sponsorgelden
Extra ondersteuning bondsbureau
Dubbele kosten automatisering
Breedtesport
Marketing
Topsportkosten
Wedstrijdkosten
Rentelasten opgenomen lening
Afkoopsom personeel
Advocaatkosten
Afboeking op debiteuren
Overigen
Waarvan structureel
Minder leden dan 2006
Inschrijfgeld wedstrijden
achtergebleven sponsorgelden
Breedtesport
Marketing
Topsportkosten
Wedstrijdkosten
Rentelasten opgenomen lening

€

Toelichting
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
16
d
1
2
3
6
7
8
9
10

(plus is nadelig, min is voordelig)
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Bedrag
€
58.500
€
50.000
€
25.000
€
87.000
€
20.000
€
40.000
€
40.000
€
‐63.000
€
‐25.000
€
‐26.000
€
‐50.000
€
6.500
€
77.000
€
23.000
€
69.000
€
15.000
€
€
€
€
€
€
€
€

50.000
87.000
20.000
‐63.000
‐25.000
‐26.000
‐50.000
6.500

10

14
15
16

Aan alle bestuurders van de KNBB vereniging Carambole
Mijne heren,
Hierbij de beloofde analyse van de financiële commissie Eekels en Paalman.
Het bestuur heeft kennis genomen van de inhoud en wenst op basis van de bevindingen
een nadere onderbouwing en analyse te geven over de inhoud van het rapport, maar
vooral, wat is er na juni en oktober 2009 allemaal gebeurd en tot stand gekomen is.
We zullen op basis van de nummering van het rapport de zaken nader toelichten.
Laten we beginnen met vast te stellen dat de sectie carambole heeft gekozen voor een zelfstandig
beleid, waardoor de vereniging Carambole in juni 2009 is opgericht. Er is daarom tevens een
convenant met de KNBB gesloten, om er voor te zorgen dat er in de toekomst geen onduidelijkheid
meer kan ontstaan over het financieel beheer van de KNBB en de daarbij behorende vier
bloedgroepen.
3. Financieel beheer en controle
De vereniging carambole, maar ook het bondsbestuur en de overige secties zijn doordrongen
van het feit dat iedere sectie dient zorg te dragen voor een sluitende begroting.
Door het bondsbestuur (ondersteund door het bondsbureau) zal op de besteding der
middelen streng worden toegezien.
Voor de vereniging carambole is een eigen bedrijfsnummer ingevoerd in de administratie,
zodat duidelijk is en blijft, wat er op financieel gebied bij carambole gebeurd.
De penningmeester heeft hier de verantwoording voor en hij dient, in nauwe samenwerking
met het bureau, stringent toe te zien op de voortgang.
De directeur van het bondsbureau houdt toezicht op de voortgang en controle der bestedingen
bij de drie overige secties.
Een te benoemen bondspenningmeester zal hier op moeten gaan toezien.
Alle begrotingen en budgetten zullen in de boekhouding worden ingevoerd en er zal periodiek
(maandelijks) verslag worden gedaan over de voortgang aan de vereniging, de secties, het
bondsbestuur en de bondsraad.
4. Algemene opmerkingen over de huidige status
Zoals in het rapport is vastgesteld dient de KNBB zuinig met de middelen om te gaan om te
zorgen dat er weer vlees op de botten komt.
Carambole
Er is in de loop een stringent invorderingsbeleid ingevoerd, waardoor de debiteuren sterk zijn
teruggelopen. Voor allen geldt dat er bij achterstand geen speelrechten zijn.
De vereniging carambole zal bij de jaarrekening aangeven in hoeverre bij carambole nog
verdere voorzieningen nodig zijn en die zullen separaat in de cijfers tot uitdrukking worden
gebracht. Vorig jaar heb ik reeds aangegeven dat er ook bij carambole nog voorzieningen nodig
zijn, omdat niet alles vorderbaar zal blijken. Ik heb destijds een schatting gemaakt van dertig‐
tot vijfendertig duizend. De omvang zal geringer zijn dan deze bedragen.
Op 1 juli bedroeg de achterstand nog ruim 127.000. Op 31 december is de debiteurenstand,
ondanks nieuwe facturering, gedaald naar 62.000.
Onze vereniging had begin van dit jaar een banksaldo van ruim 47.000.
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Debiteurenbeheer overige secties.
Bij de overige secties is het men echter nog niet zo ver. Die hebben nu toegezegd om ook
een inhaalslag te zullen maken en zijn dus ook doordrongen van de noodzaak om de debiteuren
strakker te beheren.
Het saldo bedraagt ultimo 2009 €242.000, hierop is in eerdere jaren reeds een voorziening
getroffen van €106.000, zodat er nu nog €136.000 vorderbaar zou moeten zijn.
In 2009 is hierop reeds een bedrag van ruim €42.000 afgeboekt.
Verdere reserveringen zijn derhalve noodzakelijk !!
Lening van de leden
Wat betreft de leningen van de leden is in 2010 een aanvang gemaakt om terugbetalingen te
doen aan de betrokken verenigingen en of districten die daartoe hebben besloten.
Op 31 december 2009 bedraagt het saldo der verplichtingen nog €128.500.
Er is in 2009 aan kwijtscheldingen ruim €49.000 geboekt, welk bedrag is aangewend om een
reserve te vormen voor de overloop van de wedstrijdkosten in het volgend jaar, aangezien het
wedstrijdseizoen loopt van augustus 2009 tot juni 2010, hiervoor wordt thans €74.000
aangewend en het restant wordt in mindering gebracht op het vermogen van onze Vereniging.
Het bestuur heeft goede hoop dat er een soortgelijk bedrag als in 2009 aan het vermogen kan
worden toegevoegd, waardoor per saldo uit de kwijtingen aan het vermogen kan worden
toegevoegd.
Leden aantallen.
Doordat bij de begroting 2009 nog onvoldoende inzicht bestond over de hoeveelheid van
dubbeltellingen is de uitkomst van het aantal leden in 2009 hoger dan begroot.
Uit de facturering van 2010 blijkt dat de begroting van 2010 in ieder geval gehaald zal worden
en dit fenomeen van, het ontbreken van inzicht, zal dan ook tot het verleden behoren.
Doordat bij begroting van 2009 alle zekerheden zijn ingebouwd, tast een aanvullende
voorziening ( voorstel 24.000) voor de debiteuren onze liquiditeit niet aan.
De personele bezetting op het bondsbureau is thans op het minimale aantal, hetgeen door
natuurlijk verloop is dit gerealiseerd. Calamiteiten zoals in 2007 behoren wellicht dan ook tot
het verleden. Uitbreiding van personeel zal pas plaatsvinden indien dit strikt noodzakelijk is.
Normaliter zal er gewacht worden tot de samenwerking met NJJB tot stand is gekomen.
Hierdoor kunnen wellicht blijvende besparing op huisvesting en personele kosten gerealiseerd
worden.
Slotwoord
Het bestuur van de KNBB vereniging Carambole hoopt met deze toelichting de huidige situatie
in het tijdsframe van vandaag te hebben neergezet.
Behoudens de eerder vermelde onzekerheid over de debiteuren bij de overige secties.

liggen geen lijken meer in de kast !!
Rest ons nog de heren Eekels en Paalman te bedanken voor hun inzet. Het streven is
lering uit hun rapport te trekken zodat er gewerkt kan worden aan een gezonde
biljartbond. Let wel, te allen tijde zullen we allemaal heel alert en kritisch moeten
blijven.
Namens het bestuur van de KNBB vereniging Carambole
Bart Schoneveld, penningmeester
Jaap Labrujere, voorzitter
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BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 6

Aan de algemene ledenvergadering.
Onderwerp: Wijziging statuten en model-statuten voor
districtsverenigingen en Carambole-verenigingen

In de praktijk is gebleken dat de penningmeester op grond van de statuten bij het doen van
betalingsopdrachten met veel administratieve handelingen wordt geconfronteerd.
Om zulks te voorkomen is in overleg met de opsteller van de statuten, de heer mr. F. Kollen, een
wijziging in artikel 10 (Vertegenwoordiging) aangebracht, op grond waarvan de penningmeester
bevoegd is betalingen te doen tot een bedrag van ten hoogste bedrag € 5.000,-- per
betalingsopdracht.
Tevens zijn achteraf enkele oneffenheden in de statuten ontdekt (in vet gedrukt), die tegelijk met
deze wijziging kunnen worden meegenomen.
Bijgaand doen wij u de gewijzigde statuten toekomen met het voorstel deze vast te stellen.
De model-statuten voor districten en verenigingen, gebaseerd op de nieuwe juridische status van
Carambole, zullen we zeer binnenkort op de website van Carambole plaatsen.
Ter vergadering vernemen wij graag van de afgevaardigden van districten of er belangstelling
bestaat voor centrale aktepassering, welke kosten dan voor rekening van de KNBB-Vereniging
Carambole zullen worden genomen.

Het bestuur
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Statuten KNBB vereniging Carambole
Artikel 1: Naam, zetel en duur
Artikel 2: Doel
Artikel 3: Organisatie
Artikel 4: Leden
Artikel 5: Algemene rechten en verplichtingen
Artikel 6: Bestraffing
Artikel 7: Einde lidmaatschap
Artikel 8: Bestuur
Artikel 9: Taken en bevoegdheden bestuur
Artikel 10: Vertegenwoordiging
Artikel 11: Districten
Artikel 12: Commissies
Artikel 13: Boekhouding en financiën
Artikel 14: Rekening en verantwoording
Artikel 15: De algemene vergadering
Artikel 16: Het bijeenroepen van de algemene vergadering
Artikel 17: Toegang tot de algemene vergadering
Artikel 18: Agenda van de algemene vergadering
Artikel 19: Besluiten
Artikel 20: Reglementen en uitvoeringsbesluiten
Artikel 21: Statuten
Artikel 22: Ontbinding en vereffening
Artikel 1 - Naam, zetel en duur
1.
De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid draagt de naam: ‘KNBB vereniging Carambole’ en
wordt in de statuten en reglementen nader aangeduid als: Sectievereniging.
2.
De zetel van de Sectievereniging is gevestigd te Nieuwegein.
3.
De Sectievereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 2 - Doel
1.
De Sectievereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen van carambole als keusport.
2.
De Sectievereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het organiseren van wedstrijden en reglementen evenementen van de discipline carambole van de
keusport;
b. het verkrijgen van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB), in de
statuten en reglementen van de Sectievereniging nader aan te duiden als KNBB;
c. het vormen van de sectie carambole van de KNBB;
d. het bevorderen van de deelname van de leden aan evenementen welke onder auspiciën van de
Sectievereniging en de sectie carambole van de KNBB worden gehouden;
e. voorts alles te doen wat tot het gestelde doel bevorderlijk kan zijn.
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Artikel 3 - Organisatie
1.
De Sectievereniging is een vereniging van verenigingen die de discipline carambole als keusport doen
beoefenen en van beoefenaren van het carambole als discipline van de keusport. De Sectievereniging
vormt als vereniging tevens de sectie carambole van de KNBB. Bedoelde verenigingen en hun leden
zijn lid van de Sectievereniging en van de KNBB. Tevens zijn bij de Sectievereniging
districtsverenigingen aangesloten die een organisatorische eenheid van de Sectievereniging vormen en
die wedstrijden en competities in een district regelen. De onder een districtsvereniging ressorterende
verenigingen en hun leden zijn tevens lid van de KNBB.
2.
Organen van de Sectievereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede die personen
en commissies die op grond van de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader
omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.
3.
De Sectievereniging kent districten, bestaande uit districtsverenigingen die met hun leden lid zijn van
de Sectievereniging.
4.
Alle officiële mededelingen van de Sectievereniging worden bekend gemaakt in de officiële
mededelingen van de Sectievereniging.
Artikel 4 - Leden
1.
De Sectievereniging kent als lid:
a. verenigingen met beperkte of volledige rechtsbevoegdheid, die uitsluitend of mede het carambole
als keusport doen beoefenen (verenigingen);
b. natuurlijke personen die lid zijn van een onder a. bedoelde vereniging (verenigingsleden);
c. verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die binnen het werkgebied van een district
carambolecompetities en –wedstrijden organiseren (districtsverenigingen);
d. natuurlijke personen die lid zijn van een districtsvereniging (verenigingsleden).
2.
Tot het lidmaatschap van de Sectievereniging kunnen alleen die verenigingen en personen worden
toegelaten die tevens door de KNBB als lid van de KNBB worden toegelaten. De vereniging of de
betrokkene wordt niet eerder lid van de Sectievereniging dan nadat de vereniging of de betrokkene als
lid van de KNBB is toegelaten.
3.
Het bestuur beslist met inachtneming van het bepaalde in lid 2 over het toelaten van leden. Indien het
bestuur niet tot toelating besluit, kan de algemene vergadering op verzoek van de betrokkene alsnog
tot toelating besluiten.
4.
De wijze van toelating tot het lidmaatschap kan nader worden geregeld in een reglement.
5.
Het bestuur houdt een ledenregister bij. In dit register worden alleen die gegevens bijgehouden welke
voor het realiseren van het doel van de Sectievereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur is gehouden de
gegevens van leden aan de KNBB op te geven. In overige gevallen kan na voorafgaande toestemming
van de algemene vergadering het bestuur geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, behalve van
het lid dat tegen die verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
Artikel 5 - Algemene rechten en verplichtingen
1.
De leden zijn verplicht:
a. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de Sectievereniging na te leven;
b. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de KNBB na te leven;
c. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de eigen bij de Sectievereniging ingedeelde
districtsvereniging na te leven;
d. de statuten, reglementen en besluiten van de Stichting Instituut Sportrechtspraak na te leven, indien
en voor de duur dat de KNBB het uitoefenen van haar tuchtrechtspraak heeft opgedragen aan
voornoemde stichting;
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e. de belangen van de Sectievereniging en/of van de KNBB niet te schaden;
f. alle overige verplichtingen welke de Sectievereniging in naam of ten behoeve van de leden aangaat
of welke uit het lidmaatschap van de Sectievereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement of bij
besluit van een orgaan.
Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de Sectievereniging aangegeven datum
(de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan zijn
financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder recht van beroep uitgesloten van
deelname aan de activiteiten van de Sectievereniging totdat hij geheel aan zijn financiële
verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de Sectievereniging geen rechten
uitoefenen en blijft hij verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap
voortvloeien.
Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de Sectievereniging, is
het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft het
lid geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een nieuwe termijn voor betaling is gegund, dan is het
lid behalve de wettelijke rente ook vijftien procent aan buitengerechtelijke kosten over het
oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in zijn verzuim, dan is hij naast de wettelijke
rente en buitengerechtelijke kosten ook alle redelijkerwijs voor de inning van zijn schuld aan de
Sectievereniging door een advocaat of deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter
anders beslist.
Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele
toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische
uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst
of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding.

Artikel 6 – Bestraffing
1.
Indien het lid binnen het verband van de Sectievereniging een overtreding van de statuten, een
reglement of een besluit van de Sectievereniging begaat, kan het lid worden bestraft door het bestuur
van welke strafoplegging beroep openstaat op de algemene vergadering.
2.
Indien een lid binnen het verband van de Sectievereniging naar het oordeel van het bestuur een
ernstige overtreding begaat, kan het bestuur besluiten de overtreding niet zelf te bestraffen maar
daarvan door het bondsbestuur van de KNBB aangifte te laten doen bij de Stichting Instituut
Sportrechtspraak. Alsdan wordt de overtreding behandeld met inachtneming van het toepasselijke
Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak.
3.
Indien het lid binnen het verband van de KNBB een overtreding begaat, is het lid met inachtneming
van het toepasselijke Tuchtreglement van de KNBB onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de
KNBB.
Artikel 7 - Einde lidmaatschap
1.
Het lidmaatschap van de Sectievereniging eindigt door de dood, of door opzegging of ontzetting.
2.
Indien de KNBB het lidmaatschap van een lid beëindigt, is de Sectievereniging gehouden het
lidmaatschap van dit lid door opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien de
Sectievereniging het lidmaatschap met een lid beëindigt, eindigt daardoor niet het lidmaatschap van de
KNBB indien het lid uit andere hoofde lid van de KNBB blijft.
3.
Het lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Een lid kan voorts het
lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat:
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a. hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Sectievereniging in een andere rechtsvorm,
dan wel tot fusie of splitsing van de Sectievereniging;
b. hem een besluit is bekend geworden of meegedeeld waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn
verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging niet op hem van
toepassing is.
Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer het een wijziging van
rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurig zijn omschreven of wanneer een verplichting van
geldelijke aard wordt gewijzigd.
In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang door opzegging
beëindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging door de Sectievereniging geschiedt door het bestuur. De Sectievereniging kan het
lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Opzegging door de Sectievereniging kan
geschieden wanneer:
a. het lid zijn verplichtingen tegenover de Sectievereniging niet of niet tijdig nakomt, waaronder doch niet uitsluitend - die van artikel 5;
b. het lid de belangen van de Sectievereniging of van de keusport carambole schaadt;
c. het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen.
Voorts kan de Sectievereniging het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging doen
beëindigen indien redelijkerwijs van de Sectievereniging niet kan worden verlangd het lidmaatschap te
laten voortduren.
Een opzegging tegen het einde van het boekjaar geschiedt zowel door de Sectievereniging als door het
lid met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Is niet tijdig opgezegd, dan geldt
de opzegging tegen het einde van het daaropvolgende boekjaar. Is ten onrechte met onmiddellijke
ingang opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum
waartegen was opgezegd. Zolang het lidmaatschap niet is beëindigd, behoudt het lid zijn rechten en
moet hij zijn verplichtingen nakomen.
Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid tot ten hoogste
het einde van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan
zijn geldelijke verplichtingen tegenover de Sectievereniging, of zolang een aangelegenheid waarbij het
lid is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf hieronder begrepen.
Het bestuur stelt alsdan de datum vast waarop het lidmaatschap eindigt.
Indien het lidmaatschap van de Sectievereniging eindigt, eindigt niet het lidmaatschap van de KNBB,
tenzij het lid ook bij het bondsbureau van de KNBB het lidmaatschap van de KNBB heeft beëindigd.

Artikel 8 - Het bestuur
1.
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen. De algemene vergadering bepaalt het
aantal bestuursleden.
2.
De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd. De voorzitter,
secretaris en penningmeester worden in functie kandidaat gesteld en benoemd. De overige functies
worden door de leden van het bestuur onderling verdeeld.
3.
Het bestuur en/of drie leden kunnen schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk één week voor de datum
waarop de betreffende vergadering van de algemene vergadering wordt gehouden.
4.
Een benoeming tot lid van het bestuur houdt tevens voor de zelfde benoemingsduur een benoeming in
tot lid van het sectiebestuur carambole van de KNBB.
De leden van het bestuur worden met inachtneming van het in lid 4 bepaalde benoemd voor een
5.
periode van drie jaren en kunnen aansluitend tweemaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd.
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Nadien is een lid van het bestuur niet weer tot bestuurslid benoembaar dan na het verloop van een
periode van drie jaren.
Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming in de jaarlijkse algemene vergadering en
treden af aan het eind van de dag van de algemene vergadering, waarin de duur van hun benoeming
eindigt of waarin zij aftreden.
In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk op de eerstvolgende algemene vergadering voorzien.
Na het benoemen van bestuursleden worden de functies verdeeld en de taken van ieder bestuurslid
vastgesteld Het bestuur verdeelt de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast, waarvan
mededeling wordt gedaan aan de leden. Ieder bestuurslid is tegenover de Sectievereniging gehouden
tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring
of portefeuille van twee of meer leden van het bestuur behoort, is ieder van hen voor het geheel
aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is
geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
Een lid van het bestuur kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de algemene
vergadering, met twee derden van de uitgebrachte stemmen worden ontslagen of geschorst. Een
schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste drie maanden. Behalve wanneer de schorsing eindigt
door een besluit tot ontslag of bedanken, eindigt de schorsing door tijdsverloop of eerder door een
besluit tot opheffing van de schorsing. De algemene vergadering neemt haar besluit niet eerder dan
nadat het desbetreffende bestuurslid door de algemene vergadering is gehoord, althans daartoe in de
gelegenheid is gesteld.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken, door het verstrijken van
de duur van de (her)benoeming en wanneer het lidmaatschap van de Sectievereniging eindigt. Voorts
eindigt het lidmaatschap van het bestuur indien het bestuurslid wordt benoemd in een functie die
onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur.
Het bestuur van de Sectievereniging vormt tevens het bestuur van de sectie carambole van de KNBB.
Op het functioneren als sectiebestuur carambole van de KNBB zijn de statuten en reglementen van de
KNBB op het bestuur van toepassing.

Artikel 9 - Taken en bevoegdheden bestuur
1.
Tenzij de statuten anders bepalen, is het bestuur belast met het besturen van de Sectievereniging.
2.
Het bestuur heeft voorts de taken en bevoegdheden welke hem in het Sectiereglement van de KNBB
zijn toegekend.
3.
Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak door
commissies doen uitvoeren.
4.
Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal van drie vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht alsdan zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen om in de
vacatures te voorzien.
5.
Het bestuur ziet toe op het naleven van de statuten, reglementen en van door organen van de
Sectievereniging genomen besluiten.
6.
Het bestuur van de Sectievereniging is niet bevoegd besluiten te nemen die de KNBB binden. Het
bestuur van de sectie carambole van de KNBB kan die sectie binden met inachtneming van de statuten
en reglementen van de KNBB.
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Artikel 10 - Vertegenwoordiging
1.
Het bestuur vertegenwoordigt de Sectievereniging.
2.
De Sectievereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het
bestuur. De penningmeester is zelfstandig bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen tot een
bedrag van vijfduizend euro (€ 5000,-) per handeling. Voor handelingen boven genoemd bedrag
geldt het bepaalde in de eerste zin van dit lid.
3.
Het bestuur of twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur kunnen een ander bestuurslid of
een niet-bestuurslid schriftelijk machtigen om de Sectievereniging te vertegenwoordigen in de
gevallen en onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken.
4.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de gezamenlijk handelende bestuursleden
kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden gebonden. De vertegenwoordigingsbevoegdheid
van personen aan wie een volmacht is verleend, kan in die volmacht naar aard en omvang worden
beperkt en/of aan voorwaarden worden gebonden.
5.
Personen aan wie hetzij op grond van deze statuten, hetzij een volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat hiertoe een
bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.
6.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of van derden heeft slechts betrekking op het
aangaan van rechtshandelingen voor de Sectievereniging en niet op het aangaan van rechtshandelingen
die de KNBB binden.
Artikel 11 - Districten
1.
De Sectievereniging kent districten, bestaande uit districtsverenigingen.
2.
De algemene vergadering stelt districten in, heft deze op en bepaalt voorts hun werkgebied.
3.
Het bestuur van het district (districtsbestuur) wordt gevormd door het bestuur van de
districtsvereniging, waarvan de leden worden benoemd, geschorst en ontslagen met inachtneming van
de statuten van de districtsvereniging.
4.
De algemene vergadering van het district (districtsvergadering) wordt gevormd door de leden van de
districtsvereniging.
5.
De districtsbesturen zijn belast met het wedstrijdwezen in hun district. De districtsbesturen zijn in hun
district verantwoordelijk voor het doen houden van competities en wedstrijden en voor een ordelijk
verloop daarvan. Een districtsbestuur is voorts belast met het uitvoeren van door de Sectievereniging
genomen besluiten voor zover deze moeten worden uitgevoerd in het desbetreffende district.
6.
Elk district regelt uitsluitend de zaken die het eigen district betreffen.
7.
Een district is verplicht met betrekking tot besluiten die naar het oordeel van een van de districten of
van het bondsbestuur mede de belangen van een ander district raken, overleg te plegen met dat
districtsbestuur.
Artikel 12 - Commissies
1.
Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd commissies in te stellen en de leden van die
commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
2.
Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of een reglement is
geregeld, worden deze bij besluit vastgesteld door het orgaan dat de commissie heeft ingesteld.
3.
Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.
4.
Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit drie leden. De leden van een
permanente commissie worden telkens benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen aansluitend
twee maal voor eenzelfde periode worden herbenoemd.
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Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat elke commissie uit een voorzitter, een secretaris en uit een
of meer leden en wordt de voorzitter in functie benoemd. De leden van een commissie verdelen in
onderling overleg de overige functies.
De leden van de kascommissie worden jaarlijks door de algemene vergadering voor de duur van één
jaar benoemd. Een lid van de kascommissie kan aansluitend acht maal voor de duur van één jaar
worden herbenoemd. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap
van het bestuur.

Artikel 13 - Boekhouding en financiën
1.
Het boekjaar van de Sectievereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2.
De geldmiddelen van de Sectievereniging bestaan uit: contributies en andere bijdragen. Erfenissen en
legaten kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3.
De algemene vergadering stelt de contributie vast. De leden zijn gehouden tot het betalen van de
contributie die de algemene vergadering vaststelt.
Artikel 14 - Rekening en verantwoording
1.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Sectievereniging en van alles betreffende de
werkzaamheden van de Sectievereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op
zodanige wijze administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
Sectievereniging kunnen worden gekend.
2.
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat
van baten en lasten van de Sectievereniging op te maken en op papier te stellen.
3.
Het bestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te houden algemene
vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Sectievereniging en over het gevoerde
beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de leden van het bestuur. Heeft
een lid van het bestuur de stukken niet ondertekend dan wordt daarvan onder opgave van de redenen
melding gemaakt.
4.
De algemene vergadering kan de in lid 3 genoemde termijn verlengen met ten hoogste vijf maanden.
Na afloop van de oorspronkelijke of de verlengde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke leden van
het bestuur in rechte vorderen dat zij hun verplichtingen nakomen.
5.
De kascommissie onderzoekt jaarlijks de jaarrekening van het bestuur en brengt daarvan verslag uit
aan het bestuur en aan de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve
van haar onderzoek alle door deze gevraagde inlichtingen te verschaffen, deze desgewenst de kas en
de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Sectievereniging
voor raadpleging beschikbaar te stellen.
6.
Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en van de staat van lasten met toelichting
gebeurt nadat is kennis genomen van het verslag van de kascommissie. Goedkeuring strekt de leden
van het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken.
7.
De financiële adviescommissie van de KNBB is bevoegd de rekening en verantwoording van de
Sectievereniging op doelmatigheid te controleren, de registeraccountant van de KNBB is bevoegd de
rekening en verantwoording van de Sectievereniging op rechtmatigheid te controleren.
De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier worden gesteld en bewaard.
8.
Indien de boekhouding computermatig wordt gevoerd, kunnen - met uitzondering van de op papier
gestelde balans en de staat van baten en lasten - de op een gegevensdrager aangebrachte gegevens op
een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Het overbrengen van de gegevens moet
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alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens geschieden, terwijl deze gegevens gedurende
de volledige bewaartijd beschikbaar moeten zijn en binnen redelijke tijd leesbaar moeten kunnen
worden gemaakt.
Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
gedurende zeven jaren te bewaren.

Artikel 15 – Algemene vergadering
1.
De algemene vergadering bestaat uit alle districtsverenigingen van de Sectievereniging. De
districtsverenigingen vertegenwoordigen in de algemene vergadering tevens de leden van hun
districtsvereniging en oefenen ook namens die leden het stemrecht uit.
2.
Een districtsvereniging brengt in de algemene vergadering namens zichzelf en namens haar leden
zoveel stemmen uit als zij op de peildatum van twee januari van dat jaar bij de Sectievereniging
geregistreerde leden telt.
3.
Een geschorst lid is niet stemgerechtigd.
4.
De leden die deel uitmaken van de algemene vergadering van de Sectievereniging vormen tevens de
vergadering van de sectieraad van de sectie carambole van de KNBB. Op de sectie carambole van de
KNBB zijn de statuten en reglementen van de KNBB van toepassing.
Artikel 16 - Het bijeenroepen van de algemene vergadering
1.
Jaarlijks worden twee algemene vergaderingen gehouden:
a. de voorjaarsvergadering welke uiterlijk dertig juni wordt gehouden;
b. de najaarsvergadering welke uiterlijk dertig december wordt gehouden.
De voorjaars- en najaarsvergadering worden tenminste één week voor de voor- en najaarsvergadering
van de KNBB gehouden.
2.
De oproep geschiedt door een mededeling in de officiële mededelingen of door een schriftelijke
oproep aan de leden.
3.
In afwijking van lid 2 kan de oproep tot het bijwonen van de algemene vergadering eveneens
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het
adres dat het lid voor dit doel aan de Sectievereniging bekend heeft gemaakt, mits het lid met deze
wijze van oproeping heeft ingestemd.
4.
De termijn van de oproeping bedraagt ten minste drie weken. Het bestuur kan in bijzondere gevallen
de termijn van de oproep bekorten.
5.
De algemene vergadering van de Sectievereniging wordt op dezelfde datum en dagdeel gehouden als
de vergadering van de sectieraad carambole van de KNBB.
6.
Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig acht.
7.
Voorts wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden indien ten minste zoveel leden, als
bevoegd zijn tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering,
het bestuur daarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te behandelen onderwerp,
voorzien van een toelichting. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg
heeft gegeven door binnen vier weken een algemene vergadering te doen houden, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene
vergadering bijeenroept of door het plaatsen van een advertentie in een ter plaatse veelgelezen
dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de
algemene vergadering en het opstellen van de notulen.
8.
Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer een algemene
vergadering wordt gehouden.
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Artikel 17 - Toegang algemene vergadering
1.
Alle leden hebben toegang tot de vergadering van de algemene vergadering. Voorts hebben toegang
degenen die door het bestuur of door de algemene vergadering zijn toegelaten. Leden die geschorst
zijn, hebben geen toegang tot de vergadering van de algemene vergadering.
2.
De algemene vergadering gaat in een besloten vergadering over indien de voorzitter, het bestuur of ten
minste drie leden hierom verzoeken. Tot een besloten vergadering hebben toegang alle niet-geschorste
leden en degenen die door de algemene vergadering worden toegelaten.
3.
De algemene vergadering beslist in een besloten vergadering of de redenen die tot het aanvragen van
een besloten vergadering zijn aangevoerd, een besloten vergadering rechtvaardigen. Is dit niet het
geval, dan wordt de vergadering niet-besloten voortgezet.
4.
Over wat in een besloten vergadering is behandeld, kan geheimhouding worden opgelegd aan hen die
daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren.
5.
Op zijn verzoek heeft de voorzitter van de KNBB toegang tot zowel de niet-besloten als de besloten
algemene vergadering.

Artikel 18 - Agenda
1.
Tegelijk met het bijeenroepen van de algemene vergadering wordt de agenda drie weken voor de dag
van de algemene vergadering door publicatie in de officiële mededelingen of door toezending ter
kennis van de leden gebracht. De agenda met bijbehorende stukken kunnen ook langs elektronische
weg worden toegezonden aan de leden die hiermede hebben ingestemd.
2.
De agenda van de voorjaarsvergadering van de algemene vergadering bevat onder meer:
a. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. het jaarverslag van het bestuur;
c. het financieel verslag van het bestuur;
d. het verslag van de kascommissie;
e. het goedkeuren van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar;
f. het verlenen van décharge aan de leden van het bestuur;
g. het voorzien in vacatures;
h. het behandelen van de agenda van de bondsraad van de KNBB;
i. het benoemen van de afgevaardigden, zoals bedoeld in artikel 17 van de Statuten van de KNBB,
die de Sectievereniging als sectie in de bondsraad van de KNBB volgens de statuten van de KNBB
vertegenwoordigen;
j. de rondvraag.
3.
De agenda van de najaarsvergadering van de algemene vergadering bevat onder meer:
a. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. het vaststellen van de contributie en van eventuele andere bijdragen;
c. het goedkeuren van de (meerjaren)begroting voor het volgend boekjaar;
d. het voorzien in vacatures;
e. het behandelen van de agenda van de bondsraad van de KNBB;
f. het benoemen van de afgevaardigden, zoals bedoeld in artikel 17 van de Statuten van de KNBB,
die de Sectievereniging als sectie in de bondsraad van de KNBB volgens de statuten van de KNBB
vertegenwoordigen;
g. de rondvraag.
4.
Uiterlijk twee weken voor de dag van de algemene vergadering kunnen ten minste drie leden een
voorstel of amendement schriftelijk bij het bestuur indienen en aan de agenda van de algemene
vergadering toevoegen. Het voorstel of amendement moet voorzien zijn van een toelichting.
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5.

De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn
vermeld, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel 19 - Besluiten
1.
Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de Sectievereniging worden
genomen. Lid 8 is alleen van toepassing op de besluitvorming in de vergadering van de algemene
vergadering.
2.
De voorzitter van een orgaan of van een commissie leidt de vergadering. De algemene vergadering
wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. De voorzitter stelt daarin de orde van de vergadering
vast, behoudens het recht van de vergadering daarin wijziging te brengen.
3.
Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in vergaderingen
genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt
verstaan meer dan de helft van de door leden uitgebrachte stemmen, zo nodig door afronding naar
boven. Indien stemmen staken is geen meerderheid behaald.
4.
Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht door een geschorst lid en wanneer schriftelijk is
gestemd voorts blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding bevatten dan voor de
desbetreffende stemming noodzakelijk is.
5.
Tenzij in de statuten anders is bepaald, brengt ieder lid in de desbetreffende vergadering één stem uit.
Een lid kan één ander lid schriftelijk een volmacht verlenen om namens hem in een vergadering zijn
stem uit te brengen. Een lid kan slechts door één ander lid worden gemachtigd.
6.
De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De stemming over zaken
gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de vergadering tot een
andere dan de voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In elk geval wordt schriftelijk gestemd
indien een lid een schriftelijke stemming verlangt.
7.
Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een gewone
meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die het hoogste
respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald. Staken bij de
tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Benoemd is die kandidaat
die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid haalt, of door loting na een derde
stemming is aangewezen.
8.
Bij een schriftelijke stemming in de algemene vergadering benoemt de voorzitter een stembureau van
drie leden, die geen lid van het bestuur zijn. Het stembureau onderzoekt de geldigheid van de
uitgebrachte stemmen, berekent de uitslag en doet daarvan mededeling.
9.
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde
geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe
stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of - wanneer de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde, een lid dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
10. Over alle voorstellen en voorstellen tot wijziging wordt in volgorde van indienen gestemd, tenzij naar
het oordeel van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende strekking heeft dan een
eerder ingediend voorstel en daardoor eerder dient te worden behandeld.
11. Wanneer een voorstel tot wijziging is ingediend, komt dit eerst in stemming. Een voorstel tot
wijziging van een geagendeerd onderwerp mag niet de strekking hebben het doel van het voorstel te
wijzigen of aan te tasten, zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter.
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12.

Indien voor het aannemen van een voorstel een versterkte meerderheid is vereist, geldt dezelfde
meerderheid voor het aannemen van een voorstel tot wijziging op het voorstel.

Artikel 20 - Reglementen
1.
De organisatie van de Sectievereniging alsmede de taken en bevoegdheden van haar organen en
commissies kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen.
2.
Reglementen worden met een gewone meerderheid vastgesteld en gewijzigd door de algemene
vergadering.
3.
Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de veertiende dag na de dag
waarop de algemene vergadering tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft besloten. In de
statuten, in een reglement of bij besluit van de algemene vergadering kan een andere datum van
inwerkingtreden worden bepaald, doch niet eerder dan nadat publicatie in de officiële mededelingen.
Van een nieuw reglement en van een wijziging van een reglement wordt in de officiële mededelingen
of op andere wijze mededeling aan de leden gedaan met vermelding van de datum van
inwerkingtreding.
4.
Indien en voor zover de Sectievereniging als sectie van de KNBB functioneert, is op de sectie en de
daaronder ressorterende leden van de Sectievereniging het Sectiereglement van de KNBB van
toepassing. Dit Sectiereglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de bondsraad van de KNBB.
5.
In gevallen waarin de statuten en een reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
Artikel 21 - Wijziging van statuten
1.
In de statuten van de Sectievereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van
een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten
minste drie weken. Een statutenwijziging behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het
bondsbestuur van de KNBB.
2.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten twee weken vóór de algemene vergadering een voorstel tot
statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen en welke is voorzien
van een toelichting, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van
de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.
3.
Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts door de algemene vergadering met tenminste twee
derden van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen.
4.
Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt
genomen.
5.
Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Het bestuur doet mededeling aan de leden van de datum waarop een statutenwijziging in werking is
getreden. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.
6.
De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde
statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister waarin de Sectievereniging is
ingeschreven.
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Artikel 22 - Ontbinding en vereffening
1.
Een besluit tot ontbinding van de Sectievereniging kan alleen worden genomen in een daartoe speciaal
bijeengeroepen algemene vergadering. Een besluit tot ontbinding behoeft de voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van het bondsbestuur van de KNBB. Het bepaalde in het vorige artikel is van
overeenkomstige toepassing.
2.
Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de Sectievereniging heeft besloten, treden de leden
van het bestuur als vereffenaar op, tenzij de algemene vergadering de vereffening aan een derde
opdraagt.
3.
Na de ontbinding blijft de Sectievereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van het
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de Sectievereniging uitgaan, wordt aan de
naam toegevoegd "in liquidatie".
4.
De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de
Sectievereniging zal bewaren gedurende zeven jaar na afloop der vereffening. De algemene
vergadering kan de bewaarder een bewaarloon toekennen. Is geen bewaarder aangewezen en is de
laatste vereffenaar niet bereid te bewaren, dan kan de bevoegde kantonrechter op verzoek van een
belanghebbende uit de leden een bewaarder aanwijzen.
5.
Wanneer de Sectievereniging wordt ontbonden, vervalt het batig saldo aan de KNBB.
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JAARVERSLAG KNBB-VERENIGING CARAMBOLE OVER 2009
Algemeen
In dit verslag zijn de belangrijkste activiteiten van de KNBB-Vereniging Carambole in het
jaar 2009 weergegeven, met uitzondering van de wedstrijdactiviteiten.
Deze zullen in verband met het nog niet afgesloten wedstrijdseizoen 2009/2010 in de
najaarsvergadering worden gepresenteerd.
Algemene ledenvergaderingen
In 2009 werden twee algemene ledenvergaderingen (tevens sectieraad) gehouden en wel
op 6 juni en 21 november.
In de vergadering op 6 juni werden de statuten vastgesteld van de KNBB-Vereniging
Carambole als sluitstuk van een periode, waarin veel met elkaar werd gediscussieerd over
de vorm en inhoud van de juridische verzelfstandiging van Carambole.
In deze vergadering werd door mr. F. Kollen een toelichting gegeven op de opbouw van de
KNBB-organisatie en de relatie tussen hoofdvereniging en de sectievereniging Carambole.
Voorts werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de hoofdvereniging en de
sectievereniging Carambole goedgekeurd.
Tijdens deze gedenkwaardige vergadering werden in het bestuur van de vereniging
benoemd:
Jaap Labrujere, voorzitter
Wim Schipper, secretaris
Bart Schoneveld, penningmeester
Evert Hulleman )
Bennie Deegens ) bestuursleden
Hans Berkhout )
Gerrit van de Put )
Tot afgevaardigden van Carambole in de bondsraad werden benoemd:
Ton te Boekhorst
Fred van Rookhuijzen
Piet Verschure
Maria Blom
Bram van Doorn en
Bert Vaneman
Tot lid van de Financiële Adviescommissie werden benoemd:
Wil van der Linden, Peter Reijkaart en Nel Twigt.
Tevens werd besloten het Wedstrijdreglement in die zin te wijzigen, dat met ingang van
het wedstrijdseizoen officiële wedstrijden in een openbare ruimte moeten worden gespeeld,
zulks om te voorkomen dat de KNBB-Vereniging Carambole betrokken zou worden in
geschillen inzake handhaving van het rookverbod.
In dezelfde vergadering werd Evert Hulleman onderscheiden met het erelidmaatschap van
de KNBB in verband met zijn vele verdiensten voor de bond, in het bijzonder voor
Carambole in diverse bestuursfuncties en dat gedurende een lange reeks van jaren.
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De erespeld in goud werd uitgereikt aan Aad Flippo, Ad Koolen, John Grootenboer en Wil
van der Linden voor hun vele verdiensten voor Carambole.
In de vergadering op 21 november stonden het beleidsplan “ Van Acquit” en de financiën
centraal.
Het concept-meerjarenbeleidsplan 2010-2012 was in voorafgaande maanden uitvoerig
besproken met de districten in elk gewest.
Tijdens behandeling van dit stuk in de algemene ledenvergadering bleek dat een dergelijke
procedure vruchten had afgeworpen, want het op onderdelen aangepaste beleidsplan kreeg
de steun van alle afgevaardigden.
Voorts werd in deze vergadering het te voeren financiële beleid uitvoerig besproken,
waarbij werd besloten de teamgelden voor de landscompetitie m.i.v. het wedstrijdseizoen
2010/2011 te laten vervallen en herziening van het aantal lidmaatschappen met de
daarbijbehorende contributies. Ook werd met de voorgestelde aanpak m.b.t. de aflossing
van de onderhandse leningen ingestemd.
De penningmeester werd veel lof toegezwaaid voor zijn inzet om te komen tot
normalisering van het debiteurenbestand en de transparante presentatie van de begroting
voor 2010.
Bestuur
Het bestuur kwam in 2009 12 maal voor een vergadering bijeen. Daarnaast werd
deelgenomen aan gewestelijke vergaderingen en als official sluitingen verricht van
nationale finales. Ook werden enkele recepties bezocht van jubilerende verenigingen.
Naast behartiging van de lopende zaken moest relatief veel tijd worden besteed aan de
juridische verzelfstandiging van Carambole en de bestuurlijke inrichting, inclusief de
onderliggende commissies.
Voorts werd een werkgroep ingesteld met als opdracht met voorstellen te komen over
vernieuwing van het wedstrijdwezen.
Van de werkgroep “Analyse financieel beleid KNBB in voorgaande jaren” werd een
rapport ontvangen, dat met de werkgroepleden nog moest worden besproken alvorens dit te
kunnen behandelen in een algemene ledenvergadering.
Na de vaststelling van het beleidsplan voor de komende drie jaar konden de
portefeuillehouders voortvarend aan de slag om hieraan zoveel mogelijk invulling te
geven.
Gewesten
In het gewest Midden-Nederland was langere tijd de vacature van voorzitter vacant. Eind
2009 was hiervoor een kandidaat gevonden die nog door de gewestelijke vergadering ter
benoeming moest worden voorgedragen.
Het gewest Zuid-Nederland was langere tijd incompleet door langdurige ziekte van de
voorzitter en door het aftreden van de wedstrijdleider. Eind 2009 was in laatstgenoemde
functie voorzien.
Door een gewijzigde opzet van de commissies worden de gewesten vanaf 1 januari 2010
door hun voorzitters vertegenwoordigd in de Commissie Breedtesport
De verwachting is dat hierdoor de communicatie tussen het bestuur en in de gewestelijke
commissies wordt verbeterd en de voorzitters van de gewesten via de Commissie
Breedtesport een bijdrage kunnen leveren aan beleidsadviezen op het gebied van het
wedstrijdwezen.
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Districten
In 2009 bleef het aantal districten ongewijzigd, namelijk 34.
Met ingang van het wedstrijdseizoen 2009/2010 maakten 19 districten gebruik van het
wedstrijdautomatiseringssysteem Kompsos.
Communicatie en public relations
In 2009 werden periodiek diverse nieuwsbrieven verzonden om de leden op de hoogte te
houden van de belangrijkste ontwikkelingen binnen Carambole.
Conform de wens van de algemene ledenvergadering werden eind 2009 de eerste contacten
gelegd om te komen tot een nieuwe aparte website voor Carambole.
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BIJLAGE AGENDAPUNT 8

Aan de algemene ledenvergadering.
Onderwerp: Rooster van aftreden en uitbreiding bestuur
Op grond van het rooster van aftreden zijn in deze vergadering Wim Schipper, secretaris, en Evert
Hulleman, portefeuillehouder Breedtesport, aftredend.
Wim heeft te kennen gegeven dat de functie van secretaris niet bij hem past, doch wel bereid is
zitting te nemen in een commissie met als taak de integratie van de G-sport binnen onze bond.
Voor de vacerende functie van secretaris heeft onze voorzitter een kennismakingsgesprek gehad
met Marianne Oerlemans te Tilburg.
Zij is bereid gebleken onder begeleiding van de huidige secretaris in de komende maanden zich
vertrouwd te maken met de aan deze functie verbonden werkzaamheden.
Na deze (inwerk)periode zal zij beslissen of zij deze functie wil aanvaarden en bij een positief
besluit zullen we haar in de najaarsvergadering ter benoeming voordragen.
Evert Hulleman heeft besloten zijn functie nog te willen uitoefenen totdat een opvolg(st)er
voor hem is gevonden, doch uiterlijk tot de voorjaarsvergadering in 2011.
Tot op heden zijn we er niet in geslaagd een kandidaat voor deze functie te vinden.
In de praktijk is gebleken dat de portefeuille Breedtesport, waarvan de portefeuillehouder tevens
voorzitter is van de Commissie Breedtesport en lid is van de Commissie Sportzaken Carambole,
voor één bestuurder teveel tijd vergt.
Wij stellen u daarom voor een aparte portefeuille in te stellen voor de onderdelen Jeugdbeleid en
Opleidingen (biljartinstructeurs), die thans nog onder Breedtesport vallen.
Daarmee wordt de portefeuillehouder Breedtesport ontlast en kan met name aan het jeugdbeleid een speerpunt in het Beleidsplan – alle aandacht worden gegeven.
De te benoemen portefeuillehouder voor Jeugdbeleid en Opleidingen zal evenals bij Breedtesport,
Topsport en Arbitragebeleid, voorzitter zijn van de daaronder ressorterende commissie.
Tot voorzitter van de Commissie Jeugd hebben wij onlangs Cees Benschop benoemd.
Gelet op zijn jarenlange ervaring op dit beleidsterrein stellen wij u voor hem te benoemen tot lid
van ons bestuur, die genoemde portefeuille gaat behartigen.
Tot slot heeft Gerrit van de Put om persoonlijke redenen besloten zijn portefeuille
Verenigingsondersteuning en Ledenwerving op zo’n kort mogelijke termijn te willen neerleggen.
Op ons verzoek is hij bereid gebleken zijn opvolg(st)er te willen inwerken en het bestuur bij
organisatorische en juridische aangelegenheden voorlopig te willen bijstaan.
Om het bestuur te laten bestaan uit een oneven aantal bestuursleden (9) stellen wij u voor Gerrit van
de Put als bestuurslid zonder portefeuille te benoemen.
Voor de vacerende functies van portefeuillehouders Breedtesport en Verenigingsondersteuning
/Ledenwerving hebben wij bestuursprofielen op onze website geplaatst.
Graag nodigen wij kandidaten uit, die aan deze profielen voldoen, hun sollicitatie te richten aan de
voorzitter van ons bestuur, Jaap Labrujere (e-mail: labru68@zeelandnet.nl, tel.:0118-582436).
Het bestuur.
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1
UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE
VOORJAARSVERGADERING VAN DE KNBB BONDSRAAD

DATUM:
TIJD:
PLAATS:

12 JUNI 2010
12.00 uur tot ca. 16.00 uur
SPNN, GALECOPPERZOOM 1, NIEUWEGEIN

AGENDA
01. Opening
02. Mededelingen
a. afgetreden/aantredende leden van de BR (indien van toepassing)
03. Notulen vergadering d.d. 12-12-2009

Bijgevoegd

04. Jaarverslag 2009 – Organisatie
a. Jaarverslag
b. Stand van zaken Meerjarenbeleidsplan

Bijgevoegd
Mondeling

05. Jaarverslag 2009 – Financiën
a. Verslag Financiële Advies Commissie
b. Goedkeuring Financieel jaarverslag 2009
c. Décharge Bondsbestuur

wordt nagezonden*

06. Vaststelling definitieve begroting 2010
a. Begroting 2010-05-05
b. Speelrecht wanbetalers

Bijgevoegd
Mondeling

07. Eventuele benoeming leden FAC
08. Voorstellen verlening Bondsonderscheiding (indien van toepassing)
09. Status plan clusterbureau NJBB-KNBB
a. Stand van zaken (inclusief statuten, huisvesting, financiën etc.) Bijgevoegd
b. Investeringen in gebouw Bondsbureau KNBB
Mondeling
c. Formele toetsing mandaat bondsbestuur
Bijgevoegd
d. Volgende stappen
e. Prijsvraag: Bedenk een mooie naam voor het nieuwe clusterbureau
10. Vaststelling KNBB reglementen
a. Algemeen Reglement
b. Reglement Begripsbepalingen
c. Reglement Profielen
d. Bijlage bij Sectie reglement van de sectie Carambole
(onder voorbehoud)
e. Bijlage bij Sectie reglement van de sectie Driebanden

Bijgevoegd
Bijgevoegd
Bijgevoegd
Bijgevoegd
Bijgevoegd

11. Evaluatie communicatie bondsbestuur KNBB
* De resultaatrekening over het boekjaar 2009 is inmiddels vastgesteld, en worden thans door
de extern accountant gecontroleerd. De balans 2009 is in verband met de ‘boedelscheiding’
KNBB-Carambole nog onderwerp van bespreking. Het financieel jaarverslag 2009 zal zo
spoedig als mogelijk worden nagezonden.
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12. Bestuursverkiezing
a. aftredend conform rooster van aftreden, secretaris
Marcel Ceulen is statutair aftredend, en stelt zich herverkiesbaar.
De vergadering kan conform de statuten andere kandidaten voordragen.
b. tussentijds aftredend lid PR en marketing, Trevor Mooijman
Trevor Mooijman heeft aangegeven om persoonlijke redenen niet
langer beschikbaar te zijn voor het bondsbestuur. Het bondsbestuur
heeft een wervingsprocedure via NOC*NSF Sport en Zaken geïnitieerd.
c. benoeming penningmeester, Arjan van der Horst
CV bijgevoegd
d. benoeming lid top- en breedtesport, Bert Hagenbeek
CV bijgevoegd
13. Honderd jarig jubileum van de KNBB
a. Overzicht geplande activiteiten

Bijgevoegd

14. Voorstellen vanuit de bondsraad, vanuit de KNBB vereniging
Carambole en/of vanuit de secties Driebanden, Pool en Snooker
Leden van de bondsraad en secties kunnen tot 2 weken voor aanvang van de
vergadering aanvullingen voorstellen op de concept agenda. Reageren via
“mce@knbb.nl”
15. Vaststelling vergaderkalender bondsraad
a. Reeds vastgesteld:
11 december 2010
b. Datum vaststellen:
11 Juni 2011
16. Rondvraag
17. Sluiting
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