
 
 

 

BEGROTING 2010
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NIEUWEGEIN



BEGROTING 2010  

2010 2009 2008
Begroot Begroot Rekening

€ € €
Baten
Contributies 588775 618850 586660
Subsidies  
Inschrijfgelden 33805 84750 73915
Sponsoring 22750 24000 23500
Overige opbrengsten 750 1500 1725

 
646080 729100 685800

Lasten
Personeelskosten 102130 111377 102000
Organisatiekosten 5700 4500  
Bestuur / commissies 24000 24000 21189
Opleiding en dergelijke 17500 16500 21192
Marketingkosten 5000   
Innovatiekosten 15000 20000  
Wedstrijdkosten 194000 198400 191309

subtotaal 363330 374777 335690

Koepelkosten 256000 321823 323260
 

619335 696600 658950

Reservering aflossing  -32500

Resultaat 26750 0 26850
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TOELICHTING OP DE BEGROTING

2010 2009 2008
Begroot Begroot Rekening

€ € €

Baten

Contributie ;    
senioren 500500  540375  509547  
senior/driebanden 29000 30000 25076
junioren 5775 6600 7006
recreanten 25000 21250 19836
senioren/recreant 24000 20625 18955
arbiter/overig (niet spelend) 4000  6240
basis lidmaatschap 500   

  
TOTAAL 588775 618850 586660

Indien de daling van het aantal leden doorzet zal de contributie geleidelijk omhoog moeten gaan.
Vooralsnog zal de verhoging beperkt kunnen blijven tot de prijsindex van de salarissen.
Slagen we er echter in om met collega-bonden te gaan samenwerken en de niet spelende leden, 
breed gedragen als lid aan te melden, dan zal het omgekeerde kunnen en kan de contributie
geleidelijk dalen.

 
Inschrijfgelden ;
teams landscompetitie  4000 50160 4180 40800
idem recreanten  600 2160 540 0
idem jeugd  20 480 80 360  
kadercompetitie 9000 90 10000 100 10000
topteamcompetitie 2000 20 2000 20 1400
bekercompetitie 800 40 1400 70 860
ereklassen 480 24 600 30 1000
P.K's niet imperatief 18375 1050 16000 1000 16563
idem jeugd 750 100 900 150 724
Grand Dutch 1440 16 1050 1162
Biljart artistiek 960 24 0 1046

 
TOTAAL 33805 84750 73915

De inschrijfgelden dalen met ruim 50.000, hetgeen gecompenseerd wordt door de
verlaging van de koepelkosten, welke ruim 65.000 bedraagt.
Deze daling is blijvend aangezien deze kosten op basis van de samenwerkingsovereenkomst
gelimiteerd zijn. Alleen een dramatische daling van het aantal leden zal gevolgen hebben.
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TOELICHTING OP DE BEGROTING

2010 2009 2008
Begroot Begroot Rekening

Lasten € € €
Wedstrijdkosten ;
EK's senioren 6250 5850 5402
NK's niet imperatief 19000 18600 18536
NK's imperatief 7000 8050 5319
NK ereklassen 17000 17000 14253
Internationaal jeugd 10300 10300 14606
idem P.K.'s 12600 12600 12613
NK's jeugd 4000 4000 3267
Internationaal Artistiek 4000 0 0
NK's Artistiek 8000 8000 9308
NK's recreanten 2400 2650 655
Landscompetitie * 48500 48000 41037
Topteamcompetitie 1750 1650 1764
Kadercompetitie 2900 2900 1587
Bekercompetitie kader 800 800 724
Gewestelijke kosten ** 49500 58000 58568
Overige kosten 3670
TOTAAL 194000 198400 191309

Specificatie 
* Landsfinale

Formulieren 8550 9000 7997
Arbiters 11250 8500 10411
Wedstrijdleiders 6500 6500 6029
Huur wedstrijdzaal 6500 7000 6473
Inrichting wedstrijdzaal 5200 6500 4820
Huur biljarts 11500 12000 11405
Prijzen / Bloemen 2000 3200 1260
Overige kosten 1000 3800 794
Doorberekend -4000 -8500 -8152
TOTAAL 48500 48000 41037

Specificatie 
** Gewestelijke kosten

Wedstrijdkosten 30000 40000 41051
Organisatiekosten 7500 7000 7562
Prijzen 9000 9000 8761
Opleiding arbiters 3000 2000 1194
    
TOTAAL 49500 58000 58568

3



 

TOELICHTING OP DE BEGROTING

2010 2009 2008
Begroot Begroot Rekening

Lasten € € €
Koepelkosten :
Personeelskosten 467635 580792 488381
Doorbelasting -219380 -294887 -211000

248255 285905 277381
Huisvestingskosten 44600 44500 39165
Organisatiekosten 134300  163000 175401
Bestuur / Commissie 30700 33700 30000
Breedtesportkosten 90000 19500 54559
Marketingkosten 34000 24500 13880
Afschrijving 17450 17450 5128
Financiële lasten 19000 19300 21524
Subtotaal 618305 607855 617038
Diverse baten :
Administratie 10000 10000 16643
Verkoop artikelen 10000 10000 10415
Mediagelden 23800 23800 20000
Sponsoring 10000 10000 4000
Subsidie VWS 80000  10000
Subsidie algemeen 171000 171000 157115

304800 224800 218173

NETTO TOTAAL 313505 383055 398865

LEDEN AANTALLEN  
Carambole 21150 22600 23090
Driebanden 1800 1850 1945
Snooker 1100 400 1455
Pool 1850 2050 2025
TOTAAL 25900 26900 28515

PER LID 12,10 14,24 14,00

CARAMBOLE 256000 321823 323260

Leden voor aandeel in : koepel
Senioren 19000
Senioren/Driebanden 725
Junioren 175
Recreanten 1250
Totaal 21150
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TOELICHTING OP DE BEGROTING
 2010 2009
 Begroot Begroot

BATEN  €  €
Contributie ;

aantal prijs totaal aantal prijs totaal
senioren 18200 27,50 500500 19650 27,50 540375
senior/driebanden 1450 20,00 29000 1500 20,00 30000
junioren 350 16,50 5775 400 16,50 6600
recreanten 2500 10,00 25000 2500 8,50 21250
senioren/recreant 800 30,00 24000 750 27,50 20625
leden arbitersclub 400 10,00 4000   
basis lidmaatschap 100 5,00 500   

23800 588775 24800 618850

Inschrijfgelden ;
aantal prijs totaal aantal prijs totaal

teams landscompetitie 4000   4180 12,00 50160
idem recreanten 600   540 4,00 2160
idem jeugd 20   80 6,00 480
kadercompetitie 90 100,00 9000 100 100,00 10000
topteamcompetitie 20 100,00 2000 20 100,00 2000
bekercompetitie 40 20,00 800 70 20,00 1400
ereklassen 24 20,00 480 30 20,00 600
P.K's niet imperatief 1050 17,50 18375 1.000 16,00 16000
idem jeugd 100 7,50 750 150 6,00 900
Grand Dutch 16 90,00 1440   
Biljart artistiek 24 40,00 960  
Grand Dutch/Biljart Artistiek 1050

33805 84750
Algemeen   
De begroting toont aan dat de tendensen van de achterliggende jaren zich voortzetten.
Een voortgaande daling van het aantal leden dat aan de avondcompetitie deelneemt en een
groeiend aantal bij de dagcompetitie, terwijl het totaal gestaag blijft afnemen.

 De kosten van de gewestelijke finales zullen met ingang van het komende seizoen door de
districten betaald worden. De meerkosten hiervan bedragen ongeveer 1,00 per lid.
Deze verplaatsing heeft tot gevolg dat ook volgend jaar gewestelijke kosten nog verder dalen.

 De koepelkosten zijn in de kolom 2008 aangepast om tot vergelijking te kunnen komen
 met de jaren 2009 en 2010.

Voor de afwikkeling van de achtergestelde leningen uit 2001/2002 is in 2009 32.500 gereserveerd,  
die primair voor de aflossingen gebruikt gaan worden.
In 2010 en volgende jaren zal hiervoor eveneens 50% van het resultaat gereserveerd worden.
In 2009 zullen de eerste betalingen gedaan worden. Alles volgens het eerdere voorstel van
geleidelijke afwikkeling in de jaren 2009 tot en met 2013.
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FINANCIEN Bijlage c
VASTSTELLING CONTRIBUTIE

2010 2009 2009
Voorstel Huidig Huidig

€ € vijfde €
teamgeld TOTAAL

Basis lidmaatschap 5,00

Arbiter (niet spelend) 10,00

Recreanten (dagcompetitie) 10,00 8,50 0,80 9,30
 

Junioren 16,50 16,50 1,20 17,70
 

Senioren (avondcompetitie) 27,50 27,50 2,40 29,90
 

Recreant en senior 30,00 27,50 3,20 30,70
 

Carambole 20,00 40,00 2,40 42,40

Driebanden (geschat) 25,00

Toelichting op lidmaatschappen carambole en driebanden-groot (sectie driebanden). 
* In 2008 en 2009 werd de contributie op twee plaatsen geheven, waarbij de opbrengst 

gedeeld werd tussen de twee secties.
Sectie driebanden 28,50
Sectie carambole 11,50

* Gezamenlijk 40,00
 Opbrengst per sectie ieder 20,00

In 2010 zal iedere sectie zijn contributie onafhankelijk vaststellen.
Carambole handhaaft de huidige omvang op hetzelfde niveau als in 2009, hetgeen
het onderstaande tot gevolg heeft :
Bijdrage voor carambole 20,00 27,50 -6,00 21,50
Bijdrage voor driebanden 25,00 28,50 -6,00 22,50

45,00 56,00 44,00

Toelichting senior en recreant.
Bij recreant en senior worden er tweemaal kosten gemaakt hetgeen rechtvaardigt
dat ook een bijdrage in de wedstrijdkosten gedaan wordt.
Van de huidige contributie kan het koepeldeel afgetrokken worden, waarna 4,00 euro
resteert (10,00 contributie - 6,00 zijnde 50% koepelkosten voor de recreant).

* Feitelijk zou de contributie verhoogd moeten naar 31,50 (27,50 + 4,00)
Net als alle wijzigingen zal deze aanpassing geleidelijk plaats gaan plaatsvinden.
Tot slot introduceren wij het basis lidmaatschap en het lidmaatschap voor niet spelende 
arbiters. Voor de eerste groep hebben we alleen administratieve kosten en voor de
tweede groep betalen we of hebben we betaald de opleidingskosten.



FINANCIEN Bijlage d

ONTWIKKELING DEBITEUREN  

Was er op 23 maart 2009 nog een achterstand bij carambole van 189.500 aan
openstaande vorderingen, het saldo per 12 oktober is gedaald tot 66.000.
In dit bedrag is nog ongeveer 31.0000 begrepen aan debiteuren uit 2007/2008.
 

Ondanks alle inspanningen hebben we ons doel nog niet bereikt.
Het kan niet zo zijn dat verenigingen deelnemen, terwijl de contributie niet betaald is.
We zullen dan ook de volgende stappen ondernemen ;
A. Na 1 januari zullen we voor alle achterstanden tot juridische invordering overgaan.
B. Uitsluiting van leden of teams waarvan de vereniging in gebreke is om de contributie
    te betalen voor het eind van dit jaar.

Hier volgt het overzicht per gewest ;
Totaal  2007/2008

NOORD-OOST NEDERLAND 15780  7448
MIDDEN NEDERLAND 28767  14162
WEST NEDERLAND 7465  3640
ZUID NEDERLAND  13948  5654

TOTAAL 65960 30904

Het bestuur doet een dringend beroep op de verenigingen en districten om deze 
achterstanden weg te werken en te zorgen dat de KNBB vereniging Carambole
een financieel gezonde vereniging wordt.
Er zijn nog een vijftigtal verenigingen die nog contributie voor meerdere jaren betalen
moeten.
Tijdens de ALV zullen we opnieuw de lijsten verstrekken over de actuele stand van de
debiteuren per district.

We verzoeken alle verenigingen om een incasso-machtiging te verstrekken.
Dit voorkomt ook een extra heffing van 2,50 per factuur.
Ook hierbij geldt dat de administratieve lasten dalen.



BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 6 
 
 
Onderwerp: Vaststelling beleidsplan 2010-2012 
 
 
Hierbij doen wij u  het beleidsplan “Van acquit” van de Vereniging Carambole ter 
vaststelling toekomen. 
Tijdens de gehouden gewestelijke vergaderingen met de districten en de gewestelijke 
commissies hebben wij een grote betrokkenheid  mogen ervaren. Er is veel 
gediscussieerd en er zijn vele goede suggesties en ideeën naar voren gebracht. Minstens 
zo belangrijk vonden wij ook dat het wij-gevoel er was en bouwstenen werden 
aangedragen voor het toekomstig te voeren beleid.   
Bijgaand treft u van alle gewestelijke vergaderingen een beknopt verslag aan. 
Een en ander is voor ons aanleiding geweest om het beleidsplan op diverse plaatsen aan 
te passen. De wijzigingen en/of aanvullingen zijn cursief vermeld, zodat u op eenvoudige 
wijze kunt zien welke aanpassingen zijn gedaan. 
 
Het bestuur. 
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Hoofdstuk 1 
 
 
Inleiding 
 
In de vergadering van de sectieraad Carambole op 31 mei 2008 is de wens uitgesproken 
om als juridisch zelfstandige vereniging binnen de KNBB verder te gaan. 
Bij voorkeur in federatief verband met de secties Driebanden Groot, Pool en Snooker. 
Uit het daarop volgend onderzoek van de commissie Bos is gebleken dat voor het federa-
tiemodel onvoldoende draagvlak bestond. Een compromis werd bereikt door de vereniging 
KNBB zodanig te herstructureren dat alleen Carambole tot verenigingsafdeling van de 
hoofdvereniging zou worden omgevormd en de andere secties gewone afdelingen blijven. 
Vervolgens heeft de bondsraad in zijn vergadering op 17 januari 2009 een commissie inge-
steld die werd belast met begeleiding en toezicht op de implementatie van de besluitvor-
ming in statuten en reglementen. 
 
In de afgelopen maanden zijn in nauw overleg met deze commissie door mr. F.C. Kollen 
onder meer statuten voor de vereniging Carambole opgesteld, welke door de algemene 
ledenvergadering op 6 juni 2009 werden vastgesteld. 
Bij de behandeling van het rapport van de commissie Bos is uitgebreid gesproken over de 
hieruit voortvloeiende gevolgen voor Carambole. 
In het kort komen deze hierop neer: 
 

- een grotere mate van zelfstandigheid (beleidsmatig en financieel) 
- niet aansprakelijk meer voor eventuele tekorten van de andere secties (afdelingen) 
- meer zeggenschap in het door de hoofdvereniging KNBB te voeren beleid door een 

grotere vertegenwoordiging in de bondsraad. 
 
Als verenigingsafdeling kan Carambole thans voor een groot deel haar eigen beleid bepa-
len, mits dat niet afwijkt van het door de bondsraad vastgestelde beleid. 
 
In de afgelopen jaren is relatief veel tijd gestoken in de interne organisatie van de KNBB. 
Een ieder is er thans wel van doordrongen dat dit geen tevergeefse moeite is geweest. 
Thans kunnen wij ons weer volledig bezighouden met de toekomst van onze mooie sport. 
Wie de ontwikkelingen in de sport en in de maatschappij volgt, realiseert zich dat sportor-
ganisaties de laatste jaren in toenemende mate te maken krijgen met veranderingen. 
Die veranderingen roepen voortdurend vragen op, zoals: 
 

- hoe kunnen we de groei van de verenigingen stimuleren? 
- hoe moeten we omgaan met de toenemende complexiteit van bestuurstaken? 
- hoe kunnen we de communicatie binnen en buiten Carambole optimaliseren? 
- hoe kunnen we verenigingen ondersteunen bij accommodatieproblemen? 
- hoe kunnen we onze financiële situatie verbeteren? 
- hoe kunnen we biljarten als sport profileren ten opzichte van andere sporten? 
- hoe kunnen we het wedstrijdaanbod voor elke doelgroep aantrekkelijker maken? 
- hoe kunnen we het jeugdbeleid handen en voeten geven? 
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Een beleidsplan kan een belangrijke bijdrage leveren tot het beantwoorden van deze vra-
gen. Het dwingt tot nadenken over de toekomst en tot het maken van keuzes. 
Daarbij is het belangrijk om alle kansen en risico’s onder ogen te zien en te weten wat je 
sterke en zwakke punten zijn. 
Alsdan kunnen op basis van gefundeerde argumenten en na inspraak van de leden verant-
woorde keuzes worden gemaakt, die breed worden gedragen. 
Beleid is uiteindelijk niets anders dan een leidraad voor bestuur en kaderleden. Dat bete-
kent niet een “ijzeren wet”. Een beleidsplan zal regelmatig geëvalueerd en zonodig bijge-
steld moeten worden. 
 
In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan een beleidsplan voor de periode 2010 - 2012. 
Voor een dergelijke periode is gekozen omdat de Sportagenda (beleidsplan) van 
NOC*NSF dezelfde periode bestrijkt. 
In dit beleidsplan wordt in grote lijnen aangegeven wat we op de verschillende beleidster-
reinen in 2012 bereikt willen hebben. 
Deze doelstellingen vormen vervolgens de basis voor de jaarplannen, waarop jaarlijks de 
begroting is gebaseerd. 
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Hoofdstuk 2 
 
Trends en ontwikkelingen 
 
2.1 Demografisch 
 
De Nederlandse bevolking blijft volgens het CBS de komende jaren groeien, maar het 
groeitempo loopt wel terug. Door de daling van het groeitempo heeft Nederland naar ver-
wachting pas over circa 20 jaar 17 miljoen inwoners, waarvan circa 40% 50-plussers. 
Tot 2010 neemt het aantal 0-14 jarigen en 30-49 jaar af en het aantal 15-29 jarigen en 50-
plussers toe. Die trend zet zich naar verwachting door tot 2030. 
Daar waar tot 2005 de dertigers de grootste leeftijdsgroep was, zijn dat in 2010 de veerti-
gers. De vergrijzing in Nederland doet zich in de komende jaren vooral voor onder de jon-
gere ouderen, wat alles te maken heeft met de naoorlogse geboortegolf. 
Ook verjongt de vergrijzing: ouderen gaan zich jonger voelen en gedragen dan hun werke-
lijke leeftijd.  
Oud en jong zijn relatieve begrippen geworden. 
Het aandeel etnische minderheden in de samenleving blijft toenemen. Nu al ligt het percen-
tage in de drie grootste steden op 30. 
Omdat sportdeelname onder ouderen en etnische minderheden verhoudingsgewijs lager 
ligt dan onder jongeren en autochtonen, zijn vergrijzing en verkleuring van belang voor de 
sport. 
Wel moeten sportbonden zich realiseren dat de behoefte van de allochtoon een andere is 
dan van de autochtoon. 
Niet alleen de keuze voor het type sport maar ook de behoefte om deel uit te maken van en 
actief te participeren in de sociale context van een vereniging. 
Met betrekking tot de sportparticipatie is de verwachting dat met name jongeren tot 20 jaar 
en de groep van 50-plussers de komende jaren meer gaan sporten. 
 
Gevolgen voor Carambole 
 
Ten opzichte van vele andere sporten kan de biljartsport van heel jong tot zeer oud worden 
beoefend.  
De leeftijdsopbouw van de  leden zag er in de afgelopen drie jaar als volgt uit: 
 

  1-1-2009 % -/+ 1-1-2008 % -/+ 1-1-2007 
    

tot 18 jaar  334 -19,5 415 -17,1 501 
18 tot 35 jaar  2122 -10,3 2367 -8,1 2578 
35 tot 45 jaar  3672 -7 3951 -13,7 4582 
45 tot 60 jaar  8130 -3,7 8447 -4,6 8860 
60 jaar en ouder  7594 4,8 7239 3,8 6968 
recrean-
ten 

 3347 0,8 3320 8,6 3057 

    
 totaal 25.199 -2 25.739 -1,2 26.059 
    
    

Deze tabel geeft aan dat vanaf 1-1-2007 jaarlijks een dalende trend is te zien van gemid-
deld 1,6 %. 
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Afname van het aantal leden zien we vooral in de drie eerstgenoemde leeftijdscategorieën, 
doch in het bijzonder in de categorie jeugd tot 18 jaar. 
Slechts in de categorie van 60 jaar en ouder en bij de recreanten valt een licht toename te 
constateren. 
Ook blijkt hieruit dat het ledenbestand van Carambole vergrijst en dat bij ledenwerving 
hieraan bijzondere aandacht moet worden besteed.  
  
Gelet op het huidige geringe aantal jeugdleden (tot 18 jaar) en het aantal leden van 60 jaar 
en ouder moet worden gevreesd dat bij ongewijzigd beleid over 10 jaar circa de helft van 
de leden, inclusief de recreanten, ouder is dan 70 jaar. Hoeveel daarvan dan nog actief 
deelnemen aan wedstrijdsport of recreatief biljarten is moeilijk in te schatten.  
Wel kunnen knelpunten ontstaan zoals het niet meer kunnen opzetten van een volwaardige 
competitie en in besturen en commissies door onvoldoende kader.  
Daar staat wel tegenover dat in de komende jaren het aantal 50-plussers zal toenemen, een 
doelgroep waarmee bij het te voeren beleid zeker rekening dient te worden gehouden. 
 
2.2 Sociaal-economisch 
 
Economisch klimaat en inkomen 
 
In de achterliggende jaren kende Nederland een economische groei die hoger was dan al-
gemeen werd aangenomen. In die jaren is de vrijetijdssector sterk uitgebreid (aanbod en 
diversiteit). Bij een aantrekkende economie komt er meer geld beschikbaar en er is minder 
werkloosheid. De koopkracht wordt daardoor meer. In tijden van een economische reces-
sie, zoals thans het geval is, zullen de burgers voorzichtiger zijn met het doen van uitgaven. 
Ook ten aanzien van kosten die verband houden met invulling van de vrije tijd. 
 
24-uurs economie 
 
Een vervaging is te zien op de grens tussen arbeidstijd en vrije tijd. Steeds meer mensen 
werken op tijdstippen die voorheen als vrije tijd werd doorgebracht. Uit onderzoek is ge-
bleken dat toch het overgrote deel van de arbeid in Nederland geconcentreerd blijft op de 
doordeweekse ochtenden en middagen. Van een 24-uurs economie, in de zin van een grote 
spreiding van werktijden, is nog geen sprake. 
De vervaging van de grenzen tussen arbeidstijd en vrije tijd zorgt er wel voor dat er veel 
meer wisselende werktijden zijn wat kansen biedt voor de sport om buiten de traditionele 
tijden om sporters aan te trekken. 
 
Landelijke overheid en sport 
 
Op grond van de Sportagenda 2009-2012 van NOC*NSF zijn in de komende jaren drie 
hoofdthema’s van belang, namelijk: 
 

- een leven lang sporten 
- Nederland in de top-tien van het medailleklassement 
- brancheversterking 
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Het uitgangspunt van het beleidsthema “ een leven lang sporten” is dat mensen alleen bij 
de georganiseerde sport betrokken blijven als zij tijdens elke levensfase gebruik kunnen 
maken van een sportaanbod op maat. 
Dit betekent dat naar alternatieve vormen van sport moet worden gezocht en een flexibeler 
sportaanbod. Bijvoorbeeld door sportaanbod te combineren of sporters op bepaalde mo-
menten door te verwijzen naar andere sporten. 
 
Het beleidsthema “Nederland bij de top tien van de wereld” betreft het te voeren topsport-
beleid voor de komende vier jaar. Er moeten fulltime topsportprogramma’s komen en ver-
laging van de administratieve lastendruk. Hierbij wordt gefocust op de zogenaamde “cate-
gorie 1-topsportonderdelen”, oftewel alle olympische en paralympische sporten en sporten 
met een minimaal aantal deelnemers aan WK’s. 
 
Het beleidsthema “brancheversterking” voorziet erin dat sportbonden meer gaan samen-
werken op het organisatorische vlak, zoals een gemeenschappelijk bondsbureau en het de-
len van kennis. 
 
Deelname aan bovengenoemde beleidsthema’s is voor sportbonden niet vrijblijvend. In het 
Realisatieplan en het Lotto-bestedingsplan, die gekoppeld zijn aan de Sportagenda, is een 
sterrensystematiek uitgewerkt. Een bond kan nul, één, twee of drie sterren krijgen. Hoe 
minder bonden samenwerken en meedoen met de beleidsthema’s van de Sportagenda, hoe 
minder sterren en hoe lager de subsidie. 
 
Gevolgen voor Carambole 
 
Als vereniging heb je geen invloed op het inkomensbeleid. Wel zal de inspanning er moe-
ten zijn om de contributie en inschrijfgelden betaalbaar en concurrerend t.o.v. andere 
sportbonden te houden. 
Wat de bezetting van biljartaccommodaties betreft blijven zowel de piektijden (avonduren) 
als de leegstand (overdag) intact door het niet doorzetten van de 24-uurs economie. 
Een gevarieerd aanbod kan hierin enige verschuiving aanbrengen. 
 
Wat betreft de beleidsthema’s in de Sportagenda 2009-2012 merken wij op dat “een leven 
lang sporten” kansen biedt voor Carambole. Te denken valt aan grote sportverenigingen 
die de biljartsport als tweede sport gaan aanbieden, waardoor hun leden langer behouden 
blijven voor de vereniging. 
Ook het beleidsthema “brancheversterking” biedt kansen om te komen tot een betere 
dienstverlening aan onze leden en een grotere efficiency. 
 
2.3 Technologie 
 
Informatietechnologie 
 
Informatietechnologie dringt de komende jaren verder door in het maatschappelijk leven. 
Nederland scoort in vergelijk met de rest van de wereld het hoogst aantal internetaanslui-
tingen en internet is hard op weg het belangrijkste vrijetijdsmedium te worden, zeker bij 
jongeren. 
Nieuwe media zorgen ervoor dat het internet een combinatie wordt van informatie, com-
municatie en transacties. 
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Technische ontwikkelingen bij de biljartsport 
 
Via internet waren wedstrijden van onze topbiljarters tijdens de Grand Dutch in 2008 en 
2009 te volgen. Gebleken is dat dergelijke uitzendingen in een grote behoefte voorzien en 
de biljartsport voor een breed publiek toegankelijk wordt. 
Ook zal het in de toekomst mogelijk zijn belangrijke biljartevenementen te volgen via een 
apart TV-kanaal. 
 
 
Gevolgen voor Carambole 
 
Dank zij de diverse moderne media kan beter in alle lagen van de organisatie met elkaar 
worden gecommuniceerd. Dit bespaart tijd, er hoeft minder vaak te worden vergaderd en 
geeft een besparing op vergader- en organisatiekosten. 
De website van de KNBB verschaft al veel informatie en is tevens een goede promotie van 
de biljartsport. 
De districten die reeds werken met het wedstrijdautomatiseringssysteem zien een toename 
van de betrokkenheid van de deelnemers aan de competitie.  
 
 
2.4 Kansen, bedreigen, sterkten en zwakten 
 
Op de kansen en bedreigingen (externe analyse) en de sterkten en zwakten (interne analy-
se) voor Carambole wordt hieronder ingegaan. 
Kansen en bedreigingen zijn elementen welke van buitenaf worden veroorzaakt. Dit betreft 
van belang zijnde ontwikkelingen en invloeden van buiten de vereniging zelf, maar betreft 
ook afhankelijkheden van externe partijen 
Sterkten en zwakten zijn feitelijk karakteristieken van de organisatie zelf. Deze zijn in ho-
ge mate ook zelf te beïnvloeden. 
 
Kansen: 
 

 vervaging van de grenzen tussen vrije tijd en arbeidstijd 
 toename aantal ouderen, deze doelgroep groeit explosief  
 promotie biljartsport via TV-kanaal en internet 
 meer zendtijd TV voor biljartevenementen (ook regionale TV) 
 inspelen op de behoefte voor gemeenschapszin (geborgenheid vinden in een vere-

niging) 
 internet als medium om tijd te beheersen, ranking, scores, regelgeving, wedstrijd-

uitslagen, etc. 
 

Bedreigingen: 
 
 sluiting van horecabedrijven annex biljartaccommodatie 
 de hoge parkeertarieven in grote steden 
 de biljartsport scoort bij de jeugd niet hoog 
 de contributie en inschrijfgelden zijn (nog) niet concurrerend met die van collega-

bonden 
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Sterkten: 
 

 groot wedstrijdaanbod 
 top Carambole-biljarters hebben sterke positie in Europese- en Wereldtop 
 bestuurlijk slagvaardiger na juridische verzelfstandiging 
 financiën onder controle 
 veel vrijwilligers zijn actief binnen Carambole 
 kwalitatief goed arbiterskorps 
 

Zwakten: 
 

 geen financiële buffer 
 onvoldoende communicatie met leden en kader 
 voortgang automatisering verloopt traag 
 ontbreken van jeugdbeleid 
 nagenoeg geen media-aandacht 
 verouderd cursusmateriaal 
 onvoldoende gestructureerd p.r.- en communicatiebeleid (sponsoren, pers, media) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meervoudig Europees Kampioen Henrie Tilleman 
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Hoofdstuk 3 
 
MISSIE, VISIE EN ORGANISATIE 
 
3.1 Missie 
 
KNBB-Vereniging Carambole is de nationale breedte- en topsportorganisatie voor de 
klassieke spelsoorten van de biljartsport. Zij wil een transparante organisatie nastreven 
waarin vrijwilligers en beroepskrachten samenwerking en optimale dienstverlening aan de 
leden hoog in het vaandel hebben staan. 
In het huis van Carambole is plaats voor jong en oud en er wordt respectvol met elkaar 
omgegaan. 
KNBB-Vereniging Carambole zal zich sterk inzetten voor verbetering van het imago van 
de biljartsport en voorwaarden scheppen om de biljartsport als gezellige vrije tijdsbeste-
ding en als prestatiesport te kunnen beoefenen. 
Dit alles zal moeten leiden tot ledenbehoud en groei van het aantal leden om de continuï-
teit van de georganiseerde biljartsport tot in de verre toekomst te verzekeren. 
 
3.2. Visie 
 
De KNBB-Vereniging Carambole staat een organisatiestructuur voor, die eenvoudig, dui-
delijk en flexibel is. Gelet op de inzet van de vele vrijwilligers is dat van eminent belang. 
Zoveel als mogelijk zal gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde gegevensverwer-
king, waardoor vrijwilligers worden ontlast. 
In 2012 wordt Carambole door haar leden en verenigingen als een klantvriendelijke orga-
nisatie gezien. 
Een belangrijke voorwaarde om de groei van de biljartsport te bevorderen en het imago te 
verbeteren is de beschikbaarheid van voldoende, goed bereikbare en representatieve ac-
commodaties. 
Verenigingen met accommodatieproblemen zullen dan ook op ondersteuning mogen reke-
nen. 
Dat de biljartsport niet saai is, maar zich ruimschoots kan meten met andere  concentratie- 
en precisiesporten, zal bij de werving van leden en in de basisopleiding meer tot uitdruk-
king moeten worden gebracht.  
Zowel voor de breedtesporters als de topsporters zal voortdurend aan een wedstrijdaan-
bod worden gewerkt, dat aansluit bij hun wensen. 
Carambole staat een goede samenwerking met de andere disciplines van de KNBB en col-
lega-bonden voor, omdat uitwisseling van ervaring en overdracht van kennis zal leiden tot 
verdere ontplooiing van de biljartsport. 
Hoge prioriteit zal worden gegeven aan het aantrekken van meer jeugd. In 2012 zal in elk 
district minimaal één biljartopleiding voor deze doelgroep moeten zijn. 
Om Carambole financieel gezond te houden en biljarten voor elke doelgroep betaalbaar te 
doen zijn wordt gestreefd naar ten minste 30.000 leden in 2012. 
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3.3 Organisatie 
 
Een goed functionerende organisatie is de basis om doelen te bereiken en tevreden leden te 
hebben, c.q. te houden. Aan dit uitgangspunt wil het bestuur hoge prioriteit geven. 
Het gaat hier vooral om de werkwijze, de omgang met elkaar, de samenwerking, de duide-
lijkheid en openheid. 
De organisatie van de vereniging Carambole is te onderscheiden in vier organisatieonder-
delen: het bestuur met de daaronder ressorterende commissies, de gewestelijke commis-
sies, de districten en het bondsbureau. 
Samen vormen zij  dé organisatie van KNBB-Carambole, die eensgezind het beleid gestal-
te moet geven en naar buiten moet uitdragen. 
Eén organisatie vraagt ook om één beleid. Daarbinnen heeft elk onderdeel eigen verant-
woordelijkheden en bevoegdheden. 
Onze visie op de werkwijze en taakverdeling van de organisatie zien wij als volgt: 
 
Bestuur  
 

- bestuur moet besturen, niet uitvoeren 
- bestuur draagt zorg voor de totstandkoming van visie en beleid 
- visie en beleid komen tot stand in samenspraak met alle geledingen in de organisa-

tie 
- bestuur is alleen procesmatig betrokken bij de vertaalslag van het beleid 

 
Het bestuur kent zeven portefeuilles met de daaronder vermelde inhoud: 
 
voorzitter 
 

- algehele coördinatie van het beleid 
- leiding bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen 
- vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe 
- public relations, communicatie en relatiebeheer 
- periodiek overleg met bondsbestuur (samen met andere secties) 
- sponsoring 
 

secretaris 
 

- voorbereiding vergaderingen bestuur en algemene ledenvergaderingen 
- verslaglegging vergaderingen 
- het voeren van correspondentie  

 
penningmeester 
 

- opstelling begrotingen en rekeningen 
- tussentijdse financiële rapportages 
- financiële toetsing beleidsvoorstellen 
- periodiek overleg met bondspenningmeester 
- accordering declaraties 
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portefeuillehouder topsportbeleid 
 

- opstelling jaarplan topsport 
- competitie eredivisie en eerste divisie 
- PK’s matchtafel 
- Grand Dutch, EK’s en WK’s 
- internationaal beleid 
- bondstraining 
- biljart-artistiek 

 
portefeuillehouder breedtesportbeleid 
 

- opstelling jaarplan breedtesport 
- kader- en bekercompetitie 
- landscompetitie 
- PK’s kleine tafel en 2e en 3e kl. DBG 
- jeugdbeleid 
- recreantenbeleid 
- open landelijke toernooien 
- gewestelijke trainingen 
- opleidingen (excl. arbiters) 

 
portefeuillehouder arbitragebeleid 
 

- opleiding arbiters 
- beoordeling arbiters 
- ranking arbiters 
- inroostering arbiters 

 
portefeuillehouder verenigingsondersteuning en ledenwerving 
 

- accommodatiebeleid 
- ledenwerving 

 
Commissies 
 
In de praktijk is gebleken dat de effectiviteit van sommige commissies te wensen overlaat 
en daardoor de Commissie Sportzaken (als overkoepelende commissie) in haar taak als 
adviescommissie wordt beperkt. 
Om de bestuurlijke slagvaardigheid te vergroten is gekozen voor de instelling van twee 
adviescommissies (Topsport en Breedtesport), die rechtstreeks adviseren aan het bestuur. 
De Commissie Sportzaken Carambole zou in deze opzet uitsluitend bestaan uit de voorzit-
ter van het bestuur, de voorzitters van de commissies Topsport en Breedtesport en een me-
dewerker van de afdeling Wedstrijdzaken als secretaris. 
In plaats van vertegenwoordiging van gewestelijke wedstrijdfunctionarissen in vier vakin-
houdelijke commissies is gekozen voor het opnemen van de voorzitters van de gewestelij-
ke commissies in de Commissie Breedtesport, alsmede een deskundige op het terrein van 
de spelsoort Kader. 
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Alsdan ressorteren onder het bestuur de volgende commissies: 
 
Commissie Sportzaken Carambole (CSC) 
 
Deze commissie is als volgt samengesteld: 
 

        -    voorzitter bestuur 
        -    portefeuillehouder Topsport 
        -    portefeuillehouder Breedtesport 
        -    medewerker Wedstrijdzaken (secretaris) 

 
Commissie Topsport (CT) 
 
Deze commissie adviseert rechtstreeks aan het bestuur en is als volgt samengesteld: 
 

- portefeuillehouder is voorzitter 
- medewerker Wedstrijdzaken is secretaris 
- bondscoach 
- topsportcoördinator 
- vertegenwoordiger Biljart Artistiek 
- vertegenwoordiger namens spelers 

 
Commissie Breedtesport (CB) 
 
Deze commissie adviseert rechtstreeks aan het bestuur en is als volgt samengesteld: 
 

- portefeuillehouder is voorzitter 
- medewerker Wedstrijdzaken is secretaris 
- de voorzitters van de gewestelijke commissies 
- voorzitter commissie Jeugd 
- deskundige spelsoort Kader 

 
Commissie Arbiters (CA) 
 
Deze commissie behartigt alle zaken op het gebied van de arbitrage en rapporteert  
rechtstreeks aan het bestuur en is als volgt samengesteld: 
 

- portefeuillehouder is voorzitter 
- secretaris 
- coördinator werkgroep opleidingen 
- coördinator werkgroep examens 
- coördinator werkgroep beoordelingen 
- coördinator werkgroep indelingen 
- speler ereklasse 

 
Commissie Reglementering Wedstrijdwezen (CRW) 
 
Huidige samenstelling wordt gehandhaafd. 
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Commissie Jeugd (CJ) 
 
Nog samen te stellen. 
 
Commissie Biljart Artistiek 
 
Huidige samenstelling wordt gehandhaafd.             
    
Gewestelijke commissies (vroegere regiocommissies) 
 
Op verzoek van velen wordt de benaming “regiocommissie” vervangen door “gewestelijke 
commissie”. Hieraan willen wij graag voldoen. 
Zoals hierboven is aangegeven zullen de voorzitters van de vier gewestelijke commissies 
nauwer worden betrokken bij het breedtesportbeleid. Zij zullen  door hun wedstrijdfunctio-
narissen moeten worden geïnformeerd over problemen/wensen t.a.v. wedstrijdzaken om 
het gewest goed te kunnen vertegenwoordigen in de Breedtesportcommissie. Op deze wij-
ze zullen de voorzitters van de gewestelijke commissies beter in staat zijn afgevaardigden 
van districten tijdens gewestelijke vergaderingen over tal van zaken adequaat te informe-
ren. 
 
Voorts kan de  functie van penningmeester van een gewestelijke commissie op nader te 
bepalen datum kunnen komen te vervallen.  
 
Districten 
 
In de afgelopen jaren is door fusies het aantal districten teruggebracht tot thans 34. 
Welke de effecten van schaalvergroting van gefuseerde districten zijn is tot op heden niet 
geïnventariseerd. Een dergelijke inventarisatie zal alsnog worden gedaan om mede op basis 
van de uitkomsten daarvan te bezien of het beleid ten aanzien hiervan moet worden voort-
gezet. 
Ook kan wijziging van districtsgrenzen in de toekomst wenselijk zijn in verband met sa-
menwerking/fusies met collega-bonden. 
Bij de uitvoering van het beleid hebben de districten een belangrijke taak. Zij hebben im-
mers als overkoepelende organisatie van verenigingen de meeste contacten met de vereni-
gingen. 
 
Bondsbureau 
 
Om de doelstellingen van dit beleidsplan te kunnen realiseren zal ondersteuning daarbij 
van het bondsbureau noodzakelijk zijn. Meer dan voorheen zullen medewerkers nauw 
worden betrokken bij de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het beleid. 
Tevens is het bondsbureau dé vraagbaak voor leden, districten en verenigingen. 
 
Dienstverlening 
 
Carambole wil een dienstverlenende, servicegerichte en klantvriendelijke organisatie zijn. 
De belangrijkste klanten voor Carambole zijn de leden en de verenigingen Daar ligt ook 
het accent van de dienstverlening die Carambole wil bieden via de districten en het centrale 
servicepunt, het bondsbureau. 
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Hoofdstuk 4 
 
TOPSPORT 
 
 Inleiding. 

 
“Van acquit” is niet alleen de titel van dit beleidsplan , maar zegt ook alles over de ver-
nieuwingen die Carambole voor ogen heeft met betrekking tot het topsportbeleid.  
De KNBB heeft zich in 2008 hard gemaakt voor een topsport 1 erkenning, dit voor de sec-
ties Pool, Snooker, Driebanden Groot en Carambole. Alleen voor Snooker en Pool zijn 
deze toegekend door NOC/NSF, terwijl Driebanden Groot deze heeft gekregen op basis 
van een hardheidsclausule op advies van de Technische Adviescommissie van het NOC. 
Voor de sectie Carambole is dit afgewezen. Deze afwijzing houdt concreet in, dat Caram-
bole niet in aanmerking komt voor topsportsubsidies van NOC/NSF. Dit is de aanleiding 
geweest voor de opstelling van een Topsport Beleidsplan. Wel kan Carambole onder de 
topsporterkenning van de sectie Driebanden Groot haar talent- herkenningsprogramma 
laten certificeren. Hiervoor is een meerjaren- opleidingsplan nodig. Bij een gecertificeerd 
talent- herkenningsprogramma bestaat er recht op subsidie. Deze subsidie is gelabeld en 
alleen beschikbaar voor het opleiden van talenten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sander Jonen, Europees Kampioen artistiek 2009 

 
Aanleiding 
 
De subsidieregelingen van het NOC/NSF zijn na de Olympische Spelen van Beijing sterk 
aangepast. Ook de subsidies zijn sterk teruggelopen. In dit kader en het veiligstellen van 
subsidies voor de andere secties, wordt de vereniging Carambole in het Topsport meerja-
renplan 2009 – 2011, evenals het Sporttechnisch Jaarplan, van de KNBB, nog maar spora-
disch genoemd. Toch wordt door Carambole zeker wel TOPSPORT bedreven. Al is Ca-
rambole nog geen mondiale sport, nationaal en internationaal stellen we veel voor. Sterker 
nog, we kunnen ons zeker meten met alle andere secties binnen de KNBB en hebben veel 
internationale toppers. Om de aansluiting binnen de KNBB niet te verliezen, toekomstige 
subsidies te verkrijgen en om van de vereniging Carambole in de toekomst een totale pro-
fessionele organisatie te maken, is het schrijven van een Topsport Beleidsplan een ware 
noodzaak. 
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Missie 
 
Een toename van het aantal topspelers in Kader, Libre, Band en Biljart Artistiek en het 
presteren op internationaal niveau, met als inzet het behalen en behouden van een positie 
bij de top 5-landen van Europa en de wereld. Daarnaast is het belangrijk om het oplei-
dingsprogramma zo snel mogelijk te laten certificeren. 
 

 

Visie 
 
De georganiseerde sporten, waaronder biljarten, maken een moeilijke tijd door. De kweek-
vijver van jonge talenten wordt steeds kleiner. Deze ontwikkeling is een aspect waarmee 
de sport rekening  moet gaan houden. Mensen willen sporten op momenten dat het hun 
uitkomt en stellen daardoor hoge eisen aan de kwaliteit en de organisatie van een sport. 
Ook de vernieuwde wetgeving voor de Horeca, speelt de sport parten. Binnen topbiljar-
ten gaat het om de elementen, de topsporter en de topsport. Voor Carambole is een top-
sporter iemand die professioneel met biljarten bezig is en sportief gezien de potentie heeft 
om de wereldtop te halen. We kunnen topsport dan omschrijven, als alles wat er voor no-
dig is om spelers en speelsters, dat doel te laten bereiken en het te laten behouden. Het al-
lerhoogste wat een speler/speelster kan bereiken is een Europese en/of Wereldtitel.  
Topsporters hebben een voorbeeldfunctie en kunnen wervend zijn voor de breedtesport. 
Tevens moet topsport als PR- middel dienen. De aandacht voor de topsport kan positieve 
neveneffecten hebben voor de bond maar zeker ook voor Carambole.  
De nieuwe topsportvisie van Carambole is een conformering met de topsportvisie, die de 
KNBB recentelijk heeft vastgelegd in haar Sporttechnisch Jaarplan. De visie van de vere-
niging Carambole moet hierbij aansluiten.  
 
 
In hoofdlijnen is dit terug te brengen tot: 
 
1. Topsport is sectie/vereniging overstijgend;  

2. Uniform topsportbeleid, maar ook voor de topsporters, zoals gedragsregels, 
dopingbeleid, uitzendbeleid etc. ; 

3. Samenwerking met breedtesport verbeteren; 

4. Professionalisering van Technische Staf; 

5. Gecertificeerde opleidingsprogramma’s; 

6. Synergie zoeken bij andere secties; 

7. Betere profilering van topprestaties door vereniging Carambole; 

8. Vastlegging van trajecten middels documenten. 
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Topsport is sectie-overstijgend  
 
Topsport heeft een benadering nodig, waarbij de uitgangspunten per sectie hetzelfde zou 
moeten zijn. Het is daarom logisch, dat het beleid voor topsport uniform zou moeten zijn 
en mogelijk sectie-overstijgend. Daarbij moet men vooral denken in de richting van de 
sectie Driebanden Groot. Dit zal vooral toekomstgericht zijn, waarbij te denken valt aan 
een mogelijke samenwerking of samengaan. In het kader van subsidieverstrekking, maken 
de andere secties gebruik van het opleidingsprogramma van Carambole, waardoor zij aan 
een belangrijke eis van NOC/NSF kunnen voldoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koen Workel,  één van de toptalenten. 
 
 

COMMISSIE TOPSPORT ( CT ) 
 
Carambole beschikt over een eigen commissie Topsport.  
Deze commissie, bij de andere secties  TAC ( Technisch Advies Commissie ) genoemd, 
adviseert en ondersteunt Technische Staf, het bestuur Carambole en Bondsbureau . De ad-
viezen worden onderbouwd en zullen dusdanig worden voorbereid, zodat bestuurders snel 
kunnen beslissen. De CT werkt nauw samen met de technische staf en TSC. Beide partijen 
moeten te allen tijde de CT informeren. 
De samenstelling van de Commissie Topsport is in hoofdstuk 3 aangegeven. 
De CT overlegt regelmatig over de voortgang van wedstrijd- en trainingsschema’s. De CT 
stelt de selectiecriteria op voor spelers en speelsters, die in aanmerking komen voor trai-
ningen en afvaardigingen naar internationale toernooien. Omdat bij Carambole in verschil-
lende spelsoorten wordt gespeeld, zal de herenselectie hierop moeten inspelen.  
 
Selectie procedure nationale ploeg: 
 
Per carambole-onderdeel zal op 1 aug. van ieder jaar een voorlopige selectie worden ge-
vormd. Per carambole- onderdeel worden 2 spelers in deze voorlopige selectie aangewe-
zen. 2 heren anker kader 47/2, 2 heren anker kader 71/2 en 2 heren bandstoten. Bij de da-
mes 2 speelsters en bij de kernploeg jeugd van 4 talenten tot 21 jaar.  
 
Voor biljart Artistiek zal dit 3 spelers zijn. Carambole heeft op dit moment een coach met 
een urencontract. Om het Wedstrijd- en Trainingsprogramma en de talentenherkenning 
goed te kunnen uitvoeren, zal samen met de sectie Driebanden Groot, omdat zij ook ge-
bruik maken van het talentherkenningprogramma van Carambole, gekeken moeten worden 
naar het wijzigen van de technische staf.  
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In samenwerking met de commissie Breedtesport zal uitgekeken worden naar in eerste 
instantie vrijwilligers. CT fungeert als klankbord voor het Technische kader en is een 
klachtencommissie voor de selectieleden. Het adviseert het bestuur bij nemen van eventue-
le sancties. De CT evalueert en stelt aan de hand van haar evaluatie jaarlijks een plan op 
met actiepunten. De CT beheert samen met de penningmeester van de vereniging Caram-
bole de topsportbegroting.  
 
Algemeen 
 
Nederland bij de top 5 van Europa en van de wereld, dat is de ambitie van NOC/NSF, 
KNBB en Carambole. Om deze ambitie waar te kunnen blijven maken is een goed top-
sportklimaat nodig. Primair dienen de faciliteiten en voorzieningen voor topsporters goed 
geregeld te zijn. Programma’s en doelstellingen moeten gericht zijn op de ontwikkeling 
van de toppers en van talenten en hun prestaties. Carambole dient voor deze plannen geld 
te reserveren in de begrotingen. De CT zal hiervoor jaarlijks een begroting opstellen en 
voorleggen aan het bestuur van de vereniging Carambole. Met het bestuur zal overlegd 
moeten worden welk budget hiervoor uiteindelijk zal worden uitgetrokken. 
 
Doelstelling  
 
Het Topsport - beleidsplan heeft tot doelstelling het structureren van de activiteiten van de 
commissie Topsport, alsook beleidserkenning van de sport bij NOC*NSF.  Dit kan nogal 
wat consequenties met zich meebrengen t.a.v. de activiteiten welke in het verleden wel/niet 
door de KNBB werden onderhouden en die nu door Carambole moeten worden georgani-
seerd. Een belangrijke basis hierin is een logische doorstroming bevorderen van talenten, 
i.s.m. commissie Breedtesport, naar in eerste instantie de nationale top en vervolgens de 
internationale top. 
 
Looptijd. 
 
De looptijd van het Topsport beleidsplan loopt parallel aan het Beleidsplan van  Carambole 
en loopt 1 jaar langer door dan die van de KNBB. Het is zaak dat in 2011 de CT veel over-
leg pleegt met de Topsport coördinator van de KNBB.( coördinator zit in CT) Dit is nodig 
om op de hoogte te blijven van de nieuwe subsidievoorwaarden van NOC*NSF, die hun 
subsidie voorwaarden sterk hebben aangepast. Een belangrijke basis van de nieuwe richt-
lijnen van NOC*NSF zijn de minimale kwaliteitseisen die zij stellen aan de sportbonden. 
Bij de nieuwe verdeelsystematiek wordt gekeken naar de sterkte van de topsportprogram-
ma’s. De eerste schifting wordt bepaald door: 
 
 Hoe groot is de sport mondiaal? De topsporterkenning krijgt men als er meer dan 

55 landen deelnemen aan het WK.( incl. kwalificaties ) 
 

Daarna wordt het bepaald door de volgende punten te meten: 
 
 Omvang van het topsportprogramma 
 Resultaten EK’s en WK’s afgelopen 2 jaar 
 Talentherkenning 
 Aantal sporters met A/B status  
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Daarnaast kijkt NOC*NSF of er een reële topsportbegroting met een eigen bijdrage van 
tenminste 25% is opgesteld. Dit alles hoeft niet te leiden tot subsidie van NOC*NSF, maar 
juist door mee te gaan in het Topsportbeleid van de KNBB, bouwen we onderweg meet-
punten in, zodat we kunnen afleiden of onze topsportvisie zich ontwikkelt. Dit kan worden 
gezien als een interne kwaliteitsaudit. 
 
CT als adviescommissie.  
 
Profiel van de CT leden: 
 
● Kennis van Topsport 
● Kennis van de spelers in de nationale top 10 per spelsoort 
● Lid van de KNBB 
● Kennis van KNBB topsportbeleid 
● Kennis van NOC topsportbeleid 
● Geen belangen in de topsportorganisatie. Hierbij valt o.a. te denken aan ou-

ders/partners van selectiespelers, persoonlijke coaches, sponsoren 
 
Verantwoordelijkheden CT: 
 
● Uitvoering van topsportbeleid monitoren 
● Adviezen/voorstellen indienen voor wijzigingen en bijsturing in het lopende pro-

gramma 
● Selectiecriteria opstellen in jan./febr. voor opvolgend jaar/seizoen 
● Selectievoorwaarden opstellen in oktober voor volgend jaar 
● Wedstrijd- en Trainingsprogramma opstellen in oktober voor volgend jaar 
● Fungeren als tucht en/of klachtencommissie voor de mensen binnen de topsportor-

ganisatie 
 
            Met de topsportorganisatie wordt bedoeld: 
 
● Technische staf 
● Selectieleden 
● Vrijwilligers 
 
De topsportorganisatie kan voorstellen voorleggen aan de CT                        
De financiële verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van Carambole.  
Nauw zal de CT moeten samenwerken met de commissie breedtesport betreffende talen-
therkenning en opleidingen. 
Ook heeft de commissie een ondersteunende rol bij de topsportverenigingen en Biljart Ar-
tistiek. 
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Raymund Swertz, nog één van de topsporttalenten 

 
Resultaten overzicht. 

                2006      2007                        2008 
Jeugd 
EK deelname                   4          6       6 
EK                     2 medailles        Goud en zilver Goud, Zilver en Brons 
Europa alg.                    4 bij eerste 7          6 bij eerste 9       6 bij eerste 10 
 
Dames 
EK deelname                           
EK                              Goud                         
Europa alg.                         2 bij eerste 7 
 
Heren 
WK deelname                  2      3                
WK            Goud en brons            Brons 
Wereld alg.            2 bij eerste 3     3 bij eerste 10 
EK   47/2                13e    Goud 
Europa alg.                5 bij eerste 21        4 bij eerste 20 
EK bandstoten             Goud                 Goud         2 x brons 
Europa alg.       5 bij eerste 21        4 bij eerste 20     5 bij eerste 16 
EK  71/2              Goud    Goud 
Europa alg.       5 bij eerste 28             10 bij eerste 32 
 
Artistiek 
WK deelname                  3         2                 
WK               Goud                 Brons               
Wereld alg.                  3 bij eerste 13         2 bij eerste 8                 
EK           2                 
Europa alg.          2 bij eerste 15 
 
Naast deze fantastische resultaten van de laatste 3 jaren dient er nog opgemerkt worden dat 
in 2008 een Nederlands senioren clubteam Europees Kampioen is geworden en bij de 
jeugd werden bij de E.K.’s voor jeugdteams, zes teams ingeschreven. Hierbij werd goud, 
zilver en brons gehaald, een 4e en twee 7e plaatsen. 
 



             KNBB Vereniging Carambole   

Concept beleidsplan KNBB Carambole  september 2009  pagina 20 
 

Hoofdstuk 5 
 
BREEDTESPORT 
          
Algemeen bekend is dat de breedtesport  een kweekvijver is voor de topsport en zorgt voor 
de continue opleiding van talent en aanvoer van nieuwe topsporters. In de biljartsport is dat 
niet anders. Ook in onze sport vervult de breedtesport  deze aanvoerfunctie. De omvang en 
de aard van de breedtesport beïnvloedt mede de doorstroming naar de top en de omvang 
van topsportsuccessen. Een groot deel van onze breedtesporters heeft de ambitie – en wel-
licht het talent - niet om de top te bereiken en ziet de biljartsport primair als een gezellige 
vrije tijdsbesteding. In de loop der jaren is voor deze doelgroep een wedstrijdprogramma – 
zowel voor teams als individuele biljarters - ontwikkeld, waarbij getracht is  zoveel moge-
lijk aan te sluiten bij de wensen van deze grote doelgroep. Toch neemt het aantal teams en 
deelnemers aan PK’s de laatste jaren af. Een reden om thans het wedstrijdaanbod nog eens 
onder de loupe te nemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wereldkampioen bandstoten jean Paul de Bruin 

 
Persoonlijke Kampioenschappen 
 
Bezien we de wedstrijdkalender dan valt op dat:  
 

- de huidige opzet van de wedstrijdkalender nog stamt uit de tijd dat de scholen lan-
delijk zes weken schoolvakantie hadden en districten half augustus aan de PK’s 
konden beginnen. Door vakantiespreiding loopt de zomervakantie tot begin sep-
tember door. Ook door het invoeren van extra nieuwe klassen beginnen  sommige 
districten in maart al met de voorwedstrijden en spelen zelfs voor de zomervakantie 
al districtsfinales. 
Door de wedstrijdkalender te verschuiven zou het mogelijk moeten worden dat de 
districten de PK’s in september beginnen en de wedstrijden dus spelen in het sei-
zoen waarin ze thuishoren; 

- tussen de diverse onderdelen van de PK’s een lange periode ligt. Vaak 4 tot 5 we-
ken (incidenteel nog meer) waardoor men niet (of minder) het idee heeft met één 
kampioenschap bezig te zijn. 
Met de huidige automatiseringsprogramma’s moet het mogelijk zijn om deze perio-
de in te korten.  
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Voorwedstrijden 
 
De voorwedstrijden bestaan nu in veel districten uit zes partijen veelal gespeeld in, of één 
weekend of drie  avonden. In beide gevallen zijn er de laatste dag spelers die alleen nog 
voor hun sportieve plicht aantreden omdat plaatsing voor de finale al uitgesloten is. Dit 
vind je soms terug in de motivatie of zelfs in afmeldingen. Om deelname aan de PK aan-
trekkelijker te maken zouden voorwedstrijden over vier partijen kunnen worden gespeeld. 
Dit kan dan op één dag in een weekend of op twee avonden gespeeld worden. Enerzijds 
bespaart dit de deelnemers kosten, anderzijds belast het de organisatie minder. De distric-
ten zijn op grond van de reglementen hierin vrij.  
 
 
Districtsfinales 
 
Een districtsfinale wordt over het algemeen in een weekend en op de daarvoor gelegen 
vrijdagavond gespeeld op twee biljarts of in twee dagen op vier biljarts. Er zijn echter ook 
districten, die een finale organiseren op vijf doordeweekse avonden, omdat  men in de 
weekenden niet over de lokaliteit kan beschikken. Ook hier zien we dat spelers de tweede 
of laatste dag terug moeten komen, terwijl men kansloos is voor de titel en hun aanwezig-
heid uitsluitend nog van belang is voor de omzet van de lokaalhouder (zo voelen dat de 
spelers ). 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om aan deze klachten tegemoet te komen: 

 
- spelen met 8 spelers in twee poules van 4 op de eerste dag. De nummers 1 en 2 van 

de poules komen de volgende dag terug voor de finale. Het argument dat dit voor 
de lokaalhouder minder interessant is, kan wel eens meevallen omdat op de tweede 
dag een echte finale plaatsvindt die mogelijk meer publiek trekt;  

- spelen met 6 spelers in de huidige vorm waardoor een finale ook op twee dagen op 
twee biljarts gespeeld kan worden; 

- spelen met 16 spelers op vier biljarts in vier poules van 4 waarvan alleen de poule-
winnaar doorgaat naar de volgende dag voor de finale. 

 
De districten zullen zelf een keuze hieruit moeten maken, echter  met de restrictie dat wel 
voldaan moet worden aan een minimum aantal partijen. 
 
Caramboles en klassen 
 
Een aanzienlijk aantal leden schrijft niet in voor een PK met als reden: “ik heb toch geen 
kans”. Hoe hoger de klasse, hoe groter de interval, hoe meer dit speelt. Bij de recreanten is 
dit ondervangen doordat  PK’s  gespeeld worden met de intervaltabel zoals die ook in de 
competitie gehanteerd wordt. Hierdoor worden de PK’s voor de spelers aan de onderkant 
van een klasse aantrekkelijker.  
Door resultaten uit de competitie én een PK te koppelen kan van de spelers een moyenne 
over voldoende wedstrijden vastgesteld worden om tot een gewogen moyenne voor deel-
name aan een PK te komen. 
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Veel districten organiseren voor de spelers die niet meer aan de imperatieve kampioen-
schappen binnen het district mogen deelnemen, een districtskampioenschap zonder ver-
volg. Zo kennen we de kampioenschappen Libre-klein vanaf een moyenne van 11.00 en 
hoger, gemengd Kader en Driebanden-Groot”. Gezien het geringe aantal deelnemers én de 
grote verschillen qua speelsterkte hanteren de districten hierbij ook intervallen. 
 
Als het aantal te maken caramboles in de PK gekoppeld wordt aan een intervaltabel dan 
zou het aantal klassen waarin we spelen verkleind kunnen worden. Zo zou in het Libre het 
aantal klassen van 10 naar 8, in het bandstoten van 5 naar 4 en in het driebanden klein van 
5 naar 4 teruggebracht kunnen worden. Dit bespaart kosten en geeft ruimte op de wed-
strijdkalender. Uit de te besparen kosten zouden de eerste klassen niet-imperatief (libre- 
extra klasse, bandstoten eerste klasse, driebanden groot tweede klasse en driebanden klein 
extra klasse) semi-imperatief gemaakt kunnen worden. 
 
Competitie 
 
Op dit moment wordt onderzocht (proef gedraaid)of de spelsoort bandstoten opgenomen 
moet worden in de C1 klasse. Spelers die, gezien hun moyenne,  de spelsoort 57/2 moeten 
gaan spelen kunnen in de C1 niet meer terecht. Veel van deze spelers voelen er niet voor 
om aan de Nationale Kadercompetitie deel te nemen (i.v.m. de grote afstanden). De spel-
soort bandstoten zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. 
 
Klassegrenzen en aantallen te maken caramboles 
 
Om het samenstellen van teams te vergemakkelijken moet gezocht worden naar een goede 
moyennetabel. 
 
De inrichting van klassen moet waarborgen dat een speler competitie kan spelen tegen te-
genstanders op (nagenoeg) zijn eigen niveau. Om verenigingen in staat te stellen teams te 
vormen, mag een team één speler onder de grens en/of één speler boven de grens opstellen. 
 
Door per klasse een aparte intervaltabel vast te stellen waardoor het gemiddeld aantal beur-
ten per speler gelijk is heeft juist de speler die in de hogere klasse thuishoort daar last van. 
Als een speler tegen een speler van een lager niveau speelt dan is het voor hem moeilijker 
zijn moyenne te halen. 
 
Dit heeft meerdere voordelen: 
 

- spelers zijn eerder genegen deel te gaan nemen aan de klasse waarin ze thuishoren; 
- als spelers in een klasse deelnemen waarin ze op grond van de moyenne-grenzen 

niet thuishoren hebben zij daar last van en niet de tegenstander die wel in de betref-
fende klasse thuishoort; 

- de klassengrenzen kunnen gemakkelijker aangepast worden 
 
Dit laatste kan inhouden dat met behoud van de huidige klassen de grenzen meer overlap 
gaan krijgen waardoor competities gemakkelijker opgezet kunnen worden.  
Het is echter ook mogelijk de competitie te ‘beperken’ tot drie klassen waarbij de C4/C5, 
en de C2/C3 samengevoegd worden waardoor de competitie nog drie klassen kent: C3 
(0.00 tot 2.00), C2 (2.00 tot 4.00) en C1 (4.00 en hoger).  
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Drietallen/Viertallen 
 
In de C4 en C5 wordt nog gespeeld met viertallen hetgeen nogal eens als vervelend ervaren 
wordt omdat men maar één partij speelt en drie partijen ‘aan de kant zit’. Door in deze 
klassen ook met drietallen te gaan spelen en het aantal te maken caramboles naar boven bij 
te stellen bied je deze spelers toch een avondvullend programma waarbij ze maar twee par-
tijen ‘aan de kant zitten. Ook kan dat tot meer teams leiden hetgeen de competitie-indeling 
gemakkelijker kan maken.Gewestelijke finales zullen in alle klassen met drie spelers ge-
speeld moeten worden en districten kunnen zelf  bepalen of  op districtsniveau in een ande-
re samenstelling moet worden gespeeld. Wil men op districtsniveau met teams van 6 op 
twee tafels spelen dan moet dat kunnen met de wetenschap dat teams in het vervolgkampi-
oenschap met drietallen spelen. Door te rouleren kunnen  toch alle spelers aan bod komen. 
( lokaalhouders zullen het toejuichen als alle teams met 6 in plaats van met drie spelers 
komen........) 

 
Nieuw wedstrijdaanbod 
 
Door een indeling van de competitie in drie klassen komt er ruimte voor nieuw wed-
strijdaanbod. Toen enkele jaren geleden de vraag werd gesteld of er interesse was voor een 
klasse Bandstoten was een veel gehoord antwoord: “we kunnen met de huidige klassen 
soms al moeilijk een competitie samenstellen hetgeen nog moeilijker wordt als teams niet 
meer voor de huidige C1 t/m C5 inschrijven maar voor de Bandstootcompetitie.  
 
Er kan ook gedacht worden aan een klasse met verschillende spelsoorten, speler 3 (drie-
banden-klein), speler 2 (bandstoten-klein) en speler 1 (libre-klein),  (als bij de Topteam-
competitie). Automatiseringstechnisch is dit mogelijk. Wij hebben de verwachting dat 
hiervoor wel belangstelling zal zijn. 
 
Een alternatief zou kunnen zijn een competitie-opzet met tweetallen waarbij de twee spe-
lers van beide teams op één avond twee partijen kunnen spelen. 
In de C4/C5 zou dit nu al ingevoerd kunnen worden omdat men daar toch al vier partijen 
op één avond speelt. In de overige klassen kan dit simpel bewerkstelligd worden door de 
huidige partijlengte tot 75% te bekorten waardoor de avond even lang duurt. 
 
Het is noodzakelijk een aansprekend landelijk toernooi te organiseren. Gebleken is dat er 
heel veel toernooien buiten de reguliere PK’s en Competities in KNBB-verband, worden 
georganiseerd. Een aansprekend toernooi zal vanuit het bondsbureau georganiseerd moeten 
worden. Belangrijk is dat wij hierbij niet de districten in het vaarwater zitten. Voor het 
organiseren van een landelijk toernooi is het noodzakelijk dat de automatisering op het 
bondsbureau optimaal functioneert. 
  
Reglementen 
 
De huidige reglementen vormen op enkele punten een belemmering voor een goede bele-
ving van de competitie. Gewezen kan worden op de volgende bepalingen: 
 

- een team dat als vast team ingeschreven is mag niet  rouleren tijdens het vervolg-
kampioenschap; 

- een team mag maar een beperkt aantal vaste spelers opgeven; 
- een speler mag maar voor één team in het vervolgkampioenschap spelen  
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Als een speler C4, Driebanden Klein en Driebanden Groot speelt en zijn team wordt in alle 
klassen kampioen dan zal de speler keuzes moeten maken als de regiofinale op dezelfde 
dag gehouden wordt. De nationale finales zijn echter op drie verschillende dagen. De vraag 
werpt zich dan op waarom hij uitgesloten moet worden van deelname aan elk van deze 
finales. 
Als een reservespeler (van een niet roulerend team) een half seizoen moet invallen omdat 
één van de spelers door een gebroken been een tijd niet kan spelen zou deze invaller moe-
ten kunnen deelnemen in de regiofinale als ‘beloning’ voor zijn inzet. 
 
Als we bepalen dat: 
 

- een competitie uit een minimaal aantal teams moet bestaan; 
- een team dat aan het vervolgkampioenschap deelneemt minimaal x wedstrijden op 

districtsniveau moet hebben gespeeld; 
- deelnemers aan het vervolgkampioenschap een officieel moyenne moeten hebben; 
- x spelers onder en y spelers boven de klassengrens mogen worden opgesteld; 

 
zijn de sportieve kansen in het vervolgkampioenschap gewaarborgd. 
 
Zo zijn er tientallen regeltjes die het reglement ondoorzichtig maken en districten belem-
meren de competitie in te richten naar de lokale wensen. 
Ons streven is erop gericht om de  districten voor wat betreft de competitie op districtsni-
veau deze zoveel als mogelijk naar eigen behoeften en wensen in te richten. Echter, het 
moet geen nadelige gevolgen hebben voor de tegenstanders in het vervolgkampioenschap. 
Het moet wel een eerlijke strijd zijn. 
 
De wedstrijdorganisatie moet flexibel zijn, zodat veranderingen snel ingevoerd kunnen 
worden.  
 
Ons voornemen is dan ook de gehele wedstrijdorganisatie met de commissie Breedte-
sport en de afdeling Wedstrijdzaken onder de loupe te nemen en de uitkomsten hier-
van voor te leggen aan de districten. 
 
 
Recreantenlidmaatschap (DAGCOMPETITIE) 
 
Het recreantenlidmaatschap is destijds ingesteld als gevolg van het beleid van de Rijks-
overheid om ouderen bij de sport te (blijven) betrekken waarvoor door de Rijksoverheid 
subsidie werd verstrekt. Deze subsidie is reeds lang komen te vervallen. 
In het verre verleden is verschillende keren gediscussieerd over de benaming. Eerst 65+, 
daarna 60+ en later “Recreanten”.  Ook in deze benaming kan niet iedereen zich vinden, 
omdat men zich terecht tekort gedaan voelt als serieuze wedstrijdspeler. 
Een betere benaming zou kunnen zijn “Dagcompetitie”, waaraan een ieder, ongeacht de 
leeftijd, kan deelnemen. 
Gezien de vergrijzing van de bevolking en dus ook van ons ledenbestand mag worden 
verwacht dat het aantal deelnemers aan de dagcompetitie in de komende jaren zal toene-
men.  
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Het lid zijn van een Carambole-vereniging geeft recht om deel te nemen aan de dagcompe-
titie (voorheen recreanten-competitie), of aan de senioren-competitie. Wil men deelnemen 
aan beide competities dan zal voor beide inschrijfgeld moeten worden voldaan. (Is thans al 
het geval) 
We spreken dan niet meer over recreanten maar over deelnemers aan de dagcompetitie.  
De dagcompetitie kan in de huidige opzet (dus als aparte competitie) blijven bestaan.  
 
Om te voorkomen dat veel senioren zullen overstappen naar de dagcompetitie (goedkoper), 
is het zaak verschil in het wedstrijdaanbod te handhaven. Ook is het van belang deze wed-
strijden te spelen van maandag t/m vrijdag.    
 
Bovenstaande is ook van toepassing voor de Persoonlijk Kampioenschappen. Thans ken-
nen wij Persoonlijke Kampioenschappen in het Libre en Driebanden-klein. 
De enige te verwachten uitbreiding zou kunnen zijn dat er ook een beperkt aantal klassen 
bandstoten en één klasse kader zou kunnen ontstaan. 
 
Jeugdbeleid 
 
Om de jeugd te kunnen werven, opvangen en behouden zullen voldoende biljartinstruc-
teurs en begeleiders moeten worden opgeleid. Ook zal er lesmateriaal moeten zijn. 
We realiseren ons terdege dat niet elke vereniging de mogelijkheid heeft om jeugd op te 
leiden. Ook dienen eisen aan de accommodatie te worden gesteld. De jeugd moet zich er 
thuis voelen. 
Een goede samenwerking tussen districten en verenigingen is vaak onontbeerlijk om het 
jeugdbiljarten onder te brengen in daartoe geschikte, centraal gelegen accommodatie(s). 
Voorts is het belangrijk dat ervaringen m.b.t. jeugdbiljarten periodiek worden uitgewisseld 
om zodoende van elkaar te kunnen leren. 
De jeugdconsuls van de districten komen in enkele gewesten voorafgaande aan de gewes-
telijke vergaderingen reeds bij elkaar. 
Indien het aantal jeugdleden in een district te klein is om een competitie op te zetten, kan 
samenwerking met een aangrenzend district uitkomst bieden. 
Om de jeugd reeds vroeg kennis te laten maken met de biljartsport kunnen kennismakings-
lessen voor scholen worden georganiseerd. Veel gemeenten bieden kennismakingslessen 
voor basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs aan. Voor verenigingen met een 
eigen accommodatie is het mogelijk de les te houden in de eigen zaal. 
Hiervoor zal kant-en-klaar lesmateriaal moeten worden ontwikkeld. 
Ook kan biljarten voor de jeugd als activiteit worden geïntroduceerd bij naschoolse of bui-
tenschoolse opvang. 
Het zou een goede promotie voor de biljartsport zijn als op plaatsen waar veel jeugd sa-
menkomt  kan worden beschikt over een (hobby)-biljart. 
Om het jeugdbeleid opnieuw inhoud te geven zouden we graag zien dat een landelijke 
“denktank” ons hierbij ondersteunt. 
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Landsfinale 
 
Een stukje geschiedenis 
 
De landsfinale wordt al 30 jaar centraal gespeeld in Nederland. De toenmalige voorzitter 
van de Sporttechnische Commissie, Cor Sluiter stelde voor de Landsfinale in een weekend 
ergens in een sporthal in het land te spelen. De bondsvergadering stemde in met dit voor-
stel. De reden om over te gaan naar het centraal organiseren van de landsfinale was de 
enorme stroom klachten van spelers en districtsbesturen over het decentraal organiseren. 
Vol verwachting gingen teams na een spannend en goed georganiseerde districts- en ge-
westelijke finale naar het Nederlands Kampioenschap. In te veel gevallen kwam men te-
leurgesteld over de kwaliteit van de organisaties, accommodaties en het materiaal, terug 
van het Nederlands kampioenschap. Jammer, zij hadden zich heel veel meer voorgesteld 
van het Nederlands Kampioenschap. 
 
De districten waren van mening dat het Nederlands Kampioenschap beter, uniformer en 
met gelijkwaardig materiaal georganiseerd moest worden. Ondanks dat er begrip was dat 
verenigingen/ accommodatiehouders aan het eind van het seizoen geen nieuwe lakens op 
de biljarts lieten leggen, overheerste de mening dat de Landsfinale meer ruimte en goed 
materiaal verdiende. 
 
Zo is daarna jaren gespeeld in sporthal Schuilenburg in Amersfoort en nu spelen we al 
ruim tien jaar de landsfinale in sporthal Merwestein in Nieuwegein, tevens de thuisbasis 
van de KNBB.  
 
 
Voordelen centrale organisatie 
 
Door de Landsfinale centraal te organiseren is het de KNBB gelukt een hoofdsponsor te 
vinden die de Landsfinale ondersteunt. Simonis Biljartlakens draagt als hoofdsponsor voor 
een belangrijk deel bij aan de uitvoering voor de Landsfinale. Simonis is terecht veeleisend 
ten aanzien van exposure die ze terug willen zien voor hun investering in sponsoring. 
Tijdens de Landsfinale 2009 heeft er een gesprek over contractverlenging met de directie 
van Simonis plaatsgevonden. Na deze bespreking heeft Simonis laten weten dat de sa-
menwerking voor de Landsfinale 2010 wordt gecontinueerd. Tijdens dit gesprek is naar 
voren gekomen dat Simonis de Landsfinale in de toekomst het liefst nog groter van opzet 
zou willen zien. In België bijvoorbeeld worden in een locatie met veel allure alle discipli-
nes gezamenlijk gespeeld, carambole, pool en snooker. In het najaar staat er een vervolg-
gesprek met Simonis op de agenda over contractverlenging en invulling vanaf 2010. 
 
De Landsfinale is een begrip in de biljartwereld. Spelers in alle klassen weten wat het be-
tekent als zij zich plaatsen voor “Nieuwegein”. Zij staan een dag lang in de biljartspotlights 
in een prima accommodatie waar zij met materiaal dat een finale waardig is zich kunnen 
meten met spelers uit andere delen van het land. Teams die kampioen zijn geworden praten 
er jaren later nog over. Betere reclame kun je als KNBB vereniging Carambole niet heb-
ben. 
 
 



             KNBB Vereniging Carambole   

Concept beleidsplan KNBB Carambole  september 2009  pagina 27 
 

De sfeer tijdens de Landsfinale is goed tot zeer goed te noemen. Natuurlijk zijn de teams 
die kampioen worden heel tevreden over de organisatie. Ook de teams die minder presteren 
hebben veel waardering voor het evenement. De meeste teams laten, voor ze de thuisreis 
aanvaarden, weten dat ze een leuke dag hebben gehad. 
 
Het bestuur is van mening dat KNBB Carambole twee toonaangevende evenementen per 
seizoen moeten organiseren. Eén voor de toppers (Inkada Grand Dutch Biljart Event Penta-
thlon) en één voor de breedtesport (de Landsfinale). 
De Landsfinale is één van de evenementen die veel exposure voor de KNBB kan opleve-
ren. Tevens heeft de landsfinale ook nog eens een groot bindingseffect. Juist nu heeft de 
KNBB dit soort evenementen broodnodig.  
 
 
Nadelen decentrale organisatie 
 
Als de Landsfinale niet meer centraal wordt georganiseerd, is het zeer waarschijnlijk dat 
Simonis niet meer zal bijdragen door middel van sponsoring. De kosten van een decentrale 
opzet worden door het wegvallen van sponsoring te hoog en zouden dan voor rekening 
komen van de spelers en dat kan en mag nooit de bedoeling zijn.  
 
Los van sponsoring heeft het decentraal organiseren meerdere nadelen. 
  
Ten aanzien van de organisatie wordt nu elke klasse op acht biljarts gespeeld op één dag, 
de C1 zelfs op twaalf biljarts op één dag. Decentralisatie zou inhouden dat óf gezocht moet 
worden naar lokalen met minimaal acht biljarts óf er moet op minimaal vier biljarts op 
twee dagen gespeeld worden. Dit legt uiteraard een groter beslag op arbiters, organisatoren 
en teams. De teams zijn nu één dag reis- en verblijfkosten kwijt naar één centraal punt in 
Nederland terwijl decentralisatie grotere reisafstanden en dus meer kosten met zich mee 
brengt voor een deel van de teams. De teams worden deels met dubbele verblijfskosten 
opgezadeld en, afhankelijk van de reisafstand, ook nog eens met overnachtingkosten. Je 
zult maar van Metslawier (boven in Friesland) naar het uiterste puntje in het zuiden, Maa-
stricht moeten. Gezien het aanvangstijdstip moet op vrijdag al afgereisd worden en zijn 
minimaal twee overnachtingen nodig. 
 
De KNBB is afhankelijk van het niveau van de organisatie. Wat is de insteek, hoe wordt 
het georganiseerd en is de organisatie klaar voor het grote werk, het vlekkeloos organiseren 
van de Landsfinale? 
Nu komt er al een behoorlijk aantal klachten over de organisatie van regiofinales binnen bij 
de KNBB. Bij het decentraliseren van de Landsfinale kunnen die klachten toenemen. Veel 
gehoorde klachten zijn, geen goede organisatie, versleten materiaal, geen geschikte ac-
commodatie, geen of te weinig arbitrage en geen bekers/medailles. Dit is met een centrale 
organisatie wel gewaarborgd. 
 
 
 
 
 
 



             KNBB Vereniging Carambole   

Concept beleidsplan KNBB Carambole  september 2009  pagina 28 
 

Voor- en nadelen van een centraal georganiseerde Landsfinale op een rij 
 
Voordelen: Meer aandacht 
  Gelijk materiaal ( nieuwe lakens en ballen) 
  Alles wordt in één dag afgewerkt (minder kosten voor de spelers) 
  Zelfde organisatie en wedstrijdleiding, een gelijkwaardige behandeling 
  Sluit beter aan op de belangen van sponsors 
  Nieuwegein is centraal gelegen 
  Voor spelers en KNBB is dit de goedkoopste oplossing 

Men ontmoet meerdere biljarters uit alle lagen van de KNBB (bindingsmo-
ment) 

  Belangstelling voor elkaar, bijvoorbeeld dames- en recreantenbiljarten 
  Goede parkeermogelijkheden 
  Het sportcentrum beschikt over meerdere faciliteiten (leuk voor de familie) 
   
Nadelen: Massaal 
  Beetje rumoerig 

Minder persoonlijke aandacht (huldiging), het is immers ook een teamge-
beuren   

 
Voor het jaar 2010 ligt de huur van Merwestein voor het houden van de Landsfinale en de 
verplichtingen met sponsors contractueel vast. 
Vanwege de diversiteit aan wensen/behoeften zal een enquête worden georganiseerd om 
zodoende te kunnen vaststellen welk draagvlak er is voor zowel centralisatie als decentra-
lisatie van de Landsfinale voor teams.  
Ook zal de haalbaarheid van een provinciaal kampioenschap worden onderzocht. 
 
 
OPLEIDINGEN 
 
Binnen de KNBB wordt gewerkt aan nieuwe instructeurs - opleidingen welke voldoen aan 
de VWS kwalificatiestructuur Sport en de huidige A en B instructeuropleiding doen ver-
vallen. 
Het streven is erop gericht dat deze opleidingen (niveau 2 en niveau 3) eind 2009 aangebo-
den kunnen worden.  
 
Naast het ontwikkelingen van de nieuwe instructeurs-opleidingen wordt gewerkt aan een 
beloningssysteem voor jeugd. Door het opzetten van een dergelijk systeem, vergelijkbaar 
met bijvoorbeeld de banden in Judo kunnen we jeugd iets structureels bieden en langer aan 
ons binden. Jeugd wordt gestimuleerd om te blijven biljarten door tweemaandelijkse tot 
halfjaarlijkse doelen te halen in de vorm van badges in verschillende kleuren die respectie-
velijk een bepaald niveau vertalen. De kleuren en niveaus van deze badges refereren aan de 
kleuren en niveaus van andere sporten. 
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Instructeurs niveau 2 (voormalig B) 
 
Zij zullen de laagdrempelige lessen en cursussen binnen de verenigingen en zalen geven. 
Daarnaast kunnen deze trainers in samenwerking met de jeugdconsuls als ambassadeurs de 
uitvoerders worden van KNBB- open dagen en scholenprojecten. De lessen en cursussen 
die zij geven zullen tegen van te voren vastgestelde tarieven gegeven worden waardoor 
elke cursist voor aanvang weet hoeveel hij/zij moet betalen voor een les. Daarnaast kunnen 
zij van les- en promotiemateriaal worden voorzien en voorkomen we wildgroei. Feitelijk 
scheiden we nu het kaf van het koren. Deze trainers zullen aan de KNBB gebonden worden 
middels een trainerslicentie voor een bepaalde periode na afloop kan de KNBB terugkom-
dagen organiseren.  
Deze trainers worden ingelicht over de vereiste vaardigheden voor de examinering van 
badges zodat zij hun cursisten kunnen doorsturen naar de examendagen. Deze trainers 
worden niet door KNBB vergoed maar halen hun inkomsten uit de lessen die zij geven. 
Alle cursisten zullen lid moeten zijn van de KNBB. In verband met het volgen van de pro-
gressie van cursisten zullen zij deze progressie vastleggen in een door de KNBB aangele-
verd volgsysteem. 
 
Instructeurs niveau 3 (voormalig A) 
 
Deze trainers mogen niet alleen acteren als club/zaaltrainer maar kunnen ook in aanmer-
king komen voor een functie als regionale trainer. Ook deze trainers zullen aan de KNBB 
verbonden worden middels een trainerslicentie voor een bepaalde periode. De regionale 
trainer mag examens afnemen tot een nog nader te bepalen badgeniveau. Deze examenda-
gen worden ergens binnen hun regio ingepland en daarvoor worden - o.a. via de jeugdcon-
suls - alle clubtrainers binnen die regio uitgenodigd om hun geschikte cursisten aan te mel-
den. Deze trainers worden niet door de KNBB voor hun lessen vergoed maar een deel van 
de exameninkomsten komt hun toe indien zij het examen afnemen. Deze trainingen zullen 
uiteindelijk weer dienen aan te sluiten op de trainingen van de bondstrainers. 
 
Gediplomeerde instructeurs A en B 
 
Doel is dat wanneer de nieuwe opleidingen gereed zijn er herscholing georganiseerd gaat 
worden voor alle reeds gediplomeerde trainers A en B. Met ingang van de nieuwe oplei-
dingen vervallen de A en B diploma’s. Dit betekent dat straks alleen A en B trainers die 
herscholing naar niveau 2 en 3 hebben afgerond en daarmee een trainerslicentie verkrijgen. 
 
Promotiemateriaal 
 
De opgeleide jeugdtrainers kunnen in de toekomst een promokit aanvragen die op zijn 
minst zal bestaan uit: badgesysteem met bijbehorende uitleg, draaiboek voor de organisatie 
van open dagen, subsidiemogelijkheden per gemeente, promotiematerialen. etc. Tevens 
komt er een aparte website voor opleidingen waarop trainers ondersteund worden, maar 
waar ook geïnteresseerden zich kunnen opgeven voor biljartles.  
Doel is dat er zoveel mogelijk open (jeugd)dagen georganiseerd gaan worden welke ge-
volgd worden door cursussen waarmee het aantal jeugdleden in de biljartsport zal toene-
men. 
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Hoofdstuk 6 
 
ARBITRAGE 
 
Het arbitragebeleid bevat een 4-tal speerpunten. 
 

1. Het opstarten van een goede ledenadministratie van arbiters; 
2. Het aanpassen van de opleidingen in vier modules van 6 dagdelen; 
3. Het opstarten van een goede ranking binnen de gewesten; 
4. Het creëren van een goede doorstroming richting Nationaal. 

 
 
Ad 1 

Als eerste is een gedegen administratie van wie in Nederland arbiter is van het 
grootste belang. Het is niet zinvol over enig beleid te spreken indien men niet weet 
op wie dit beleid van toepassing is. Alle geledingen, club-, districts-, gewestelijke-, 
nationale-, CEB- en UMB- arbiters dienen in die ledenadministratie voor te komen. 
Arbiters die niet in dit bestand voorkomen dienen na verloop van korte tijd niet 
meer door KNBB Carambole als arbiter te worden erkend. Het is ondenkbaar dat 
men wel in Nederland als arbiter optreedt zonder lid te zijn van KNBB Carambole.  

 
 
Ad 2 

Het aanpassen van de bestaande opleidingen naar een opleidingstraject van 4 modu-
les conform de eisen van NOC/NSF. Door deze aanpassing wordt de opleiding tot 
districtsarbiter tot 6 dagdelen bekort. Hierdoor is deze mogelijkerwijs makkelijker 
toegankelijk voor de leden. 
 
De volgende modules kunnen worden onderscheiden: 
 
a. Een Clubmodule van 6 dagdelen. 

Tijdens deze cursus worden de elementaire beginselen van het arbitreren bij 
libre, bandstoten en driebanden klein onderwezen. Na het succesvol doorlo-
pen van deze opleiding wordt men benoemd tot Clubarbiter en kan men ar-
bitreren op verenigingsniveau. 
 

b. Een Districtsmodule van 6 dagdelen. 
Tijdens deze cursus wordt dieper ingegaan op het arbitreren van libre, band-
stoten en driebanden klein en wordt begonnen met het arbitreren bij kader. 
Na het succesvol doorlopen van deze module wordt men benoemd tot Dis-
trictsarbiter en kan men arbitreren op Districtsniveau. 
 

c. Een Gewestelijke module van 6 dagdelen. 
Tijdens deze cursus wordt dieper ingegaan op het arbitreren bij libre, band-
stoten, driebanden klein en kader en wordt begonnen met het arbitreren bij 
driebanden groot en ankerkader.  Na het succesvol doorlopen van deze cur-
sus wordt men benoemd tot Gewestelijk Arbiter en kan man arbitreren op 
Gewestelijk niveau. 
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d. Een Nationale module van 6 dagdelen. 
Tijdens deze cursus wordt de cursist onderwezen in alle spelsoorten op de 
match-tafel. Na het succesvol doorlopen van deze cursus wordt men be-
noemd tot Nationaal Arbiter en kan men arbitreren op Nationaal niveau. 

 
Alle modules dienen te worden gegeven door erkende docenten. Aan het eind van 
elke module volgt een theoretisch en een praktisch examen welke wordt afgenomen 
door een gecommitteerde namens de CA. 
 
 

Ad 3 
Binnen het beleidsplan arbitrage is het woord “kwaliteit” van het grootste belang. 
Net als binnen andere sportbonden dienen de meest getalenteerde arbiters de meest 
getalenteerde spelers te begeleiden. Daartoe is het systeem van begeleiden en be-
oordelen een prima instrument. 
Binnen Districten en Gewesten dient er hiervoor een beoordelingssysteem in het le-
ven te worden geroepen. Door de resultaten van deze beoordelingen te verwerken 
ontstaat er een ranking van waaruit mensen kunnen doorstromen. Districtsarbiters 
kunnen op deze manier toegang krijgen tot de Gewestelijke module en Gewestelij-
ke arbiters kunnen toegang krijgen tot de Nationale module. 
Wel moet worden gewaakt dat niet aan een beginnend arbiter wordt beloofd dat hij 
binnen een korte tijd (zeg enkele jaren) tot de Nationale top zal behoren, want deze 
positie is maar voor weinigen weggelegd. Op een arbiterbestand van plm. 4000 zul-
len maar 24 mensen tot de top kunnen behoren.  

 
 
Ad 4 

De CA heeft momenteel de beschikking over 24 toparbiters welke worden ingezet 
voor toernooien waarvoor de Commissie Topsport arbiters nodig heeft. Eens per 
twee jaar worden de 2 laagst geplaatsten op de Nationale Ranking terugverwezen 
naar hun Gewest en worden vervangen door twee andere getalenteerde Nationale 
Arbiters. Deze twee kandidaten dienen door de CA te worden gescout binnen de 
eerste- en ereklasse Topteams. Nationale arbiters die de weg naar de top ambiëren 
dienen ervaring op te doen en zich te onderscheiden binnen deze topteams. Hier-
door ontstaat doorstroming en krijgen meerdere Nationale Arbiters de mogelijkheid 
zich binnen de top te profileren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De juiste precisie 
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Hoofdstuk 7 
 
FINANCIEN 
  
Als eerste heeft het bestuur na de oprichting van de vereniging een nieuw declaratie- 
reglement vastgesteld, waarin alle vergoedingen op elkaar zijn afgestemd. 
De vergoedingen aan districten voor gewestelijke finales zijn nu voor ieder district 
of gewest gelijk.  
 
In 2010 zullen de vergoedingen aan de gewesten voor de gewestelijke finales worden op-
geheven en de districten zullen deze kosten voor eigen rekening nemen. 
De gewestelijke financiën zullen vanaf 1 juli 2010 centraal gebeuren. 
 
Uit de rondgang bij de gewesten en districten blijkt dat een verdere vereenvoudiging van 
heffingen breed wordt gedragen. 
Ook dat zal leiden tot minder administratie en de daarbij behorende controles. 
We stellen dan ook voor om de inschrijfgelden voor de landscompetitie af te schaffen. 
 
In juni 2009 is een samenwerkingsovereenkomst (convenant) gesloten met de KNBB, 
waardoor de bijdrage van onze vereniging volledig gereguleerd is en we plukken daarvan 
het komend jaar al de vruchten aangezien de bijdrage aan de koepel met  € 1,50 daalt. 
De afdracht ligt thans op een niveau van € 12,00  per lid, waarbij voor junioren, recrean-
ten en driebanden spelers (divisie) maar voor 50% hiervan betaald hoeft te worden. 
 
Bij de opzet van de contributie is het nodig om veel meer te kijken naar kosten en baten per 
individueel lid.  
Uit de ledenadministratie blijkt dat 3000 leden op meerdere fronten spelen: 
 
- ruim 800 leden zijn per heden lid van meer dan één vereniging; 
- een soortgelijk aantal leden speelt in de avond- en dagcompetitie; 
- bi jde sectie Driebanden  spelen 1400 leden, die ook bij Carambole biljarten. 
 
Voor deze laatste categorie wordt thans reeds een extra contributie in rekening gebracht, 
terwijl de gezamenlijke opbrengst van carambole en driebanden gedeeld wordt. 
Binnen het kader van onze verzelfstandiging dient hier een aanpassing te geschieden en zal 
voor ieder van de belanghebbenden (Driebanden en Carambole), een eigen traject moeten 
worden uitgezet. 
In onze optiek dienen deze leden bij Carambole de normale contributie te betalen, waarbij 
rekening gehouden kan worden dat er voor de koepelkosten een “korting” is van 50%. 
Een soortgelijke berekening dient ook toegepast te worden op de spelers in de avond- en 
dagcompetitie. De korting is gelijk aan de spelers divisie driebanden, aangezien ook hier 
de bijdrage aan de koepel niet nogmaals verschuldigd is. 
Aangezien de leden die lid zijn van meerdere verenigingen normaliter maar op een plaats 
tegelijk deel kunnen nemen, lijkt het gerechtvaardigd om aan deze dubbele lidmaatschap-
pen alleen een basis -bijdrage te vragen in verband met administratieve handelingen. 
We zullen moeten onderzoeken of hiervoor draagvlak is. 
De basis- bijdrage moet ook het uitgangspunt zijn voor “niet- spelende leden en bestuur-
ders”.  
De niet- spelende leden (de zgn. grijze leden) zijn een speerpunt in dit plan. 
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Zonder rekening te houden met toeloop van collega-bonden kan de contributie in de perio-
de dat het beleidsplan bestrijkt gelijk blijven, mits het ledental niet daalt. 
Houden we rekening met de daling van de achterliggende jaren dan zal de contributie 
jaarlijks moeten stijgen met de prijsindex van de salarissen. 
Omdat het hier om een verwachting gaat mogen aan die cijfers geen rechtskracht worden 
ontleend.  In alle gevallen verdient het aanbeveling om geleidelijk te verhogen of te verla-
gen. 
 
Voorts heeft het bestuur een besluit genomen over de afwikkeling van de (achtergestelde) 
leningen uit de jaren 2001/2002. 
In de samenwerkingsovereenkomst is geregeld dat de vereniging Carambole deze verplich-
ting heeft overgenomen onder het verkrijgen van een niet direct invorderbare vordering op 
de KNBB (koepel). 
In 2009 hebben we binnen de begroting een “reserve” opgebouwd om een gedeelte van 
deze verplichting af te lossen. Uitgaande van de huidige inventarisatie verwachten wij dat 
uiteindelijk de helft van de lening door de districten, verenigingen of leden,  hun vorderin-
gen zullen kwijtschelden. Volgens het plan van vorig jaar zal aflossing of kwijtschelding in 
vijf jaar gestalte kunnen krijgen. 
We zullen de reeds gevormde reserve van € 32.500,--  daarvoor aanwenden, aangevuld 
met de helft van de overschotten in de jaren 2010 tot en met 2013 (volgens de oorspronke-
lijke afspraken). Het huidige bestuur heeft er alle vertrouwen in dat op deze wijze zo snel 
mogelijk voldoende financiële weerstand kan worden opgebouwd. 
Gestreefd moet worden naar een reserve met een omvang van circa € 200.000,-- (eenmaal 
de wedstrijdkosten) om calamiteiten te kunnen opvangen. 
Ter verbetering van de liquiditeitspositie is het van belang dat contributies en inschrijfgel-
den sneller worden betaald. 
 
In de planperiode kunnen door gebruik van een gemeenschappelijk bondsbureau met één 
of meer andere sportbonden de overheadkosten per lid naar beneden en wordt  voldaan 
aan de eisen van NOC*NSF om in de toekomst voor meer subsidie in aanmerking te ko-
men. 
Deze eisen zijn minimaal 40.000 leden, 10 fte’s en een omvang van de begrotingen van 
minimaal 1,5 miljoen. 
 
Indien we erin slagen om het aantal leden te doen groeien zal dit ook direct effect kunnen 
hebben op de hoogte van de contributie. 
Bij 40.000 Carambole-leden, in plaats van de huidige 24.000 leden, kan de contributie 
omlaag naar een niveau van € 15,-- per lid. 
Ook door een andere opzet van de wedstrijdorganisatie of de wijze van spelen van finales 
kan op de wedstrijdkosten worden bespaard, kunnen de kosten voor de individuele biljar-
ters omlaag. 
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Hoofdstuk 8 
 
COMMUNICATIE, PUBLIC RELATIONS EN SPONSORING 
 

1. Doel communicatie 
2. Naar wie willen wij communiceren 
3. Hoe willen wij communiceren 
4. Wat willen wij communiceren 
5. Financiering 
6. Sponsoren en PR 
7. Besluiten en uitvoering 
8. Prioriteiten en planning 

 
1. Doel Communicatie: 

 
 Het imago van biljartsport / KNBB veranderen en verbeteren 
 Vertrouwen creëren 
 Biljartsport promoten 
 Leden optimaal informeren, een band kweken en betrekken 

  
2. Naar wie willen wij communiceren / wie willen wij bereiken: 

 
 Leden, verenigingen, districten, gewesten 
 Collega bonden, alle biljarters, landelijke en regionale media, sponsoren, bedrijven 

en organisaties, potentiële biljarters 
 
3. Hoe willen wij communiceren: 

 
 Via website 
 Via eigen magazine 
 Via biljart TV kanaal 
 Via digitale nieuwsbrief  
 Via bestaande biljartbladen en media  

 
4. Wat willen wij communiceren: 

 
 Samen biljarten geeft meer effect 
 Algemene boodschap 
 Nieuwe producten 
 Memorabele feiten 
 Achtergrond informatie 
 Belangrijke evenementen 
 Vereniging van de maand 
 Biljartkalender 
 Ledenvoordeel 
 Column van topbiljarter of  Bn’er 
 Ervaringen jeugdbiljarter 
 Speerpunten doelgroepen 
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5. Financiën vrijmaken voor communicatieplan: 
 

 Budget 
 Sponsoren 
 Bijdrage leden 
 Advertenties 

 
6. In samenwerking met KNBB sponsoren een PR plan opstellen 

 
7. Besluiten en uitvoeren 
 

 Bestuur vereniging / sectie: 
 
a. Beleid maken en besluiten nemen 

 
 Bondsbureau: 
 
a. Uitgeven van nationale en regionale persberichten  
b. Digitale nieuwsbrief 
c. Inventariseren verenigingen welke digitaal niet bereikbaar zijn en berichtgeving 

hierop aanpassen 
d. Sponsoren en PR plan opstellen 

 
8. Prioriteiten en planning: 
 

a. Realiseren voorjaar 2010: 
 
 Het ontwerpen van een eigen website (in overleg met gewesten). 
 Zes keer per jaar verstrekken digitale nieuwsbrief. 
 Sponsoren- en PR plan opstellen. 
 Uitgeven (media) persberichten. 

 
b. Realiseren 2010 – 2011: 
 
 Realiseren eigen magazine.  
 Communicatie en PR via bestaand biljartmagazine. 
 Communicatie en PR via biljart TV kanaal. 
 PR via media en evenementen. 

 
Algemeen : Overwegen of een aparte portefeuille voor dit beleidsterrein wenselijk is. 
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Hoofdstuk 9 
        

LEDENWERVING EN VERENIGINGSONDERSTEUNING 
 
Ledenwerving 
 
Het Strategisch Marketing Plan (SMP), vastgesteld door de bondsraad in 2005, was be-
doeld om het marketing-denken van de KNBB te bevorderen. In de praktijk werd het SMP 
door velen als te abstract ervaren. Concreet omschreven acties om bijvoorbeeld tot leden-
aanwas te komen werden gemist.  
Wel is hieruit voortgekomen dat een dagcompetitie als proef werd gestart in district Delta 
Zuid-West, waaraan ook niet KNBB-leden kunnen deelnemen. 
Ledenwerving is tot op heden geen vast punt op de bestuursagenda geweest. Wij vinden 
dat dit wel moet gebeuren en dat een portefeuillehouder zich geheel op ledenwerving en 
verenigingsondersteuning kan toeleggen. 
De meeste biljartverenigingen hebben de laatste jaren te maken met een terugloop van met 
name seniorleden en geen toename van jeugdleden. 
Dat heeft gevolgen voor de financiën van de verenigingen, de districten en KNBB-
Carambole, waardoor bij een gelijkblijvende contributie moet worden bezuinigd en er te-
vens geen ruimte is voor de ontwikkeling van nieuw beleid. 
In dit beleidsplan treft u geen uitgewerkt plan van aanpak t.a.v. ledenwerving aan, doch 
een aantal speerpunten. 
De belangrijkste doelgroepen zijn de jeugd, collega-bonden, grijze leden, de 60-plussers,  
sporters van andere sportverenigingen, vrouwen en allochtonen. 
 
Speerpunt jeugd 
 
In het hoofdstuk Breedtesport is aangegeven op welke wijze het jeugdbeleid opnieuw in-
houd zal worden gegeven met als doel meer jeugdleden aan te trekken én te behouden. 
 
Speerpunt collega-bonden 
 
In de afgelopen maanden zijn we door enkele collega-bonden benaderd over eventuele 
samenwerking. Ook deze bonden zien een sterke vergrijzing en daling van hun ledenbe-
stand waardoor het opzetten van een volwaardige competitie steeds moeilijker wordt. 
Uit de gesprekken met bestuurders van collega-bonden is gebleken dat ons meer bindt dan 
scheidt. Vanuit die gedachte gaan we in de planperiode besturen van collega-bonden bena-
deren over mogelijke samenwerking. Die kan bestaan uit deelname aan de landscompetiti-
tie en PK’s, doch ook uit het afnemen van bepaalde diensten (bijv. automatisering). 
In de afgelopen maanden is reeds gewerkt aan een concept, op grond waarvan leden van  
een collega-bond als proef gedurende één wedstrijdseizoen tegen een gereduceerde bonds- 
en districtscontributie kunnen deelnemen aan de landscompetitie en PK’s. 
De voorgestelde wijzigingen inzake klasse-indeling en teamsamenstelling, vermeld onder 
hoofdstuk  Breedtesport, zullen een overgang naar de KNBB-competitie vergemakkelijken. 
Door toename van het aantal leden en als gevolg daarvan meer subsidiegelden kan het  
verschil in contributie tussen collega-bonden en KNBB-Carambole aanmerkelijk worden 
verkleind. 
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Speerpunt “grijze leden” 
 
Onder “grijze leden” verstaan we leden die wel lid zijn van een KNBB-vereniging, doch 
waarvoor geen bondscontributie wordt afgedragen. Men neemt noch deel aan de lands-
competitie, noch aan PK’s. 
Formeel is dit in strijd met de statuten van de KNBB, omdat alle leden van een vereniging 
als lid moeten worden aangemeld. 
Omdat het volgens schatting om méér dan 10.000 leden gaat, zijn we van mening dat een 
weg moet worden gevonden om ook deze leden als KNBB-lid aan te melden. Daarbij den-
ken we aan een constructie die zowel voor KNBB-Carambole als voor de vereniging fi-
nancieel aantrekkelijk is. Ook zou aan een dergelijk basis-lidmaatschap bepaalde rech-
ten/faciliteiten kunnen worden verbonden. 
 
Speerpunt 60-plussers 
 
Zoals hiervoor reeds is aangegeven zal het aantal 60-plussers in de komende jaren sterk 
toenemen. Deze doelgroep is over het algemeen gemakkelijk te bereiken via de website 
van de KNBB en/of verenigingen danwel via een huis-aan-huisblad. Ook open dagen lenen 
zich hiervoor uitstekend. Om beginnende biljarters te behouden is het van belang dat er 
binnen de vereniging één of meer biljartinstructeurs zijn. 
Na evaluatie van de dagcompetitie in district Delta Zuid-West zal het recreantenbeleid ver-
der gestalte worden gegeven.  
 
Sporters van andere sportverenigingen 
 
Om deze doelgroep gaat het zoals beschreven onder het beleidsthema “Een leven lang 
sporten? Het is de bedoeling dat mensen voor de sport in het algemeen behouden blijven 
en dat bonden zich gezamenlijk gaan inzetten om dit te bereiken. 
Als bijvoorbeeld een lid van een voetbalvereniging om welke reden dan ook stopt met 
voetballen zal hij in de regel zijn lidmaatschap opzeggen. Indien de vereniging daarnaast 
ook een biljartafdeling heeft kan hij behouden blijven voor de vereniging. 
Voor zowel de voetbalvereniging als voor Carambole een aantrekkelijk perspectief. 
Wij zullen dan ook deze mogelijkheid onder de aandacht brengen van sportverenigingen 
via hun sportbonden. 
 
Speerpunt vrouwen en allochtonen 
 
Beide doelgroepen zijn thans nog sterk ondervertegenwoordigd in de Vereniging Caram-
bole. Met een gericht p.r.-beleid zal worden getracht ook deze doelgroepen voor de biljart-
sport te interesseren. 
 
Verenigingsondersteuning 
 
Wij zijn voornemens verenigingen via de website een handleiding ter beschikking te stel-
len waarin uitvoerig wordt beschreven welke activiteiten kunnen worden georganiseerd om 
leden te werven en om leden te behouden. 
Voorts kunnen verenigingen met accommodatieproblemen deze voorleggen aan het bonds-
bureau.  
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Met betrekking tot het accommodatiebeleid valt overigens nog veel te doen. 
Ook hierover zal een handleiding via de website voor verenigingen beschikbaar komen.  
Alvorens het accommodatiebeleid inhoud te geven zullen de huidige accommodaties moe-
ten worden geïnventariseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monique van Exter, Europees en Nederlands kampioen libre 

 
 



BEKNOPT VERSLAG VAN DE VERGADERING MET DE DISTRICTEN IN ZUID-
NEDERLAND TE OIRSCHOT OP 12 OKTOBER 2009 MET ALS ONDERWERP 

HET CONCEPT-BELEIDSPLAN CARAMBOLE 2010-2012 
 

Aanwezig: 
 
namens het bestuur: Jaap Labrujere (voorzitter), Evert Hulleman, Gerrit van de Put en 
Bart    
                                 Schoneveld 
 
afgevaardigden van de districten Maastricht e.o., Zuid-Limburg, Venlo, Kempenland, 
Midden-Brabant, West-Brabant en Delta Zuid-West 
 
leden van de gewestelijke commissie Zuid-Nederland 
 
Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een woord van welkom. Hij zegt 
verheugd te zijn dat alle districten in Zuid-Nederland en een afvaardiging van de 
gewestelijke commissie zijn vertegenwoordigd. 
Vervolgens geeft hij aan dat deze vergadering is belegd om de districten en de 
gewestelijke commissie in de gelegenheid te stellen hun visie te geven over het 
toegezonden concept-beleidsplan. Het bestuur hecht eraan dat het op 21 november vast 
te stellen beleidsplan zo breed mogelijk wordt gedragen. 
 
Afgevaardigden van de districten Venlo en Zuid-Limburg en leden van de gewestelijke 
commissie geven aan het beleidsplan niet te hebben ontvangen. 
De voorzitter zegt dit te betreuren, omdat hiertoe aan het bondsbureau opdracht is 
gegeven. 
Dat de leden van de gewestelijke commissie het stuk niet hebben ontvangen kan gelegen 
zijn in het feit, dat de voorzitter van de gewestelijke commissie momenteel in het 
ziekenhuis verblijft. 
Hij zal bij het bondsbureau hieromtrent informeren. 
 
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten het beleidsplan hoofdstuksgewijs te 
behandelen. 
 
Hoofdstuk 1 (Inleiding) 
 
Geen van de aanwezigen heeft hierover vragen of opmerkingen. 
 
Hoofdstuk 2 ( Trends en ontwikkelingen) 
 
Vraag Delta Zuid-West: wat kunnen we hiermee? 
 
De voorzitter zegt dat trends en ontwikkelingen in de samenleving, maar ook kansen en 
bedreigingen, sterkten en zwakten, mede de onderlegger zijn geweest voor de 
beleidsvoornemens zoals die zijn verwoord in de volgende hoofdstukken. 
Een dergelijke opzet wordt ook aanbevolen door NOC*NSF en zie je ook terug bij andere 
sportbonden. 
 
Vraag Zuid-Limburg: Waarom geen overleg met de districten individueel? 
 
De voorzitter zegt dat vergaderingen als deze in de praktijk hun waarde hebben bewezen. 
De aanwezigen kunnen bovendien kennis nemen van de inbreng van colega-districten in 
een gewest. Overigen zou het volgens hem te tijdrovend en te kostbaar zijn om 34 
districten te gaan bezoeken. 
 
Hoofdstuk 3 ( Missie, visie en organisatie) 



 
Vraag Delta Zuid-West: Wat houdt in dat het bestuur procesmatig betrokken is bij de 
vertaalslag van het beleid? 
 
De voorzitter zegt dat na de vaststelling van het beleid de uitvoering daarvan aan aan 
anderen in de organisatie moet worden opgedragen. Het bestuur zal daarbij op 
hoofdlijnen aangeven hoe dat kan gebeuren en voortgangscontrole wordt ingebouwd. In 
de regel zullen medewerkers van het bondsbureau met de uitvoering worden belast, doch 
in sommige gevallen zal ook een beroep moeten worden gedaan op districten en 
gewestelijke commissies. 
 
Vraag Gew. Commissie: welke commissies worden opgeheven? 
 
De voorzitter zegt dat door een andere opzet enkele commissies worden opgeheven, 
welke voorheen waren samengesteld uit vertegenwoordigers van de gewestelijke 
commissie (bijv. de CW en de LCR). 
Hiervoor in de plaats komt de commissie Breedtesport , waarin de voorzitter van de 
gewestelijke commissies zijn opgenomen. 
Het doel hiervan is om de coördinerende rol van de voorzitters van een gewestelijke 
commissie beter tot zijn recht te laten komen. 
Ook de CLKB komt te vervallen door de instelling van een commissie Topsport. 
 
Vraag Delta Zuid-West: blijft er gestreefd worden naar 32 districten? 
 
De voorzitter zegt dat dit getal niet heilig is. Het aantal districten kan in de toekomst zelfs 
toenemen door samenwerking met collega-bonden. 
 
 
Hoofdstuk 4 (Topsport)                                
 
Vraag Kempenland: Is topsportbeleid wel noodzakelijk voor zo weinig topbiljarters en 
staan de kosten daarvan in redelijke verhouding tot de kosten van breedtesporters? 
 
De voorzitter zegt dat tot op heden het topsportbeleid bij Carambole weinig gestructureerd 
is geweest. Topsporters vervullen een belangrijke functie voor het uitdragen van hun 
sport. In nauwe samenwerking met de sectie Driebanden zal een 
talentherkenningsprogramma worden opgezet. 
Voor wat betreft de nationale en internationale topsportevenementen komen voor het 
hoofdtoernooi alleen de kosten van arbitrage voor rekening van Carambole, alsmede de 
kosten van lakens en ballen. 
De topteam- en kadercompetitie bedruipen zichzelf. 
De begroting van Carambole geeft op elk onderdeel inzicht in de kosten en baten van 
topsport. 
 
Hoofdstuk 5 (Breedtesport) 
 
Opmerking Kempenland: In ons district hecht men er aan om voorwedstrijden PK’s in drie 
dagen te spelen. 
 
Evert Hulleman zegt dat de districten daarin de vrije keuze hebben. T.a.v. de opzet van de 
landscompetitie onderzoekt een werkgroep thans hoe deze aantrekkelijker kan worden 
gemaakt. 
De aanbevelingen van de werkgroep zullen omstreeks eind dit jaar aan de districten om 
commentaar worden voorgelegd. 
 
Vraag lid Gew.commissie: Waarom voeren we voor nieuwe leden geen getrapte 
contributie in? 



 
De voorzitter zegt dat dit onderwerp wellicht beter bij behandeling van het hoofdstuk 
Financien kan worden besproken. 
 
Opmerking Delta-Zuid-West: In ons district loopt een proef, waarbij leden van een collega-
bond eerst lid van de KNBB moeten worden indien men zich voor een finale heeft 
geplaatst.. 
 
Opmerking Midden-Brabant: Het zou voor de districten (en voor Carambole) goed zijn als  
de divisies driebanden weer onder de paraplu van Carambole zouden komen. 
 
Evert Hulleman zegt dat een en ander is gebaseerd op destijds gemaakte afspraken met 
de sectie Driebanden. 
Ook dit onderwerp zal de hiervoor genoemde werkgroep meenemen. 
 
Opmerking Kempenland: We willen onze leden voorleggen of wel of niet moet worden 
deelgenomen aan gewestelijke teamfinales en de Landsfinale. 
Diverse districten passen de reglementen verschillend toe (bijv. door geen reserves in een 
team op te nemen). 
Een meerderheid is tegen verhoging van de teamgelden. Ook verzet men zich tegen 
verplichte afname van Biljart Totaal. 
 
Opmerking Midden-Brabant: Ons voorstel zou zijn om de contributie niet te verlagen. 
 
Vraag Delta Zuid-West: Kunnen diploma’s van instructeurs komen te vervallen? 
 
De voorzitter zegt dat diploma’s niet kunnen vervallen. Wel kan voor het up to date 
houden van een licentie een verkorte opleiding worden verlangd voor A en B-instructeurs. 
Hiervoor zal een kleine onkostenvergoeding worden gevaagd. 
 
Hoofdstuk 6 (Arbitrage) 
 
Opmerking West-Brabant: Jong talent moet de mogelijkheid krijgen door te kunnen 
stromen naar toparbiter. Het moet niet vanzelfsprekend zijn dat de vaste kern van 
toparbiters onveranderd blijft. 
 
De voorzitter zegt dit aan de portefeuillehouder arbitrage te zullen voorleggen. 
 
Opmerking Midden-Brabant: Beoordelaars zouden geen actieve arbiter meer mogen zijn. 
 
Opmerking lid Gew.Commissie: Een arbiter die door omstandigheden (bijv. ziekte) lager 
geklasseerd wordt, moet een herkansing krijgen. 
 
Hoofdstuk 7 (Financien) 
 
Opmerking Kempenland: Ons bestuur is tegen verhoging van de teamgelden. Die is in 
verhouding tot de geleverde diensten veel te hoog. Ook na verlaging van de contributie 
betalen we dan evenveel dan thans. 
 
Op een daartoestrekkende vraag van de voorzitter blijkt dit bij de andere districten niet zo 
gevoelig te liggen. 
 
Opmerking lid Gew.Commissie: in de begroting zouden de koepelkosten duidelijker tot 
uitdrukking moeten worden gebracht. 
 
Bart Schoneveld zegt dat bij  de opzet van de begroting hiermee reeds rekening is 
gehouden. 



Voorts geeft hij aan dat een lagere contributie en verhoging van de teamgelden elkaar 
nagenoeg compenseren. Wel wordt daarmee tot uitdrukking gebracht dat de 
wedstrijdkosten zoveel als mogelijk worden gedekt door de teamgeldem. 
Hij sluit niet uit dat in de naaste toekomst door besparingen op wedstrijdkosten en 
toename van het aantal leden verdere verlaging van de contributie tot de mogelijkheden 
behoort. 
Dat zou voor toekomstige samenwerking met collega-bonden volgens hem een goede 
ontwikkeling zijn. 
Ook is in de begroting voorzien dat districten/verenigingen die hun aandeel in de 
achtergestelde lening opeisen, hieraan kan worden voldaan. 
 
Opmerking Zuid-Limburg: De vergoeding voor een NK-finale is ontoereikend om de 
kosten van arbiters te kunnen dekken. 
 
Bart Schoneveld zegt dat verhoging van de vergoeding zal leiden tot verhoging van de 
wedstrijdkosten. 
Deze vergoeding moet als een bijdrage in de organisatiekosten worden gezien. 
Met het genereren van andere inkomsten (bijv. loterij of inkomsten uit advertenties) is het 
veelal mogelijk om tot volledige dekking van de kosten te komen. Dat vergt wel 
inventiviteit en creativiteit van de organiserende vereniging. 
 
Hoofdstuk 8 (Communicatie en P.R.) 
 
Na enige discussie over medegebruik van Biljart Totaal of De Ballen voor het opnemen 
van publicaties, nieuwsbrief, districtsartikelen, e.d.is de vergadering van mening dat een 
eigen orgaan het meest aanspreekt en die als nieuwsbrief digitaal wordt verzonden. 
 
Hoofdstuk 9 (Verenigingsondersteuning en ledenwerving) 
 
Opmerking Delta Zuid-West: Ledenwerving zal lastig worden als niet tegelijk wordt 
gewerkt aan uitbreiding/verbetering van de accommodaties. 
 
Gerrit van de Put zegt dat hij dat geheel kan onderschrijven. Vandaar dat binnenkort een 
informatiebulletin over het accommodatiebeleid op de website zal worden geplaatst. 
Aan alle verenigingen is een vragenformulier toegezonden waarop men gegevens over de 
huidige huisvesting kan vermelden. 
 
Hierna dankt de voorzitter een ieder voor hun inbreng en wenst allen een goede 
thuiskomst. 
 
 
 



BEKNOPT VERSLAG VAN DE VERGADERING MET DE DISTRICTEN IN MIDDEN-
NEDERLAND OP 17 OKTOBER 2009 TE VIANEN MET ALS ONDERWERP HET 

CONCEPT-BELEIDSPLAN CARAMBOLE 2010-2012 
 
Aanwezig: 
 
namens het bestuur: Jaap Labrujere (voorzitter), Hans Berkhout, Bennie Deegens, Evert 
Hulleman, Gerrit van de Put en Bart Schoneveld 
 
afgevaardigden van de districten: Betuwe/Veenendaal, ’s-Hertogenbosch, Amsterdam, 
Veluwezoom, Oss en ’t Sticht 
 
leden van de gewestelijke commissie Midden-Nederland 
 
Ruud Hudepohl, medewerker afd. Wedstrijdzaken 
 
De voorzitter opent te 11.00 uur de vergadering met een woord van welkom. Hij licht het 
doel van deze vergadering toe. Alle opmerkingen, suggesties e.d. m.b.t. het beleidsplan 
zullen worden meegenomen bij de behandeling van dit stuk op 21 november a.s. in de 
algemene ledenvergadering. Het bestuur hecht er waarde aan dat het beleidsplan zo 
breed mogelijk wordt gedragen. 
Op zijn voorstel wordt  besloten het beleidsplan hoofdstuksgewijs te behandelen. 
 
Inleiding 
 
Afgev. van ‘s-Hertogenbosch informeert naar de status van de statuten van Carambole. 
Volgens hem dienen deze nog te worden vastgesteld.  
De voorzitter zegt dat in de laatstgehouden vergadering deze zijn vastgesteld met de 
mogelijkheid dat deze in de vergadering op 21 nov. a.s. nog kunnen worden aangepast. 
Hetzelfde geldt voor de samenwerkingsovereenkomst en de diverse reglementen. 
 
Afgev. van ‘s- Hertogenbosch informeert over de aansprakelijkheid voor tekorten van 
secties en de koepel. 
 
De voorzitter zegt dat iedere sectie aansprakelijk is voor eventuele tekorten van haar 
eigen sectie. De secties tezamen zijn aansprakelijk voor tekorten van de koepel en zulks 
naar rato van het aantal leden. 
Bart Schoneveld merkt op dat op grond van de samenwerkingsovereenkomst de 
koepelkosten vastliggen. 
 
Trends en ontwikkelingen 
 
Afgev. vam ‘s-Hertogenbosch informeert welk voordeel Carambole heeft door bij het 
NOC/NSF aangesloten te zijn. 
 
Bart Schoneveld zegt dat Carambole een subsidiebedrag per lid van het NOC/NSF 
ontvangt (circa € 2,50 per lid) en een aandeel in de subsidie voor algemeen functioneren. 
Gerrit van de Put merkt op dat aansluiting bij NOC/NSF tevens noodzakelijk is om als 
sportbond te kunnen deelnemen aan internationale wedstrijden. 
 
Lid van de Gew.Commissie vraagt waaruit blijkt dat de betrokkenheid van de leden door 
gebruikmaking van Kompsos is toegenomen. 
 
Ruud Hudepohl zegt dat zulks is af te lezen aan het aantal bezoekers van de website. 
 
Missie,visie en organisatie 
 



Afgev. Veluwezoom informeert of de LCR komt te vervallen. 
 
Evert Hulleman zegt dat is gekozen voor een Commissie Breedtesport, waarin de 
voorzitters van de gewestelijke commissies zijn vertegenwoordigd. Ook  het 
recreantenbeleid wordt door deze commissie behartigd. 
 
M.b.t. het jeugdbeleid maakt hij zich ernstig zorgen. Ook in het afgelopen jaar viel een 
aanzienlijke terugloop van het aantal jeugdleden te constateren. 
 
Op een daartoestrekkende vraag van een afgev.van ’s-Hertogenbosch antwoordt Bennie 
Deegens dat onder eredivisie de topteams worden begrepen. 
 
Lid van de Gew.Commissie merkt op dat op blz. 9 is gesteld dat het beleid in 
samenspraak met alle geledingen in de organisatie tot stand zal worden gebracht. Op 
bepaalde terreinen, zoals bij het arbitragebeleid, is volgens hem onvoldoende overleg 
gepleegd. 
 
De voorzitter zegt dat vergaderingen als deze juist zijn belegd om kritiek op het concept-
beleidsplan te kunnen geven. Het bestuur legt niets op, doch geeft alleen de richting van 
het toekomstig te voeren beleid aan. 
 
Afgev. van Oss merkt op dat de vergadering weinig zinvol zou zijn als er thans geen 
beleidsplan was. Hij vindt dit juist een goede route. 
 
Afgev. van ’s-Hertogenbosch zegt als district geen medewerking te kunnen verlenen aan 
wijziging van districtsgrenzen. 
 
De voorzitter licht toe, dat zulks in bepaalde situaties gewenst zal zijn als collega-bonden 
willen samenwerken met bestaande districten. 
 
Lid van de Gew. Commissie informeert naar de datum van invoering van gewestelijke 
commissies. 
 
De voorzitter zegt dat voor wat betreft de wedstrijdorganisatie dit m.i.v. het seizoen 
2010/2011 van kracht zal worden. 
 
Topsport 
 
De voorzitter licht toe waarom afzonderlijk beleid voor topsport is opgenomen en hoe de 
kosten zich verhouden tot die van de breedtesport. 
 
Bennie Deegens wijst op de voorbeeldfunctie van topsporters en dat Carambole thans 
nog geen topsporterkenning door NOC/NSF heeft. Wel is er een gecertificeerd 
opleidingsprogramma. De sectie Driebanden heeft thans een gedoogerkenning. 
 
Breedtesport 
 
Afgev. van ’s-Hertogenbosch pleit voor dezelfde intervallen voor senioren, jeugd en 
recreanten. 
Afgev. van Amsterdam zou liever de intervallen zien verdwijnen. Ook ’s-Hertogenbosch 
kan daarin meegaan. 
 
De voorzitter informeert hoe de vergadering aankijkt tegen het organiseren van 
provinciale kampioenschappen i.p.v. de huidige gewestelijke finales. 
 
Na een uitgebreide discussie over dit onderwerp blijkt dat hieraan toch nog veel haken en 
ogen vastzitten. 



Evert Hulleman zegt  toe dit verder te zullen uitwerken met een werkgroep om te kunnen 
vaststellen of het uitvoerbaar is. 
 
Afgev. van Amsterdam refereert aan de volle agenda met voorwedstrijden PK’s. Hij zou er 
voorstander van zijn dat het aantal PK’s wordt beperkt of om de twee jaar worden 
gehouden (spreiding) 
 
Lid Gew.Commissie vraagt nadere toelichting op drietallen/viertallen C4 en C5. 
 
Evert Hulleman zegt dat dit voorstel is opgenomen i.v.m. de terugloop. Door klassen 
samen te voegen en een nieuwe moyennetabel zou meer flexibiliteit kunnen worden 
verkregen. Districten behouden grote vrijheid hierin. 
Werkgroep werkt dit thans uit. Hij vindt het jammer dat zo weinig districten hebben 
gereageerd op de gehouden enquete. 
 
Afgev. van Amsterdam vraagt of het ook mogelijk is om in de C1 met 2 man te spelen. 
 
Evert Hulleman zegt toe deze suggestie ook mee te zullen nemen. 
 
Arbitrage 
 
Lid Gew. Commissie zegt een vergadering te hebben gehad met de reg. 
arbiterscoordinatoren. Men vindt dat er nog veel onduidelijkheid is over de opleiding voor 
arbiters en de bevoegdheden van clubarbiters. 
 
Hans Berkhout zegt dat het module-systeem is opgezet om meer arbiters aan te trekken. 
De opleiding voor clubarbiter moet als een basis-cursus worden gezien. Vervolgens kan 
men doorstromen naar districtsarbiter. Een en ander zal per 1-1-2011 operationeel 
moeten zijn. 
 
Lid Gew.Commissie zegt dat een clubarbiter dan niet meer op het niveau van 
districtsarbiter kan functioneren. 
 
Hans Berkhout zegt dat er geen restricties zijn. 
 
Afgev. Veluwezoom informeert of er een verkorte opleiding tot districtsarbiter voor 
kaderspelers mogelijk is. 
 
Hans Berkhout zegt toe dit in commissieverband te zullen bespreken. 
 
Financien 
 
Bart Schoneveld licht toe dat de vergoedingen aan de districten voor het organiseren voor 
gewestelijke finales voor alle gewesten gelijk zullen worden. Dat kan budgettair-neutraal 
verlopen. Met ingang van het volgende seizoen kan de functie van gewestelijke 
penningmeester worden opgeheven.  
 
Lid Gew. Commissie verwacht problemen met de uitvoerbaarheid van de normering van 
de vergoedingen. 
 
Bart Schoneveld zegt bereid te zijn hiernaar te zullen kijken 
 
Lid Gew.Commissie informeert naar de verhoging van de teamgelden. 
 
Bart Schoneveld zegt dat het bestuur voorstaat dat de wedstrijdkosten zoveel als mogelijk 
worden gedekt door de inschrijfgelden. Per saldo betaalt een vereniging straks niet meer 
dan thans. 



 
Afgev. van ’s-Hertogenbosch vraagt waarom niet tot één contributiebedrag wordt 
overgegaan, waarin de teamgelden zijn verdisconteerd. 
 
Bart Schoneveld antwoordt dat door verlaging van de contributie het gemakkelijker zal 
worden om samenwerking met collega-bonden te bevorderen. 
 
Communicatie/P.R 
 
Lid Gew.Commissie informeert of het op de omslag gedrukte logo het nieuwe logo van 
Carambole is. 
 
De voorzitter zegt dat dit inderdaad het geval is. 
 
Na een uitgebreide discussie over medegebruik van Biljart Totaal of De Ballen t.b.v. het 
plaatsen van off. mededelingen, actueel nieuws, e.d. zegt de voorzitter toe een voorstel 
op de agenda van de ALV op 21 nov. te plaatsen, waarin de diverse opties zullen worden 
beschreven. 
 
Ledenwerving/verenigingsondersteuning 
 
Afgev. Amsterdam zegt damesbiljarten en biljarten voor allochtonen als speerpunten te 
hebben gemist. 
 
Gerrit van de Put zegt dat het damesbiljarten zeker als speerpunt moet worden 
meegenomen. Hij zet vraagtekens bij het promoten van biljarten specifiek voor 
allochtonen, omdat zulks de integratie van deze groep in de samenleving niet bevordert. 
 
Hierna dankt de voorzitter een ieder voor hun inbreng en wenst allen een goede thuisreis. 
 
 
  



BEKNOPT VERSLAG VAN DE VERGADERING ME DE DISTRICTEN IN NOORD-
OOST NEDERLAND OP 20 OKTOBER 2009 TE DALFSEN MET ALS ONDERWERP 

HET CONCEPT-BELEIDSPLAN CARAMBOLE 2010-2012 
 

 
Aanwezig: 
 
namens het bestuur: Jaap Labrujere (voorzitter), Bennie Deegens, Evert Hulleman, Gerrit 
van de Put en Bart Schoneveld 
 
afgevaardigden van de districten Berkel en Slinge, Doetinchem, Noord-Oost Overijssel, 
Stedendriehoek, Twente en Zwolle 
 
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering met een woord van welkom en zegt dat 
deze vergadering is belegd om de visies van de districten te vernemen over het concept-
beleidsplan. Het bestuur hecht er waarde aan dat het beleidsplan zo breed mogelijk wordt 
gedragen. Hij stelt voor het beleidsplan hoofdstuksgewijs te behandelen. 
 
Inleiding 
 
Afgev. Twente zegt in de inleiding te hebben gemist dat met grote zorgvuldigheid 
veranderingen in de Carambole-organisatie en in het wedstrijdwezen zullen worden 
doorgevoerd. 
 
Trends en ontwikkelingen 
 
Afgev. Doetinchem merkt op dat hij de indruk heeft dat om subsidie te krijgen bepaalde 
zaken worden opgevoerd. Hij zou er voorstander van zijn die koppeling los te laten. 
 
De voorzitter stelt voor dit punt bij het hoofdstuk Financien weer aan de orde te stellen. 
 
Afgev. Twente ziet ook als een bedreiging voor veranderingen in de organisatie de 
behoudende  opstelling van een groot deel van de leden. 
 
Missie, visie en organisatie 
 
Afgev. Twente vraagt zich af welke toegevoegde waarde het handhaven van de 
gewestelijke commissies  heeft, zulks ook i.v.m. de voortschrijdende automatisering. 
 
De voorzitter zegt dat het bestuur er veel waarde aan hecht dat de schakel tussen 
districten en het bestuur blijft bestaan. We dienen te weten wat er zoal leeft in de 
gewesten. 
 
Afgev. Berkel en Slinge informeert wat de positie is van een gewest in de nieuwe opzet. 
 
De voorzitter zegt dat een gewestelijke commissie, evenals de regiocommissie thans, 
primair belast wordt met de uitvoering van de regionale wedstrijdorganisatie onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur. 
De bedoeling is dat de voorzitters van de gewestelijke commissies zitting nemen in de 
Commissie Breedtesport, welke commissie het bestuur adviseert over tal van zaken m.b.t. 
dit beleidsterrein. Het bestuur denkt dat daarmee de coördinerende rol van de voorzitters 
van de gewestelijke commissies meer tot zijn recht komt dan thans het geval is. 
 
Lid Gew.Commissie stelt voor de functie van de gewestelijke commissie naar de districten 
toe duidelijk te omschrijven. 
 



Bart Schoneveld merkt op dat de voorzitter van een gewestelijke commissie moet kunnen 
delegeren. Zulks ook om de contacten te kunnen onderhouden met alle districten in een 
gewest. 
 
Gerrit van de Put zegt dat het in de bedoeling ligt om voor alle commissies instructies op 
te stellen, waarin de taken en bevoegdheden zijn geregeld. 
 
Afgev. Stedendriehoek zegt dat het z.i. eenvoudiger is om bij problemen rechtstreeks 
contact op te nemen met de portefeuillehouder Breedtesport. 
 
Afgev. Twente zegt dat alsdan geen uitwisseling plaats vindt van problemen en 
oplossingen, waarmee alle leden van de Breedtesportcommissie hun voordeel kunnen 
doen en zoveel als mogelijk wordt gestreefd naar een landelijk beleid. 
 
De afgev. van Berkel en Slinge zegt dat de gewestelijke commissie in NON haar ideeën 
over de rol van deze commissie aan het bestuur zal doen toekomen. 
 
De voorzitter verzoekt dat voor 1 november a.s. te doen. 
 
Afgev. van Twente merkt op dat ook accountmanagers de brugfunctie tussen bestuur en 
districten zouden kunnen vervullen. 
 
Topsport 
 
Afgev. Stedendriehoek vraagt wat de afkorting TSC betekent. 
 
Bennie Deegens zegt dat dit de afkorting is voor topsportcoördinator. 
 
Afgev. Berkel en Slinge zegt met voldoening te hebben geconstateerd dat Biljart Artistiek 
bij Topsport is ondergebracht. Gelet op hun prestaties vindt hij dat terecht. 
 
Bennie Deegens licht vervolgens toe waarom een commissie Topsport in het leven is 
geroepen. 
 
Afgev. Stedendriehoek merkt op dat Koen Workel een talent is van Gerrit Boer en niet van 
Johan Claessen. 
 
De voorzitter zegt toe dit te zullen aanpassen. 
 
Breedtesport 
 
Afgev. Twente zegt de lange tijd tussen voorrondes en NK niet als een probleem te 
hebben ervaren. Wel zou hij graag zien dat uitslagen tijdig worden doorgegeven. 
 
Evert Hulleman zegt dat door de automatisering tijdwinst kan worden behaald. 
 
De voorzitter legt voor hoe men aankijkt tegen een provinciaal kampioenschap i.p.v. een 
gewestelijke finale. 
 
Afgev. Twente zegt dat de p.r. rondom PK’s  tekortschiet. 
 
Afgev. Stedendriehoek zegt dat er al vele voorstellen tot verandering liggen en adviseert  
deze eerst te beproeven alvorens te denken aan een provinciaal kampioenschap. 
Wel zou hij graag zien dat er meer aandacht komt voor bandstoten in competitieverband. 
 
Afgev. Twente vindt dat bij het jeugdbeleid een grotere uitsplitsing nodig is in 
leeftijdscategorieën. 



 
Afgev. Stedendriehoek zegt de indruk te hebben dat de jeugd te weinig weet over de 
biljartsport. We zullen moeten laten zien hoe moeilijk biljarten is. 
 
Afgev. Berkel en Slinge zegt dat een eerste stap zou zijn om biljartopleidingen niet in 
café’s te doen plaatsvinden. In zijn district is een projectgroep bezig om de jeugdopleiding 
gestalte te geven. 
 
Afgev. Doetinchem  zegt dat recreanten in zijn district adviseren te stoppen met de 
dagcompetitie. 
 
Lid Gew. Commissie informeert naar promotiemateriaal voor de jeugd. 
 
De voorzitter zegt dat men bezig is om nieuw materiaal aan te schaffen. 
 
Afgev. Stedendriehoek zou het een goede zaak vinden als een denktank zich zou 
bezighouden met het jeugdbeleid en ideeën daaruit landelijk gaan communiceren 
Hij stelt zich daarvoor beschikbaar. 
 
Afgev. Doetinchem vraagt wat er gedaan wordt met klachten over regiofinales voor teams. 
 
Evert Hulleman zegt dat  zijn indruk is dat die via de automatisering zullen afnemen. 
 
Bennie Deegens merkt op dat het in de bedoeling ligt dat de portefeuillehouders 
Breedtesport  en Topsport de  vergaderingen van beide commissies gaan bijwonen, 
gezien de raakvlakken. Voorts zal worden deelgenomen aan een landelijke cursus voor 
talentherkenning. 
 
Arbitrage 
 
Lid Gew. Commissie vindt een bezetting van 4 arbiters tijdens voorronden GD een 
achteruitgang. 
 
Bennie Deegens zegt dat deze maatregel bij wijze van proef is genomen, alsmede uit 
oogpunt van kostenbesparing. 
 
Lid Gew. Commissie vreest dat dit ten koste zal gaan van de animo voor een 
arbitersopleiding. 
 
Afgev. Stedendriehoek vindt dat arbiters moet worden gevraagd of men hogerop wil. 
 
Afgev. Zwolle vindt dat arbiters door 2 beoordelaars moeten worden beoordeeld om wille 
van de objectiviteit. 
 
Evert Hulleman zegt dat arbiters door verschillende beoordelaars worden beoordeeld in 
diverse spelsoorten. 
 
Lid Gew. Commissie is van mening dat een docent/beoordelaar geen arbiters zou moeten 
beoordelen die hij in opleiding heeft gehad. 
 
Evert Hulleman zegt dat alsdan  rekening moet worden gehouden met verhoging van 
reiskosten van de beoordelaar. 
 
Lid Gew. Commissie vindt dat arbiters die niet willen doorstromen toch bijscholing moeten 
krijgen. 
 
Evert Hulleman zegt dat districten dat zelf kunnen regelen. 



 
Dhr. Vermeulen (lid van verdienste) merkt op dat het op peil houden van de kwaliteit van 
arbiters via herscholingscursussen belangrijk is. 
 
Financiën 
 
Bart Schoneveld zegt dat de subsidie in het kader van Lang Leven Sporten thans € 
50.000 bedraagt (voor alle secties samen). 
Daarnaast wordt een bedrag per lid van € 2,50 - € 3,-- ontvangen uit de subsidie voor 
algemeen functioneren. 
 
Afgev. Twente zegt t.a.v. de contributie een visie op lange termijn te missen. Ook pleit hij 
voor een vereenvoudiging van het huidige contributiesysteem. 
 
Bart Schoneveld zegt dat het uitgangspunt is dat de contributie in de toekomst verder 
wordt verlaagd. Volgens hem is zulks haalbaar, omdat de belangrijkste kostenposten 
thans vastliggen in de samenwerkingsovereenkomst. Ook een samenwerking met JdB zal 
tot verlaging van bepaalde kosten leiden. 
 
Afgev. Twente vraagt hoe wordt omgegaan met kostenstijgingen. 
 
Bart Schoneveld zegt dat, mede door afslanking van het bondsbureau, de koepelkosten 
aanzienlijk zijn teruggebracht. Het beleid is erop gericht om de komende drie jaar de 
contributie te stabiliseren. 
 
Afgev. Twente vindt dat riskant en ziet graag een contributiemodel voor de middellange 
termijn. 
 
Bart Schoneveld wijst erop dat de contributie zou moeten worden verhoogd in geval van 
inflatie. 
 
Afgev. Twente vindt het niet verstandig om eerst de contributie met € 1,50 te verhogen en 
die nu ongedaan te maken. 
Voorts is de verhoging van de teamgelden moeilijk uit te leggen aan verenigingen.. 
 
Afgev. Stedendriehoek zegt gelezen te hebben dat wordt gestreefd naar een reserve van 
€ 200.0000. 
Indien jaarlijks een bedrag van € 25.000 zou worden gereserveerd, is daarmee 8 jaar 
gemoeid. Hij vindt dat wel wat lang. 
Voorts vindt hij het van belang dat er niet teveel schommelingen in de contributie komen. 
 
Bart Schoneveld zegt dat in de ontwerp-begroting de koepelkosten lager uitkomen dan 
€1,50 per lid en de koepelkosten zijn afgeschermd. 
 
Afgev. Noord-Oost Overijssel zegt dat de normering van de vergoeding voor 
arbiterskosten niet in het voordeel is van kleinere districten. 
 
Bart Schoneveld zegt dat voor de nieuwe methode is gekozen om het aantal boekingen 
drastisch te verminderen en betalingen centraal te laten doen. 
 
Lid Gew. Commissie vraagt of gewestelijke commissies nog een budget krijgen. 
 
Bart Schoneveld zegt dat zulks het geval is, doch dat betalingen worden gecentraliseerd. 
 
Lid Gew. Commissie zegt dat een aparte bankrekening voor gewestelijke commissies 
gewenst is. 
 



Bart Schoneveld zegt dat een aparte bankrekening niet meer nodig is nadat de functie 
van gewestelijke penningmeester is komen te  vervallen. 
 
Communicatie/P.R. 
 
De voorzitter zegt dat wordt gestreefd naar een aparte website voor Carambole. 
Er wordt gezocht naar een ontwerper en een web-master. 
 
Lid Gew.Commissie zegt het een goede zaak te vinden als op de website van de KNBB 
een link naar het regionale nieuws tot stand zou komen. 
Het gewest NON heeft thans nog geen website. Op een verzoek om hierin bij te dragen is 
nog geen reactie ontvangen. 
 
Bart Schoneveld licht toe dat hij hiervoor twee kostenramingen heeft ontvangen.Hij zegt 
toe hierover nader in contact te treden met de gew. commissie. 
 
Afgev. Stedendriehoek zegt de doelstellingen van communicatie en p.r. te missen. Hij stelt 
voor een deskundige op dit terrein te raadplegen. 
 
Afgev. Twente zegt niet zoveel waarde te hechten aan een blad. Wel staat hij een 
professionele website (Car-gewest-district) voor. 
 
Na enige discussie voelt de vergadering het meest voor het optuigen van de website en 
vervolgens na enige tijd evalueren. 
 
Ledenwerving en verenigingsondersteuning 
 
Afgev. Twente zegt zich te hebben afgevraagd wat grijze leden kan worden geboden. 
Volgens hem moet een list worden verzonnen. 
 
Gerrit van de Put zegt daarover te zullen nadenken. 
Hij geeft aan welke stappen reeds zijn ondernomen in het kader van het 
accommodatiebeleid. 
 
Afgev. Stedendriehoek complimenteert het bestuur met de opstelling van dit beleidsplan. 
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng en wenst 
allen een goede thuisreis. 
 



BEKNOPT VERSLAG VAN DE VERGADERING MET DE DISTRICTEN IN WEST-
NEDERLAND OP 24 OKTOBER 2009 IN WOUBRUGGE MET ALS ONDERWERP HET 

CONCEPT-BELEIDSPLAN CARAMBOLE 2010-2012 
 
Aanwezig: 
 
namens het bestuur: Jaap Labrujere (voorzitter), Hans Berkhout, Gerrit van de Put en Bart 
Schoneveld 
 
afgevaardigden van de districten Alkmaar, West Friesland, Zaanstreek/ Waterland, 
Duinstreek, Den Haag, Vlietlanden, Rotterdam, Dordrecht, Midden-Holland en Veen- en 
Rijnstreek 
 
leden van de gewestelijke commissie West-Nederland 
 
De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur en het licht het doel van deze 
vergadering toe. Van de gewestelijke commissie is een aantal vragen ontvangen, die per 
hoofdstuk zullen worden behandeld.. Het bestuur hecht eraan dat het op 21 november 
a.s. vast te stellen beleidsplan zo breed mogelijk wordt gedragen. 
 
Inleiding 
 
Afgev. Den Haag informeert of ook moet worden bijgedragen in tekorten van de koepel 
KNBB. 
 
De voorzitter zegt dat de secties naar rato van het aantal leden hierin eventueel moeten 
bijdragen. 
Bart Schoneveld zegt dat het budget van de koepel in de begroting is vastgelegd en dat 
alleen nog kan worden gewijzigd door een besluit van de bondsraad. Carambole heeft 
thans een zeggenschap van 50% in de bondsraad. 
 
Afgev. Den Haag zegt dat tekorten van de koepel in het verleden met name zijn 
veroorzaakt door slecht personeelsbeleid. 
 
Bart Schoneveld zegt dat het bondsbureau aanzienlijk is afgeslankt en elke mutatie 
voortaan met de secties en Ver. Carambole zal worden besproken. 
 
Trends en ontwikkelingen 
 
Gew. Com. mist een verwachting betreffende groei/daling van het aantal leden voor de 
komende jaren. 
 
Gerrit van de Put zegt dat in de afgelopen drie jaar het aantal leden jaarlijks gemiddeld 
met 1,75% is gedaald. Met die trend zou  voor de komende drie jaar rekening kunnen 
worden gehouden, doch dan wordt geen rekening gehouden met de effecten van de 
inspanningen zoals die in het hoofdstuk Ledenwerving zijn beschreven. 
 
De voorzitter zegt toe dat het bestuur zich hierover nader zal beraden. 
 
Gew. Com. vindt biljarten geen TV-sport. 
 
De voorzitter zegt dat is gebleken dat bijv. de Grand Dutch en grote evenementen van 
Driebanden Groot goed worden bekeken via internet. 
Bij meer leden zal ook de aandacht van de media voor de biljartsport toenemen. 
Het mediabeleid is primair een taak voor de koepel. 
 
Afgev. Vlietlanden zegt dat goede contacten met de pers ook belangrijk zijn. 



 
De voorzitter zegt dat geheel te kunnen onderschrijven. 
 
Afgev. Den Haag ziet ook als bedreigingen: 
 

- hoge parkeergelden in grote steden (arbiters daardoor moeilijk te krijgen) 
- sluiting van biljartaccommodaties 

 
Gew.Com vindt dat na de juridische verzelfstandiging de slagvaardigheid zal afhangen 
van de personen die met de uitvoering zijn belast. 
 
Gerrit van de Put zegt dat tijdwinst wordt behaald doordat niet alles meer via het 
bondsbestuur en de bondsraad moet lopen. 
 
Missie, visie en organisatie 
 
Gew.Com. merkt op dat in de missie wordt gesteld dat het bestuur de 
verantwoordelijkheid wil nemen voor ontwikkeling, promotie en organisatie van de 
biljartsport. De vraag is hoe dat kan worden bereikt. 
 
De voorzitter wijst op de doelstellingen zoals beschreven in de volgende hoofdstukken. 
Vervolgens licht hij de taken en bevoegdheden van de gewestelijke commissie toe. 
 
Bart Schoneveld informeert de vergadering over hoe de betalingen zullen gaan lopen na 
opheffing van de functie van gewestelijk penningmeester. 
 
Gew. Com. vindt de visie weinig concreet omschreven. 
 
Gerrit van de Put zegt dat het niet eenvoudig is om zowel missie als visie kernachtig op 
papier te zetten. Hij zegt toe hiernaar nog eens te zullen kijken. 
 
Afgev. Midden-Holland adviseert onder de visie een drie- of viertal zaken concreet te 
noemen (bijv. daling aantal leden te stoppen). 
 
Afgev. Rotterdam is van mening dat een visie wel realistisch moet blijven. 
 
Dhr. Verhaar merkt op dat de gewestelijke voorzitters op grond van hun functie ook zitting 
krijgen in de Commissie Breedtesport. Zij worden derhalve niet gekozen op grond van 
bekwaamheid. 
 
De voorzitter zegt dat het aan de districten is om een voorzitter voor een gewestelijke 
commissie ter benoeming voor te dragen.  
 
Afgev. Midden-Holland zegt zich te kunnen voorstellen dat ook een ander commissielid 
zitting zou kunnen nemen in de Commissie Breedtesport. 
 
De voorzitter zegt dat het aan de gewestelijke commissie wordt overgelaten wie de 
voorzitter bij verhindering vervangt. 
 
Topsport 
 
Gew.Com. vraagt wat Topsport 1 erkenning inhoudt. 
 
De voorzitter antwoordt dat alsdan wordt voldaan aan de eis dat voldoende landen 
deelnemen aan een EK of WK. 
 



Gew.Com. vraagt welke de voordelen zijn van het certificeren van een talent-
herkenningsprogramma. 
 
Bart Schoneveld antwoordt dat dan de kans bestaat om in aanmerking te komen voor 
subsidie. 
 
Gew.Com. vraagt of een professionele topsporter in dienst is bij de Ver. Carambole. 
 
De voorzitter antwoordt dat zulks niet het geval is. 
 
Gew. Commissie wijst erop dat het opstellen van een activiteitenplan, incl. begroting, 
onder profiel van de CT-leden staat vermeld in plaats van onder de verantwoordelijkheden 
van de CT. 
 
De voorzitter zegt correctie toe. 
 
 Afgev. Den Haag stelt voor het woord “kwaliteitsaudit” te vervangen door 
kwaliteitsonderzoek. 
 
De voorzitter zegt toe dit aan de portefeuillehouder te zullen voorleggen. 
 
Afgev. Duinstreek informeert welk gebruik wordt gemaakt van de trainingzaal in het 
gebouw van het bondsbureau en of trainingen niet kunnen worden gedecentraliseerd 
 
De voorzitter zegt toe een en ander te laten onderzoeken. 
 
Breedtesport 
 
Gew.Com. wijst op gebruik van het woord regio in dit hoofdstuk. 
 
De voorzitter zegt dat regio zal worden vervangen door gewest. 
 
Gew. Com. wijst erop dat beperking van het aantal voorwedstrijden niet in het voordeel is 
van lokaalhouders. 
 
Afgev. West-Friesland zegt dat in dit district een proef met vier voorwedstrijden loopt. De 
evaluatie hiervan moet nog gebeuren. 
 
De voorzitter zegt dat de diverse voorstellen in dit hoofdstuk ook door een kleine 
werkgroep worden bestudeerd onder leiding van de portefeuillehouder. De aanbevelingen 
van de werkgroep zullen eind dit jaar/begin komend jaar aan de districten om commentaar 
worden voorgelegd. 
 
Uitgangspunt blijft dat de districten hun keuzevrijheid behouden en deelnemers aan 
gewestelijke finales een eerlijk moyenne hebben. 
 
Afgev. Midden –Holland zegt dat na de fusie het aantal inschrijvingen voor PK’s is 
afgenomen. Het district heeft nu nog recht op 2 afgevaardigden. Hij vraagt hoe dat in de 
toekomst zal zijn. 
 
De voorzitter zegt dat aan de portefeuillehouder te zullen voorleggen. 
 
Afgev. West-Friesland vraagt hoeveel leden van collega-bonden nu spelen bij district 
Delta Zuid-West. 
 



De voorzitter zegt dat 250 leden meedoen aan een zgn. “snuffeljaar”. Ook aan PK’s kan 
door niet-KNBB leden worden deelgenomen. In verband met de grote afstanden worden 
wedstrijden op postcode gespeeld. 
 
Afgev. Vlietlanden merkt op dat hierin ook het risico schuilt dat KNBB-leden overstappen 
naar collega-bonden. 
 
Gerrit van de Put zegt dat er in de afgelopen maanden diverse contacten zijn geweest 
met bestuurders van collega-bonden. Het is volgens hem van belang dat landelijk beleid 
wordt ontwikkeld t.a.v. samenwerking met collega-bonden. 
 
Afgev. West-Friesland informeert of men ook aan de kledingeisen voldoet. 
 
De voorzitter zegt dat zulks het geval is. 
 
De voorzitter vraagt hoe de vergadering aankijkt tegen een provinciaal kampioenschap bij 
PK’s. 
 
Na enige discussie ziet men als nadeel dat dit uitholling van districten ten gevolge heeft, 
doch dat een nader onderzoek in deze de voor- en nadelen aan het licht zal brengen. 
 
Gew.Com. vraagt zich af waarom een echte finale meer bezoekers zou trekken dan 
thans. 
 
Afgev. Rotterdam zegt dat het primair gaat om de spelers. Bij minder finales zou het 
aantal bezoekers misschien kunnen toenemen. 
 
Gew.Com vraagt wat wordt bedoeld met een aansprekend landelijk toernooi. 
 
De voorzitter zegt dat de werkgroep ook zal kijken naar de mogelijkheden van een te 
houden open landelijk toermooi, waaraan ook niet-KNBB leden kunnen deelnemen. 
 
Gew. Com. vraagt of iedereen aan de dagcompetitie kan deelnemen en wijst op het 
gevaar van overstappen van avond- naar dagcompetitie. 
 
Bart Schoneveld zegt dat gefaseerd de contributie voor senioren (avondcompetitie) 
omlaag moet en de contributie voor de dagcompetitie omhoog. Enig verschil mag blijven 
bestaan i.v.m. het beperkte wedstrijdaanbod voor de dagcompetitie. 
 
Afgev. Rotterdam zegt er voorstander van te zijn de contributie af te schaffen en 
uitsluitend inschrijfgelden te heffen. 
 
Gerrit van de Put zegt dat zulks niet kan op grond van de statuten. 
 
Afgev. Vlietlanden zegt dat de lage contributie voor recreanten destijds is ingesteld om 
ook minder-draagkrachtigen in de gelegenheid te stellen lid hiervan te worden. 
 
Bart Schoneveld zegt dat sindsdien een en ander wel is veranderd. Volgens hem hebben 
velen een aanvullend pensioen. 
 
Gew.Com. vraagt of er thans PR-materiaal voor de jeugd beschikbaar is. 
 
De voorzitter zegt dat het promotiemateriaal voor de jeugd wordt vernieuwd. 
In de vergadering met districten in het gewest NON is het voorstel gedaan een denktank 
op te richten voor het opzetten van jeugdbeleid.  
 
Gew.Com. vraagt wie een hobby-biljart zou moeten onderhouden en betalen. 



 
De voorzitter zegt dat er poolbiljarts voor buiten zijn. Nagegaan zal worden of dit ook 
mogelijk is voor Carambole-biljarts. Overigens is dit een aangelegenheid voor de 
Commissie Breedtesport.. 
 
 
Afgev. Duinstreek pleit voor decentralisatie van de NK’s voor teams. 
 
Hans Berkhout merkt op dat in West-Nederland voldoende accommodaties hiervoor zijn, 
doch dat in de andere gewesten dit problemen kan geven. 
 
Na peiling door de voorzitter blijkt een meerderheid voor decentralisatie te zijn. 
Hij stelt voor dat een enquete onder de districten zal worden gehouden en waarbij men 
tevens kan aangeven wat de mogelijkheden in de regio zijn. 
 
Arbitrage 
 
Afgev. Vlietlanden informeert naar de nieuwe opzet van de opleiding voor districtsarbiter. 
 
Hans Berkhout zegt dat men eerst de opleiding voor clubarbiter als basisopleiding moet 
volgen om vervolgens deel te kunnen nemen aan de opleiding voor districtsarbiter. 
Ingangsdatum is 1 januari 2011. 
 
Fianncien 
 
Bart Schoneveld licht de normering van de vergoeding voor gewestelijke finales (PK’s en 
teams) toe.  
M.b.t. de contributie merkt hij op dat verhoging van de teamgelden in andere gewesten op 
weerstand stuit. Men zou graag zien dat alleen contributie wordt geheven. 
Op grond van een voorlopige becijfering zou dat neerkomen op een bedrag van circa € 
28,50 voor senioren. 
 
Afgev. van Rotterdam vraagt wat men dan zou moeten betalen als men lid is van 
meerdere verenigingen. 
 
Bart Schoneveld zegt dat dit nog niet is uitgewerkt 
 
Vervolgens wordt uitgebreid gediscussieerd over de voor- en nadelen van het heffen van 
een bedrag. Enkele districten (Rotterdam en Zaanstreek/Waterland) zijn van mening dat 
bij een bedrag onvoldoende rekening wordt gehouden met het uitgangspunt dat de 
gebruiker moet betalen 
Na peiling door de voorzitter blijkt dat alle districten tegen verhoging van de teamgelden 
zijn. 
 
Vervolgens legt de voorzitter voor het invoeren van een bescheiden contributie voor grijze 
leden, zonder dat verengingen hierdoor meer gaan betalen. Dit om ook voor deze leden 
subsidie te verkrijgen. 
 
Afgev. Zaanstreek/Waterland stelt voor dit nader te onderzoeken. 
 
Gerrit van de Put zegt dat in de afgelopen maanden aan verenigingen en districten 
diverse informatie is gevraagd over tal van onderwerpen. De respons hierop is 
bedroevend. 
Indien we ons werk goed willen doen mag van verenigingen en districten worden 
verwacht dat men medewerking hieraan verleent. 
 



Afgev. West-Friesland zegt dat men twee dezelfde vragenlijsten heeft ontvangen en  
beantwoord. De opgave van teams is naar de competitieleider van het gewest gezonden. 
 
Bart Schoneveld zegt de competitieleiders van de gewesten te zullen benaderen om 
alsnog de ontbrekende gegevens in zijn bezit te krijgen. 
 
Afgev. van Alkmaar informeert naar de debiteurenstand. 
 
Bart Schoneveld zegt de afgevaardigden van de districten een bijgewerkte lijst te zullen 
meegeven. 
 
Communicatie/P.R. 
 
De voorzitter zet uiteen wat de mogelijkheden en kosten zijn van medegebruik van Biljart 
Totaal of De Ballen voor het plaatsen van off. mededelingen, actueel nieuws, etc. 
Een grote meerderheid vindt dat een goede website de eerste prioriteit moet zijn en 
verenigingen die geen e-mailadres hebben, een nieuwsbrief toezenden. 
 
Afgev. Rotterdam stelt voor iemand met een p.r.-achtergrond in het bestuur op te nemen 
 
Afgev. West-Friesland stelt voor T-shirts met foto daarop uit te reiken aan teams die 
kampioen zijn geworden bij de Landsfinale of kwartetspellen uit te reiken met op de 
achterkant een foto. 
 
Ledenwerving en verenigingsondersteuning. 
 
Afgev. Den Haag vraagt aandacht voor de parkeerproblematiek in de grote steden. 
 
Gerrit van de Put zegt dit onderwerp te zullen meenemen bij het accommodatiebeleid. 
 
Afgev. Zaanstreek/Waterland zegt dat de statuten van de districten zullen moeten worden 
aangepast na oprichting van de Vereniging Carambole. Hij vraagt of dit centraal wordt 
gedaan. 
 
De voorzitter zegt toe dit punt in de vergadering op 21 nov. a.s. te zullen bespreken. 
 
Dhr. Verhaar zegt dat op de website nog steeds als datum 28 nov. staat vermeld. 
 
De voorzitter zegt het bondsbureau hierop te zullen wijzen. 
 
Hierna sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng en wenst 
een ieder een goede thuisreis. 



BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 7 
 
 
 
      Aan de algemene ledenvergadering. 
 
 
Onderwerp: Statuten en samenwerkingsovereenkomst met bijlagen. 
 
In de voorjaarsvergadering hadden de afgevaardigden onvoldoende tijd gehad om  de 
statuten en de samenwerkingsovereenkomst te bestuderen. Enkele afgevaardigden 
hadden de stukken in het geheel niet ontvangen. 
Om de voortgang van een en ander niet te vertragen zijn de statuten wel vastgesteld 
onder voorwaarde dat afgevaardigden in de najaarsvergadering alsnog voorstellen tot 
wijziging hiervan kunnen doen. 
Bijgaand doen wij u genoemde stukken wederom toekomen met verzoek uw 
vragen/opmerkingen vóór 14 november a.s. te zenden aan de secretaris (e-mail: 
w.e.schipper@concepts.nl) , zodat deze om advies kunnen worden voorgelegd aan mr. 
F.C. Kollen. 
 
 
Het bestuur. 
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Artikel 1 - Naam, zetel en duur 26 

1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid draagt de naam: ‘KNBB vereniging 27 

Carambole’ en wordt in de statuten en reglementen nader aangeduid als: Sectievereniging. 28 

2. De zetel van de Sectievereniging is gevestigd te Nieuwegein. 29 

3. De Sectievereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.  30 

 31 

Artikel 2 - Doel 32 

1. De Sectievereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen van carambole als keusport. 33 

2. De Sectievereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: 34 

a.  het organiseren van wedstrijden en reglementen van de discipline carambole van de 35 

keusport; 36 

b. het verkrijgen van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB), 37 

in de statuten en reglementen van de Sectievereniging nader aan te duiden als KNBB; 38 

c. het vormen van de sectie carambole van de KNBB; 39 

d. het bevorderen van de deelname van de leden aan evenementen welke onder auspiciën van 40 

de Sectievereniging en de sectie carambole van de KNBB worden gehouden; 41 

e. voorts alles te doen wat tot het gestelde doel bevorderlijk kan zijn. 42 

 43 

Artikel 3 - Organisatie 44 
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1. De Sectievereniging is een vereniging van verenigingen die de discipline carambole als 45 

keusport doen beoefenen en van beoefenaren van het carambole als discipline van de keusport. 46 

De Sectievereniging vormt als vereniging tevens de sectie carambole van de KNBB. Bedoelde 47 

verenigingen en hun leden zijn lid van de Sectievereniging en van de KNBB. Tevens zijn bij de 48 

Sectievereniging districtsverenigingen aangesloten die een organisatorische eenheid van de 49 

Sectievereniging vormen en die wedstrijden en competities in een district regelen. De onder een 50 

districtsvereniging ressorterende verenigingen en hun leden zijn tevens lid van de KNBB. 51 

2. Organen van de Sectievereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede die 52 

personen en commissies die op grond van de statuten door de algemene vergadering zijn belast 53 

met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend. 54 

3. De Sectievereniging kent districten, bestaande uit districtsverenigingen die met hun leden lid 55 

zijn van de Sectievereniging.  56 

4. Alle officiële mededelingen van de Sectievereniging worden bekend gemaakt in de officiële 57 

mededelingen van de Sectievereniging.  58 

  59 

Artikel 4 - Leden 60 

1. De Sectievereniging kent als lid: 61 

a. verenigingen met beperkte of volledige rechtsbevoegdheid, die uitsluitend of mede het 62 

carambole als keusport doen beoefenen (verenigingen); 63 

b. natuurlijke personen die lid zijn van een onder a. bedoelde vereniging (verenigingsleden); 64 

c. verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die binnen het werkgebied van een district 65 

carambolecompetities en –wedstrijden organiseren (districtsverenigingen); 66 

d. natuurlijke personen die lid zijn van een districtsvereniging (verenigingsleden). 67 

2. Tot het lidmaatschap van de Sectievereniging kunnen alleen die verenigingen en personen 68 

worden toegelaten die tevens door de KNBB als lid van de KNBB worden toegelaten. De 69 

vereniging of de betrokkene wordt niet eerder lid van de Sectievereniging dan nadat de 70 

vereniging of de betrokkene als lid van de KNBB is toegelaten. 71 

3. Het bestuur beslist met inachtneming van het bepaalde in lid 2 over het toelaten van leden. 72 

Indien het bestuur niet tot toelating besluit, kan de algemene vergadering op verzoek van de 73 

betrokkene alsnog tot toelating besluiten.  74 

4. De wijze van toelating tot het lidmaatschap kan nader worden geregeld in een reglement. 75 

5. Het bestuur houdt een ledenregister bij. In dit register worden alleen die gegevens bijgehouden 76 

welke voor het realiseren van het doel van de Sectievereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur is 77 

gehouden de gegevens van leden aan de KNBB op te geven. In overige gevallen kan na 78 

voorafgaande toestemming van de algemene vergadering het bestuur geregistreerde gegevens 79 

aan derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen die verstrekking bij het bestuur 80 

schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 81 

 82 

Artikel 5 - Algemene rechten en verplichtingen 83 

1. De leden zijn verplicht: 84 

a. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de Sectievereniging na te leven; 85 

b. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de KNBB na te leven; 86 

c. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de eigen bij de Sectievereniging 87 

ingedeelde districtsvereniging na te leven; 88 
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d. de statuten, reglementen en besluiten van de Stichting Instituut Sportrechtspraak na te leven, 89 

indien en voor de duur dat de KNBB het uitoefenen van haar tuchtrechtspraak heeft 90 

opgedragen aan voornoemde stichting; 91 

e. de belangen van de Sectievereniging en/of van de KNBB niet te schaden; 92 

f. alle overige verplichtingen welke de Sectievereniging in naam of ten behoeve van de leden 93 

aangaat of welke uit het lidmaatschap van de Sectievereniging voortvloeien, te aanvaarden 94 

en na te komen.  95 

2. Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement of 96 

bij besluit van een orgaan.  97 

3. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de Sectievereniging aangegeven 98 

datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan 99 

zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder recht van beroep 100 

uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de Sectievereniging totdat hij geheel aan zijn 101 

financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de 102 

Sectievereniging geen rechten uitoefenen en blijft hij verplicht te voldoen aan alle 103 

verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.  104 

4. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de 105 

Sectievereniging, is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke 106 

rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke, nadat hem een nieuwe 107 

termijn voor betaling is gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook vijftien procent 108 

aan buitengerechtelijke kosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in 109 

zijn verzuim, dan is hij naast de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ook alle 110 

redelijkerwijs voor de inning van zijn schuld aan de Sectievereniging door een advocaat of 111 

deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist. 112 

5. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele 113 

toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische 114 

uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als 115 

ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een 116 

overtreding. 117 

 118 

Artikel 6 – Bestraffing 119 

1. Indien het lid binnen het verband van de Sectievereniging een overtreding van de statuten, een 120 

reglement of een besluit van de Sectievereniging begaat, kan het lid worden bestraft door het 121 

bestuur van welke strafoplegging beroep openstaat op de algemene vergadering. 122 

2. Indien een lid binnen het verband van de Sectievereniging naar het oordeel van het bestuur een 123 

ernstige overtreding begaat, kan het bestuur besluiten de overtreding niet zelf te bestraffen maar 124 

daarvan door het bondsbestuur van de KNBB aangifte te laten doen bij de Stichting Instituut 125 

Sportrechtspraak. Alsdan wordt de overtreding behandeld met inachtneming van het 126 

Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak. 127 

3. Indien het lid binnen het verband van de KNBB een overtreding begaat, is het lid met 128 

inachtneming van het Tuchtreglement van de KNBB onderworpen aan de tuchtrechtspraak van 129 

de KNBB.  130 

 131 

Artikel 7 - Einde lidmaatschap 132 
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1. Het lidmaatschap van de Sectievereniging eindigt door de dood, of door opzegging of 133 

ontzetting. 134 

2. Indien de KNBB het lidmaatschap van een lid beëindigt, is de Sectievereniging gehouden het 135 

lidmaatschap van dit lid door opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien de 136 

Sectievereniging het lidmaatschap met een lid beëindigt, eindigt daardoor niet het lidmaatschap 137 

van de KNBB indien het lid uit andere hoofde lid van de KNBB blijft. 138 

3. Het lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Een lid kan voorts het 139 

lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat: 140 

a. hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Sectievereniging in een andere 141 

rechtsvorm, dan wel tot fusie of splitsing van de Sectievereniging; 142 

b. hem een besluit is bekend geworden of meegedeeld waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn 143 

verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging niet op hem van 144 

toepassing is.  145 

Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer het een 146 

wijziging van rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurig zijn omschreven of wanneer 147 

een verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd. 148 

In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang door 149 

opzegging beëindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 150 

voortduren.  151 

4. Opzegging door de Sectievereniging geschiedt door het bestuur. De Sectievereniging kan het 152 

lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Opzegging door de Sectievereniging 153 

kan geschieden wanneer: 154 

a. het lid zijn verplichtingen tegenover de Sectievereniging niet of niet tijdig nakomt, 155 

waaronder - doch niet uitsluitend - die van artikel 5; 156 

b. het lid de belangen van de Sectievereniging of van de keusport carambole schaadt; 157 

c. het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen.   158 

Voorts kan de Sectievereniging het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging 159 

doen beëindigen indien redelijkerwijs van de Sectievereniging niet kan worden verlangd het 160 

lidmaatschap te laten voortduren.  161 

5. Een opzegging tegen het einde van het boekjaar geschiedt zowel door de Sectievereniging als 162 

door het lid met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Is niet tijdig 163 

opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het einde van het daaropvolgende boekjaar. Is ten 164 

onrechte met onmiddellijke ingang opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op het vroegst 165 

toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd. Zolang het lidmaatschap niet 166 

is beëindigd, behoudt het lid zijn rechten en moet hij zijn verplichtingen nakomen.  167 

6. Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid tot ten 168 

hoogste het einde van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet 169 

heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de Sectievereniging, of zolang een 170 

aangelegenheid waarbij het lid is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een 171 

opgelegde straf hieronder begrepen. Het bestuur stelt alsdan de datum vast waarop het 172 

lidmaatschap eindigt.  173 

7. Indien het lidmaatschap van de Sectievereniging eindigt, eindigt niet het lidmaatschap van de 174 

KNBB, tenzij het lid ook bij het bondsbureau van de KNBB het lidmaatschap van de KNBB 175 

heeft beëindigd. 176 

 177 
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Artikel 8 - Het bestuur 178 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen. De algemene vergadering 179 

bepaalt het aantal bestuursleden. 180 

2. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd. De 181 

voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie kandidaat gesteld en benoemd. De 182 

overige functies worden door de leden van het bestuur onderling verdeeld.  183 

3. Het bestuur en/of drie leden kunnen schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk één week voor 184 

de datum waarop de betreffende vergadering van de algemene vergadering wordt gehouden.  185 

4. Een benoeming tot lid van het bestuur houdt tevens voor de zelfde benoemingsduur een 186 

benoeming in tot lid van het sectiebestuur carambole van de KNBB. 187 

5. De leden van het bestuur worden met inachtneming van het in lid 4 bepaalde benoemd voor een 188 

periode van drie jaren en kunnen aansluitend tweemaal voor eenzelfde periode worden 189 

herbenoemd. Nadien is een lid van het bestuur niet weer tot bestuurslid benoembaar dan na het 190 

verloop van een periode van drie jaren.  191 

6. Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming in de jaarlijkse algemene vergadering 192 

en treden af aan het eind van de dag van de algemene vergadering, waarin de duur van hun 193 

benoeming eindigt of waarin zij aftreden.  194 

7. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk op de eerstvolgende algemene vergadering 195 

voorzien.  196 

8. Na het benoemen van bestuursleden worden de functies verdeeld en de taken van ieder 197 

bestuurslid vastgesteld, waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden. Ieder bestuurslid is 198 

tegenover de Sectievereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Indien het 199 

een aangelegenheid betreft die tot de werkkring of portefeuille van twee of meer leden van het 200 

bestuur behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, 201 

tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen 202 

om de gevolgen daarvan af te wenden. 203 

9. Een lid van het bestuur kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de 204 

algemene vergadering, met twee derden van de uitgebrachte stemmen worden ontslagen of 205 

geschorst. Een schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste drie maanden. Behalve 206 

wanneer de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag of bedanken, eindigt de schorsing 207 

door tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing. De algemene 208 

vergadering neemt haar besluit niet eerder dan nadat het desbetreffende bestuurslid door de 209 

algemene vergadering is gehoord, althans daartoe in de gelegenheid is gesteld.  210 

10. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken, door het 211 

verstrijken van de duur van de (her)benoeming en wanneer het lidmaatschap van de 212 

Sectievereniging eindigt. Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur indien het bestuurslid 213 

wordt benoemd in een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur.  214 

11. Het bestuur van de Sectievereniging vormt tevens het bestuur van de sectie carambole van de 215 

KNBB. Op het functioneren als sectiebestuur carambole van de KNBB zijn de statuten en 216 

reglementen van de KNBB op het bestuur van toepassing. 217 

 218 

Artikel 9 - Taken en bevoegdheden bestuur 219 

1. Tenzij de statuten anders bepalen, is het bestuur belast met het besturen van de 220 

Sectievereniging.  221 
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2. Het bestuur heeft voorts de taken en bevoegdheden welke hem in het Sectiereglement van de 222 

KNBB zijn toegekend. 223 

3. Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak 224 

door commissies doen uitvoeren.  225 

4. Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal van drie is gedaald, blijft het bestuur 226 

bevoegd. Het is echter verplicht alsdan zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te 227 

roepen om in de vacatures te voorzien.  228 

5. Het bestuur ziet toe op het naleven van de statuten, reglementen en van door organen van de 229 

Sectievereniging genomen besluiten.  230 

6. Het bestuur van de Sectievereniging is niet bevoegd besluiten te nemen die de KNBB binden. 231 

Het bestuur van de sectie carambole van de KNBB kan die sectie binden met inachtneming van 232 

de statuten en reglementen van de KNBB. 233 

 234 

Artikel 10 - Vertegenwoordiging 235 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de Sectievereniging. 236 

2. De Sectievereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden 237 

van het bestuur. 238 

3. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur kunnen een ander 239 

bestuurslid of een niet-bestuurslid schriftelijk machtigen om de Sectievereniging te 240 

vertegenwoordigen in de gevallen en onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht 241 

blijken. 242 

4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de gezamenlijk handelende 243 

bestuursleden kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden gebonden. De 244 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan wie een volmacht is verleend, kan in die 245 

volmacht naar aard en omvang worden beperkt en/of aan voorwaarden worden gebonden. 246 

5. Personen aan wie hetzij op grond van deze statuten, hetzij een volmacht 247 

vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat 248 

hiertoe een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende 249 

rechtshandeling is besloten.  250 

6. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of van derden heeft slechts betrekking op 251 

het aangaan van rechtshandelingen voor de Sectievereniging en niet op het aangaan van 252 

rechtshandelingen die de KNBB binden. 253 

 254 

Artikel 11 - Districten 255 

1. De Sectievereniging kent districten, bestaande uit districtsverenigingen. 256 

2. De algemene vergadering stelt districten in, heft deze op en bepaalt voorts hun werkgebied.  257 

3. Het bestuur van het district (districtsbestuur) wordt gevormd door het bestuur van de 258 

districtsvereniging, waarvan de leden worden benoemd, geschorst en ontslagen met 259 

inachtneming van de statuten van de districtsvereniging. 260 

4. De algemene vergadering van het district (districtsvergadering) wordt gevormd door de leden 261 

van de districtsvereniging. 262 

5. De districtsbesturen zijn belast met het wedstrijdwezen in hun district. De districtsbesturen zijn 263 

in hun district verantwoordelijk voor het doen houden van competities en wedstrijden en voor 264 

een ordelijk verloop daarvan. Een districtsbestuur is voorts belast met het uitvoeren van door 265 
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de Sectievereniging genomen besluiten voor zover deze moeten worden uitgevoerd in het 266 

desbetreffende district. 267 

6. Elk district regelt uitsluitend de zaken die het eigen district betreffen. 268 

7. Een district is verplicht met betrekking tot besluiten die naar het oordeel van een van de 269 

districten of van het bondsbestuur mede de belangen van een ander district raken, overleg te 270 

plegen met dat districtsbestuur.  271 

 272 

Artikel 12 - Commissies 273 

1. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd commissies in te stellen en de leden van 274 

die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.  275 

2. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of een 276 

reglement is geregeld, worden deze bij besluit vastgesteld door het orgaan dat de commissie 277 

heeft ingesteld.  278 

3. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld. 279 

4. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit drie leden. De leden van een 280 

permanente commissie worden telkens benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen 281 

aansluitend twee maal voor eenzelfde periode worden herbenoemd.  282 

5. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat elke commissie uit een voorzitter, een secretaris en 283 

uit een of meer leden en wordt de voorzitter in functie benoemd. De leden van een commissie 284 

verdelen in onderling overleg de overige functies.  285 

6. De leden van de kascommissie worden jaarlijks door de algemene vergadering voor de duur van 286 

één jaar benoemd. Een lid van de kascommissie kan aansluitend acht maal voor de duur van één 287 

jaar worden herbenoemd. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het 288 

lidmaatschap van het bestuur.  289 

 290 

Artikel 13 - Boekhouding en financiën 291 

1. Het boekjaar van de Sectievereniging is gelijk aan het kalenderjaar.  292 

2. De geldmiddelen van de Sectievereniging bestaan uit: contributies en andere bijdragen. 293 

Erfenissen en legaten kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 294 

boedelbeschrijving.  295 

3. De algemene vergadering stelt de contributie vast. De leden zijn gehouden tot het betalen van 296 

de contributie die de algemene vergadering vaststelt. 297 

 298 

Artikel 14 - Rekening en verantwoording 299 

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Sectievereniging en van alles 300 

betreffende de werkzaamheden van de Sectievereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze 301 

werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en daartoe behorende boeken, 302 

bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de 303 

rechten en verplichtingen van de Sectievereniging kunnen worden gekend. 304 

2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en 305 

de staat van baten en lasten van de Sectievereniging op te maken en op papier te stellen.  306 

3. Het bestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te houden 307 

algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Sectievereniging en over 308 

het gevoerde beleid. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter 309 

goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de 310 
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leden van het bestuur. Heeft een lid van het bestuur de stukken niet ondertekend dan wordt 311 

daarvan onder opgave van de redenen melding gemaakt.  312 

4. De algemene vergadering kan de in lid 3 genoemde termijn verlengen met ten hoogste vijf 313 

maanden. Na afloop van de oorspronkelijke of de verlengde termijn kan ieder lid van de 314 

gezamenlijke leden van het bestuur in rechte vorderen dat zij hun verplichtingen nakomen.  315 

5. De kascommissie onderzoekt jaarlijks de jaarrekening van het bestuur en brengt daarvan 316 

verslag uit aan het bestuur en aan de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de 317 

kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door deze gevraagde inlichtingen te 318 

verschaffen, deze desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en 319 

andere gegevensdragers van de Sectievereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.  320 

6. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en van de staat van lasten met 321 

toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van het verslag van de kascommissie. Goedkeuring 322 

strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen die uit die stukken blijken.  323 

7. De financiële adviescommissie van de KNBB is bevoegd de rekening en verantwoording van de 324 

Sectievereniging op doelmatigheid te controleren, de registeraccountant van de KNBB is 325 

bevoegd de rekening en verantwoording van de Sectievereniging op rechtmatigheid te 326 

controleren. 327 

8. De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier worden gesteld en 328 

bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt gevoerd, kunnen - met uitzondering van 329 

de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten - de op een gegevensdrager 330 

aangebrachte gegevens op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Het 331 

overbrengen van de gegevens moet alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens 332 

geschieden, terwijl deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar moeten zijn 333 

en binnen redelijke tijd leesbaar moeten kunnen worden gemaakt. 334 

9. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere 335 

gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.  336 

 337 

Artikel 15 – Algemene vergadering 338 

1. De algemene vergadering bestaat uit alle districtsverenigingen van de Sectievereniging. De 339 

districtsverenigingen vertegenwoordigen in de algemene vergadering tevens de leden van hun 340 

districtsvereniging en oefenen ook namens die leden het stemrecht uit. 341 

2. Een districtsvereniging brengt in de algemene vergadering namens zichzelf en namens haar 342 

leden zoveel stemmen uit als zij op de peildatum van twee januari van dat jaar bij de 343 

Sectievereniging geregistreerde leden telt. 344 

3. Een geschorst lid is niet stemgerechtigd. 345 

4. De leden die deel uitmaken van de algemene vergadering van de Sectievereniging vormen 346 

tevens de vergadering van de sectieraad van de sectie carambole van de KNBB. Op de sectie 347 

carambole van de KNBB zijn de statuten en reglementen van de KNBB van toepassing. 348 

 349 

Artikel 16 - Het bijeenroepen van de algemene vergadering 350 

1. Jaarlijks worden twee algemene vergaderingen gehouden: 351 

 a. de voorjaarsvergadering welke uiterlijk dertig juni wordt gehouden; 352 

 b.  de najaarsvergadering welke uiterlijk dertig december wordt gehouden. 353 

De voorjaars- en najaarsvergadering worden tenminste één week voor de voor- en 354 

najaarsvergadering van de KNBB gehouden. 355 
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2. De oproep geschiedt door een mededeling in de officiële mededelingen of door een schriftelijk 356 

oproep aan de leden.  357 

3. In afwijking van lid 2 kan de oproep tot het bijwonen van de algemene vergadering eveneens 358 

geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht 359 

aan het adres dat het lid voor dit doel aan de Sectievereniging bekend heeft gemaakt, mits het 360 

lid met deze wijze van oproeping heeft ingestemd.  361 

4. De termijn van oproeping bedraagt ten minste drie weken. Het bestuur kan in bijzondere 362 

gevallen de termijn van oproep bekorten.  363 

5. De algemene vergadering van de Sectievereniging wordt op dezelfde datum en dagdeel 364 

gehouden als de vergadering van de sectieraad carambole van de KNBB. 365 

6. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig acht. 366 

7. Voorts wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden indien ten minste zoveel 367 

leden, als bevoegd zijn tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de 368 

algemene vergadering, het bestuur daarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te 369 

behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting. Indien het bestuur niet binnen veertien 370 

dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een algemene vergadering 371 

te doen houden, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop 372 

het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of door het plaatsen van een advertentie in een 373 

ter plaatse veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden 374 

belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.  375 

8. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer een 376 

algemene vergadering wordt gehouden.  377 

 378 

Artikel 17 - Toegang algemene vergadering 379 

1. Alle leden hebben toegang tot de vergadering van de algemene vergadering. Voorts hebben 380 

toegang degenen die door het bestuur of door de algemene vergadering zijn toegelaten. Leden 381 

die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de vergadering van de algemene vergadering.  382 

2. De algemene vergadering gaat in een besloten vergadering over indien de voorzitter, het bestuur 383 

of ten minste drie leden hierom verzoeken. Tot een besloten vergadering hebben toegang alle 384 

niet-geschorste leden en degenen die door de algemene vergadering worden toegelaten.  385 

3. De algemene vergadering beslist in een besloten vergadering of de redenen die tot het 386 

aanvragen van een besloten vergadering zijn aangevoerd, een besloten vergadering 387 

rechtvaardigen. Is dit niet het geval, dan wordt de vergadering niet-besloten voortgezet.  388 

4. Over wat in een besloten vergadering is behandeld, kan geheimhouding worden opgelegd aan 389 

hen die daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren. 390 

5. Op zijn verzoek heeft de voorzitter van de KNBB toegang tot zowel de niet-besloten als de 391 

besloten algemene vergadering. 392 

 393 

Artikel 18 - Agenda 394 

1.   Tegelijk met het bijeenroepen van de algemene vergadering wordt de agenda drie weken voor 395 

de dag van de algemene vergadering door publicatie in de officiële mededelingen of door 396 

toezending ter kennis van de leden gebracht. De agenda met bijbehorende stukken kunnen ook 397 

langs elektronische weg worden toegezonden aan de leden die hiermede hebben ingestemd. 398 

2.  De agenda van de voorjaarsvergadering van de algemene vergadering bevat onder meer: 399 

 a. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering; 400 
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 b. het jaarverslag van het bestuur; 401 

 c. het financieel verslag van het bestuur; 402 

 d. het verslag van de kascommissie; 403 

 e. het goedkeuren van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen 404 

boekjaar; 405 

 f. het verlenen van décharge aan de leden van het bestuur; 406 

 g. het voorzien in vacatures; 407 

 h. het behandelen van de agenda van de bondsraad van de KNBB; 408 

 i. het benoemen van de afgevaardigden, zoals bedoeld in artikel 17 van de Statuten van de 409 

KNBB, die de Sectievereniging als sectie in de bondsraad van de KNBB volgens de statuten 410 

van de KNBB vertegenwoordigen; 411 

 j. de rondvraag. 412 

3.  De agenda van de najaarsvergadering van de algemene vergadering bevat onder meer: 413 

 a. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering; 414 

 b. het vaststellen van de contributie en van eventuele andere bijdragen; 415 

 c. het goedkeuren van de (meerjaren)begroting voor het volgend boekjaar; 416 

 d. het voorzien in vacatures; 417 

 e. het behandelen van de agenda van de bondsraad van de KNBB; 418 

 f. het benoemen van de afgevaardigden, zoals bedoeld in artikel 17 van de Statuten van de 419 

KNBB, die de Sectievereniging als sectie in de bondsraad van de KNBB volgens de statuten 420 

van de KNBB vertegenwoordigen; 421 

 g. de rondvraag. 422 

4. Uiterlijk twee weken voor de dag van de algemene vergadering kunnen ten minste drie leden 423 

een voorstel of amendement schriftelijk bij het bestuur indienen en aan de agenda van de 424 

algemene vergadering toevoegen. Het voorstel of amendement moet voorzien zijn van een 425 

toelichting.  426 

5. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn 427 

vermeld, tenzij de algemene vergadering anders beslist.  428 

 429 

Artikel 19 - Besluiten 430 

1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de Sectievereniging worden 431 

genomen. Lid 8 is alleen van toepassing op de besluitvorming in de vergadering van de 432 

algemene vergadering. 433 

2. De voorzitter van een orgaan of van een commissie leidt de vergadering. De algemene 434 

vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. De voorzitter stelt daarin de orde 435 

van de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering daarin wijziging te brengen.  436 

3. Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in vergaderingen 437 

genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt 438 

verstaan meer dan de helft van de door leden uitgebrachte stemmen, zo nodig door afronding 439 

naar boven. Indien stemmen staken is geen meerderheid behaald.  440 

4. Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht door een geschorst lid en wanneer schriftelijk is 441 

gestemd voorts blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding bevatten dan voor de 442 

desbetreffende stemming noodzakelijk is. 443 
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5. Tenzij in de statuten anders is bepaald, brengt ieder lid in de desbetreffende vergadering één 444 

stem uit. Een lid kan één ander lid schriftelijk een volmacht verlenen om namens hem in een 445 

vergadering zijn stem uit te brengen. Een lid kan slechts door één ander lid worden gemachtigd.  446 

6. De stemming over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De stemming over 447 

zaken gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de 448 

vergadering tot een andere dan de voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In elk geval 449 

wordt schriftelijk gestemd indien een lid een schriftelijke stemming verlangt.  450 

7. Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een 451 

gewone meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die 452 

het hoogste respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben 453 

behaald. Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. 454 

Benoemd is die kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid 455 

haalt, of door loting na een derde stemming is aangewezen.  456 

8. Bij een schriftelijke stemming in de algemene vergadering benoemt de voorzitter een 457 

stembureau van drie leden, die geen lid van het bestuur zijn. Het stembureau onderzoekt de 458 

geldigheid van de uitgebrachte stemmen, berekent de uitslag en doet daarvan mededeling. 459 

9. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. 460 

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een 461 

niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van 462 

de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk 463 

vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit 464 

verlangt of - wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde, een 465 

lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 466 

oorspronkelijke stemming.  467 

10. Over alle voorstellen en voorstellen tot wijziging wordt in volgorde van indienen gestemd, 468 

tenzij naar het oordeel van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende 469 

strekking heeft dan een eerder ingediend voorstel en daardoor eerder dient te worden 470 

behandeld. 471 

11. Wanneer een voorstel tot wijziging is ingediend, komt dit eerst in stemming. Een voorstel tot 472 

wijziging van een geagendeerd onderwerp mag niet de strekking hebben het doel van het 473 

voorstel te wijzigen of aan te tasten, zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter. 474 

12. Indien voor het aannemen van een voorstel een versterkte meerderheid is vereist, geldt dezelfde 475 

meerderheid voor het aannemen van een voorstel tot wijziging op het voorstel.  476 

 477 

Artikel 20 - Reglementen  478 

1. De organisatie van de Sectievereniging alsmede de taken en bevoegdheden van haar organen en 479 

commissies kunnen nader worden uitgewerkt in reglementen. 480 

2. Reglementen worden met een gewone meerderheid vastgesteld en gewijzigd door de algemene 481 

vergadering.  482 

3. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de veertiende dag na 483 

de dag waarop de algemene vergadering tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft 484 

besloten. In de statuten, in een reglement of bij besluit van de algemene vergadering kan een 485 

andere datum van inwerkingtreden worden bepaald, doch niet eerder dan nadat publicatie in de 486 

officiële mededelingen. Van een nieuw reglement en van een wijziging van een reglement 487 



Statuten KNBB vereniging Carambole            25 mei 2009 - 12 -  

 

© Mr F.C. Kollen (Hamer & Smit advocaten, Bussum) 

wordt in de officiële mededelingen of op andere wijze mededeling aan de leden gedaan met 488 

vermelding van de datum van inwerkingtreding. 489 

4. Indien en voor zover de Sectievereniging als sectie van de KNBB functioneert, is op de sectie 490 

en de daaronder ressorterende leden van de Sectievereniging het Sectiereglement van de KNBB 491 

van toepassing. Dit Sectiereglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de bondsraad van de 492 

KNBB. 493 

5. In gevallen waarin de statuten en een reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 494 

 495 

Artikel 21 - Wijziging van statuten 496 

1. In de statuten van de Sectievereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit 497 

van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging 498 

van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige 499 

vergadering bedraagt ten minste drie weken. Een statutenwijziging behoeft de voorafgaande 500 

schriftelijke goedkeuring van het bondsbestuur van de KNBB.  501 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 502 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten twee weken vóór de algemene vergadering een 503 

voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen en 504 

welke is voorzien van een toelichting, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage 505 

leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.  506 

3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts door de algemene vergadering met 507 

tenminste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen.  508 

4. Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden 509 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen 510 

wordt genomen. 511 

5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 512 

opgemaakt. Het bestuur doet mededeling aan de leden van de datum waarop een 513 

statutenwijziging in werking is getreden. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het 514 

bestuur bevoegd. 515 

6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de 516 

gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister waarin de 517 

Sectievereniging is ingeschreven.  518 

 519 

Artikel 22 - Ontbinding en vereffening 520 

1. Een besluit tot ontbinding van de Sectievereniging kan alleen worden genomen in een daartoe 521 

speciaal bijeengeroepen algemene vergadering. Een besluit tot ontbinding behoeft de 522 

voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bondsbestuur van de KNBB. Het bepaalde in 523 

het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.  524 

2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de Sectievereniging heeft besloten, treden 525 

de leden van het bestuur als vereffenaar op, tenzij de algemene vergadering de vereffening aan 526 

een derde opdraagt.  527 

3. Na de ontbinding blijft de Sectievereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van 528 

het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor 529 

zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de Sectievereniging uitgaan, 530 

wordt aan de naam toegevoegd "in liquidatie".  531 
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4. De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de 532 

Sectievereniging zal bewaren gedurende zeven jaar na afloop der vereffening. De algemene 533 

vergadering kan de bewaarder een bewaarloon toekennen. Is geen bewaarder aangewezen en is 534 

de laatste vereffenaar niet bereid te bewaren, dan kan de bevoegde kantonrechter op verzoek 535 

van een belanghebbende uit de leden een bewaarder aanwijzen.  536 

5. Wanneer de Sectievereniging wordt ontbonden, vervalt het batig saldo aan de KNBB.  537 

 538 

Slotbepaling 539 

Voor de eerste maal treden als bestuurslid van de Sectievereniging op: 540 

1. {voorletters, naam, woonplaats en functie + van een ieder een goed leesbare kopie van een 541 

identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs} 542 

2.  543 

3.  544 

4.  545 

5.  546 



Samenwerkingsovereenkomst 1 
 2 
De ondergetekenden: 3 
 4 
de vereniging Koninklijke Nederlandse Biljart Bond, gevestigd te Nieuwegein, ten deze 5 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuursleden ………………en ………………, hierna te 6 
noemen: KNBB; 7 
en 8 
de KNBB vereniging Carambole, gevestigd te Nieuwegein, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd 9 
door haar bestuursleden ……………… en ………………, hierna te noemen: Sectievereniging; 10 
 11 
in overweging nemende: 12 
- dat de KNBB naast andere secties een sectie carambole kent; 13 
- dat de leden van de sectie carambole zich willen verzelfstandigen maar wel deel willen blijven 14 

uitmaken van de KNBB; 15 
- dat partijen na overleg hebben besloten dat een afzonderlijke vereniging wordt opgericht, welke 16 

vereniging lid wordt van de KNBB. De vereniging zal zijn genaamd „KNBB vereniging 17 
Carambole‟ en vormt in de KNBB tevens de sectie carambole. Deze vereniging wordt zowel in de 18 
statuten en reglementen van de KNBB, in de statuten van de „KNBB vereniging Carambole‟, als in 19 
deze samenwerkingsovereenkomst als de „Sectievereniging‟ aangeduid; 20 

- dat de leden-sportbeoefenaren die thans in de KNBB de discipline carambole beoefenen lid blijven 21 
van de KNBB en lid worden van genoemde Sectievereniging; 22 

 23 
verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 24 
 25 
Artikel 1 – Overeenkomst 26 
1. Deze overeenkomst wordt op 1 januari 2010 aangegaan voor de duur van twee jaren. Partijen 27 

zullen jaarlijks uiterlijk 15 oktober de overeenkomst en de wijze van samenwerking evalueren. 28 
2. Door het jaarlijks aangaan van een nieuwe overeenkomst eindigt de werking en de rechtskracht 29 

van de het jaar daarvoor door partijen gesloten overeenkomst. 30 
3. Deze overeenkomst heeft alleen betrekking op de relatie tussen de KNBB en de Sectievereniging. 31 

Deze overeenkomst heeft geen betrekking op het sectiebestuur en de sectievergadering carambole 32 
van de KNBB, omdat de sectie carambole een organisatorische eenheid van de KNBB vormt. 33 
Hieraan doet niet af dat het bestuur van de Sectievereniging tevens het sectiebestuur carambole is 34 
en de algemene vergadering van de Sectievereniging tevens de sectievergadering carambole van 35 
de KNBB is. 36 

4. Tenzij anders uitdrukkelijk is vermeld, gelden alle rechten en verplichtingen in deze 37 
overeenkomst uitsluitend voor de duur van deze overeenkomst. 38 

5. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 39 
 40 
Artikel 2 – Dienstverlening 41 
1. De Sectievereniging verplicht zich voor de duur van deze overeenkomst de navolgende diensten 42 

af te nemen van het bondsbureau van de KNBB: 43 
 a. ledenadministratie; 44 
 b. financiële administratie; 45 
 c. uitvoering wedstrijdzaken; 46 
 d. nader overeen te komen werkzaamheden. 47 
2. Het is de Sectievereniging bekend dat het bondsbureau van de KNBB ook diensten verleent aan 48 

andere secties en aan afdelingen van de KNBB. 49 
3. Het is de Sectievereniging bekend dat tijdens deze overeenkomst een gezamenlijk bondsbureau 50 

wordt ingericht door de KNBB en één of meer andere sportbonden. De te verlenen diensten 51 
worden dan verleend door het gezamenlijke bondsbureau van de desbetreffende sportbonden. Het 52 
bondsbestuur van de KNBB zal de andere sportbonden van deze overeenkomst schriftelijk in 53 
kennis stellen.  54 
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4. Het is de Sectievereniging evenzeer bekend dat op de datum van ondertekening van deze 55 

overeenkomst nog geen duidelijkheid bestaat over de personele bezetting van het gezamenlijke 56 
bondsbureau en over het continueren van arbeidsovereenkomsten van werknemers van de KNBB. 57 
Het bondsbestuur van de KNBB zal zich tot het uiterste inspannen om alle werknemers van de 58 
KNBB in het gezamenlijke bondsbureau werkzaam te doen zijn en om de dienstverlening aan de 59 
Sectievereniging bij een gezamenlijk bondsbureau te doen geschieden door werknemers die in 60 
dienst zijn of waren van de KNBB en die derhalve bekend zijn met de aan de Sectievereniging te 61 
verlenen diensten. 62 

5. Het bestuur van de Sectievereniging zal zich met betrekking tot het functioneren van het 63 
personeel uitsluitend wenden tot de directeur of het lid van het bondsbestuur van de KNBB dat 64 
belast is met personeelszaken. 65 

6. De Sectievereniging stemt ermee in dat de medewerkers van het bondsbureau, met name die 66 
medewerkers die belast zijn met wedstrijdzaken, ledenadministratie en administratie financiële 67 
administratie) een maximale zelfstandige bevoegdheid toekomt om hun werkzaamheden te 68 
verrichten waar het de practische uitvoering betreft. Het bondsbestuur van de KNBB verplicht 69 
zich de directeur van het bondsbureau de desbetreffende werknemers te (laten) coachen en om 70 
een project uit te zetten teneinde de combinatie van bedoelde zelfstandigheid met de 71 
overeengekomen dienstverlening te borgen. 72 

7. De kwaliteit van de door de KNBB aan de Sectievereniging te verlenen diensten wordt vastgelegd 73 
in bijlage A van deze overeenkomst. Indien op enige datum tijdens de duur van deze 74 
overeenkomst het gezamenlijke bondsbureau totstandkomt, zullen partijen zo spoedig mogelijk 75 
voordien met elkaar overleggen of de in Bijlage A overeengekomen kwaliteit van dienstverlening 76 
door het gezamenlijke bondsbureau kan worden geleverd. Indien nodig kunnen partijen deze 77 
overeenkomst tussentijds aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. De gewijzigde 78 
omstandigheden vormen echter geen reden tot opzegging van deze overeenkomst. 79 

8. Het bestuur van de Sectievereniging wendt zich met klachten over de dienstverlening in eerste 80 
instantie tot de directeur van het bondsbureau en doet daarvan tevens melding aan het 81 
bondsbestuur. Indien de klacht niet is verholpen wendt het bestuur van de Sectievereniging zich 82 
vervolgens tot het lid van het bondsbestuur van de KNBB dat belast is met personeelszaken. 83 

9. Indien de dienstverlening door de KNBB niet voldoet aan de overeengekomen kwaliteit van de 84 
dienstverlening zullen partijen zo spoedig mogelijk met elkaar overleggen over de 85 
overeengekomen kwaliteit van dienstverlening. Hierbij geldt als procedure dat de klacht eerst 86 
schriftelijk wordt gemeld, waarna door partijen gezamenlijk een probleemanalyse wordt gemaakt 87 
en partijen in overleg mogelijkheden van oplossingen beproeven om na een gemaakte keuze 88 
vervolgens te verifiëren of de gekozen oplossing is gerealiseerd. 89 
Indien in dit overleg geen overeenstemming wordt bereikt, kan de Sectievereniging het 90 
bondsbestuur van de KNBB een - gelet op de desbetreffende gewraakte dienstverlening - redelijk 91 
en billijk te achten termijn stellen om alsnog de diensten te verlenen op het overeengekomen 92 
niveau. 93 

 94 
Artikel 3 – Wedstrijdaangelegenheden 95 
1. De door de Sectievereniging georganiseerde wedstrijden zijn tevens wedstrijden in KNBB- 96 

verband van de sectie carambole. 97 
2. De ten aanzien van topsport in de sectie carambole te realiseren doelen en middelen zal door de 98 

KNBB en het bestuur van de Sectievereniging periodiek overleg worden gevoerd, welk overleg 99 
ook betrekking heeft op de voorzieningen die met betrekking tot het wedstrijdwezen van 100 
carambole kunnen worden gerealiseerd. 101 

3. De Sectievereniging is bevoegd om voor nationaal onder auspiciën van de Sectievereniging te 102 
houden wedstrijden en voor internationale wedstrijden zelfstandig een organisatielicentie te 103 
verstrekken, mits de te verstrekken licentie niet mede de belangen raakt van de KNBB of op een 104 
andere sectie van de KNBB. 105 

4. Indien de sectie een evenement wenst aan te vragen bij de CEB onderscheidenlijk de UMB zal 106 
die aanvraag geschieden via het bondsbestuur van de KNBB. Indien de Sectievereniging de 107 
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verzochte toestemming verkrijgt, verplicht het zich het evenement voor eigen rekening en risico 108 
te (doen) houden en om de belangen van de KNBB niet te schaden. 109 

5. De verantwoordelijkheid voor de G-sporten berust bij het bondsbestuur, die waar nodig en 110 
gewenst ter zake in overleg treedt met het bestuur van de Sectievereniging. 111 

 112 
Artikel 4 - Lidmaatschappen 113 
1. De KNBB en de Sectievereniging zijn bevoegd een actief beleid te voeren voor het werven van 114 

zogenaamde „laag tarief‟ leden. Geworven leden worden lid van de vereniging die deze geworven 115 
heeft. 116 

2. Voor de door de SV te werven zogenaamde grijze leden (zij die wel lid zijn van een vereniging, 117 
doch niet deelnemen aan competities en/of persoonlijke kampioenschappen en daardoor op dit 118 
moment niet aangemeld zijn als lid) komen partijen overeen dat ook voor deze leden 119 
bondscontributie wordt afgedragen. De subsidie voor deze leden komt toe aan de KNBB.  120 

3. Leden die zich aanmelden of worden geworven als „persoonlijk lid‟ worden, ongeacht wie het lid 121 
geworven heeft, lid van de afdeling persoonlijke leden van de KNBB. 122 

4. Het bestuur van de Sectievereniging en het bondsbestuur verplichten zich al het mogelijke te doen 123 
om ledenbehoud in de ruimste zin te bevorderen.  124 

 125 
Artikel 5 – Verenigingen van andere bonden 126 
1. Het is de Sectievereniging toegestaan om - al dan niet op proef - verenigingen, niet zijnde lid van 127 

de KNBB, die carambole als discipline beoefenen te laten deelnemen aan de door de 128 
Sectievereniging georganiseerde wedstrijden. De door de Sectievereniging toe te laten vereniging 129 
moet voldoen aan de lidmaatschapseisen van de Sectievereniging en van de KNBB. 130 

2. Indien een vereniging die nog geen lid is van de KNBB diensten afneemt van de KNBB, wordt 131 
die vereniging door de KNBB ingedeeld bij de afdeling Biljart gerelateerde organisaties, mits de 132 
vereniging voldoet aan de lidmaatschapseisen van de KNBB. 133 

 134 
Artikel 6 - Kosten dienstverlening 135 
1. Personeel 136 

a. Ten aanzien van de werknemers van de KNBB wordt een onderscheid gemaakt tussen directe 137 
en indirecte werknemers. Als indirecte werknemers worden aangemerkt werknemers die voor 138 
de KNBB als zodanig werkzaam zijn, zoals de directeur, het secretariaat, de financiële 139 
administratie en de ledenadministratie. Deze opsomming is niet limitatief maar een richtsnoer. 140 

b. Werknemers die rechtstreeks actief zijn voor activiteiten die samenhangen met het uitvoeren 141 
en het invullen van het wedstrijdwezen en de daaraan verwante zaken, zoals subsidies voor 142 
topsport en andere direct aanwijsbare zaken, worden toegerekend aan de KNBB of aan de 143 
sectie waarvoor het de taken uitvoert. 144 

2. Huisvesting en organisatie kosten 145 
 De huisvesting en de organisatiekosten behoren eveneens tot de indirecte kosten waaronder 146 

begrepen de administratie-, accountants- en juridische kosten, alsmede de kosten van het 147 
bondsbestuur en andere bestuurlijke kosten en de rentebankkosten die samenhangen met 148 
hypotheek en andere kosten die tevens tot de overige huisvestingskosten of bij het voorgaande 149 
behoren. 150 

3. Algemene opbrengsten en subsidies 151 
 De algemene opbrengsten en subsidies worden in mindering gebracht op de som van de in de 152 

leden 1 en 2 genoemde indirecte kosten. 153 
4. Aantal leden 154 

Het aantal leden, zoals bedoeld in lid 5, zal als volgt worden bepaald: 155 
- het aantal leden van de sectievereniging, de secties en de afdelingen als opgenomen in de 156 
  ledenadministratie per peildatum 1 oktober van het voorgaande kalenderjaar; 157 
- daarbij zullen de jeugdleden en de recreantenleden van de sectievereniging alsmede de leden die 158 
  aangesloten zijn bij meerdere secties en afdelingen voor 50% aan respectievelijk de 159 
sectievereniging, de secties en/of de afdelingen worden toegerekend; 160 
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- de “grijze leden” van de sectievereniging worden in het ledental ten behoeve van de toerekening 161 
  niet opgenomen. 162 

5. Toerekening 163 
De som van de in de leden 1 en 2 genoemde indirecte kosten worden voor iedere gebruiker van de 164 
gemeenschappelijke dienstverlening toegerekend aan de verenigingen en secties op basis van het 165 
totaal van de netto uitgaven gedeeld door het onder lid 4 bepaalde aantal leden  166 

6. Vaststelling toerekening 167 
Het bondsbestuur, de sectiebesturen en de sectievereniging, vertegenwoordigd door hun 168 
penningmeesters, stellen jaarlijks na 1 oktober maar uiterlijk 15 november van het kalenderjaar 169 
voor het nieuwe kalenderjaar in gemeenschappelijk overleg de toerekening voor dat kalenderjaar 170 
vast. 171 

7. Gewijzigde omstandigheden 172 
Indien na de vaststelling, zoals bedoeld in dit artikel, tijdens het kalenderjaar substantiële 173 
wijzigingen ontstaan in de omvang van het aantal leden (meer dan 10% afname) en/of in de 174 
personeelskosten (meer dan 10% toename), zullen partijen zo spoedig mogelijk overleggen en in 175 
dat overleg de toerekening opnieuw vaststellen alsmede een datum waarop de nieuwe toerekening 176 
van kracht wordt. Tevens wordt in dat overleg bepaald of beleidswijzigingen bij de KNBB en/of 177 
de Sectievereniging noodzakelijk zijn. Indien dit laatste het geval is kan de nieuwe toerekening 178 
niet eerder worden vastgesteld dan nadat het gewijzigde beleid is gerealiseerd. 179 

 180 
Artikel 7 - Financiën 181 
1. De boekhouding van de sectie carambole en de Sectievereniging wordt vanaf 1 juli 2009 182 

gezamenlijk gevoerd, als ware de Sectievereniging nog een gewone sectie van de KNBB. De 183 
penningmeester van de Sectievereniging heeft vanaf 1 juli 2009 toegang tot die onderdelen van de 184 
financiële administratie van de KNBB die op de sectie carambole betrekking hebben. 185 

2. De Sectievereniging neemt vanaf 1 juli 2009 alle financiële verplichtingen met betrekking tot 186 
inkomsten en uitgaven van de vereniging en van de sectie carambole voor haar rekening en risico. 187 

3. De Sectievereniging neemt per 1 januari 2010 de bij de KNBB ten gunste van de sectie carambole 188 
openstaande debiteuren en ten laste van de sectie carambole openstaande crediteuren van de 189 
KNBB over, één en ander zoals gespecificeerd in Bijlage B alsmede ook de achtergestelde lening. 190 
Met betrekking tot de achtergestelde lening geldt dat deze niet opeisbaar is tijdens de looptijd van 191 
de overeenkomst. Bij beëindiging van het lidmaatschap van de KNBB vereniging Carambole 192 
zullen partijen in redelijkheid en billijkheid gezamenlijk aan een oplossing werken. De 193 
Sectievereniging zal de openstaande debiteurenposten innen als ware het haar eigen vorderingen 194 
en zal de crediteurenposten betalen als ware het haar eigen schulden. 195 

4. Voor zover de KNBB ten behoeve van de sectie carambole subsidies ontvangt, zal zij deze 196 
voldoen aan de Sectievereniging. Indien uit subsidies verplichtingen van de KNBB als zodanig 197 
voortvloeien, zullen de inkomsten en uitgaven in de administratie van de KNBB worden 198 
verantwoord. 199 

5. Vanaf 1 januari 2010 wordt door de KNBB en de Sectieverenigingeen gescheiden boekhouding 200 
gevoerd. 201 

6. De Sectievereniging is verantwoordelijk voor haar eigen financiën alsmede voor een deugdelijke 202 
begroting en rekening en verantwoording. 203 

7. De Sectievereniging beschikt binnen het boekhoudkundig systeem van de KNBB over een eigen 204 
financiële administratie. Medewerkers van het bondsbureau ondersteunen de penningmeester van 205 
de Sectievereniging ter zake. 206 

8. De Sectievereniging beschikt over een eigen bankrekening. De beschikkingsbevoegdheid over 207 
deze bankrekening berust bij het bestuur van de Sectievereniging. 208 

9. De Sectievereniging stelt een eigen Declaratiereglement op dat is afgeleid van het 209 
Declaratiereglement van de KNBB. De Sectievereniging hanteert voor de vergoedingen en 210 
declaraties dezelfde marges als de KNBB. 211 

10. Medewerkers van bondsbureau die belast zijn met de financiële administratie krijgen op een door 212 
het bestuur van de Sectievereniging bepaalde wijze op elektronische wijze toegang tot de 213 
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bankrekening van de Sectievereniging om te kunnen beoordelen welke leden wel of niet hebben 214 
betaald of om betalingsopdrachten zodanig voor te bereiden dat deze door de penningmeester van 215 
de Sectievereniging kunnen worden verstrekt. 216 

11. De Sectievereniging zal de meerkosten welk het gevolg zijn van afspraken buiten het 217 
overeengekomen dienstenpakket voor haar rekening nemen, daaronder begrepen mogelijke 218 
dubbele werkzaamheden ten gevolge afwijkingen ten behoeve van de Sectievereniging in de 219 
informatiesystemen (zoals een eigen ledenadministratie, een eigen financiële administratie of een 220 
eigen wedstrijdadministratie buiten het standaard systeem van de KNBB). Dit houdt in dat de 221 
Sectievereniging een afspraak maakt met de KNBB over de dekking van de kosten met 222 
betrekking tot de standaard informatiesystemen, ook wanneer zij zelf besluit daarvan geen 223 
gebruik (meer) te willen maken. 224 

 225 
Artikel 8 - Contributie en andere inkomsten 226 
1. De Sectievereniging int bij haar leden zowel de bondscontributie als de verenigingscontributie.  227 
2. De Sectievereniging draagt de ontvangen bondscontributie af aan de penningmeester van het 228 

bondsbestuur. Die afdracht geschiedt uiterlijk binnen twee maanden na het versturen van de 229 
facturen, ook van die leden van de Sectievereniging die op die datum hun bondscontributie nog 230 
niet aan de Sectievereniging hebben voldaan. Het risico van het niet betalen van de 231 
bondscontributie door leden van de Sectievereniging komt voor risico van de Sectievereniging. 232 

3. De Sectievereniging int voor de door haar georganiseerde wedstrijden de inschrijvingsgelden. 233 
4. Het factureren van de door de Sectievereniging te innen bedragen geschiedt via het bondsbureau 234 

van de KNBB met gebruikmaking van de daartoe beschikbare infrastructuur en automatisering. 235 
5. Tenzij anders met leden van de Sectievereniging is overeengekomen, wordt met betrekking tot 236 

het innen van de door de leden van de Sectievereniging verschuldigde bedragen het systeem van 237 
de automatische incasso gehanteerd. De Sectievereniging is echter vrij met haar leden een andere 238 
wijze van betaling af te spreken, mits daarbij administratiekosten in rekening worden gebracht. 239 

 240 
Artikel 9 – Overige bepalingen 241 
1. Het bondsbestuur, de sectiebesturen en het bestuur van de Sectievereniging zullen ten minste 242 

viermaal per jaar, of zoveel meer als door één van partijen gewenst, met elkaar (waar gewenst in 243 
het bijzijn van de directeur) overleggen over aangelegenheden zoals afwijking van via de 244 
begroting geaccordeerde posten, personeelsinformatie, investeringen in automatisering, 245 
opleidingen en sectieoverstijgende zaken 246 

2. De aan een keusport binnen het verband van de KNBB in het algemeen verbonden rechten van 247 
intellectuele eigendom, waaronder mediarechten en rechten ter exploitatie van Internet zijn 248 
eigendom van de KNBB. Op verzoek van de Sectievereniging zal het bondsbestuur waar en 249 
wanneer dit mogelijk is medewerking verlenen om rechten te nutte van de Sectievereniging uit te 250 
oefenen. 251 

3. De Sectievereniging is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen waarbij zij 252 
namens dan wel uit hoofde van de KNBB verplichtingen is aangegaan welke niet in 253 
overeenstemming zijn met de statuten en reglementen van de KNBB, dan wel in strijd zijn met de 254 
in besluiten van de bondsraad en van het bondsbestuur vastgelegde mandatering.de 255 
aansprakelijkheid betreft zowel de directe gevolgen als de gevolgschade. 256 

4. De Sectievereniging is aansprakelijk voor schade aan informatiesystemen van de KNBB welke 257 
het gevolg zijn van het handelen van de Sectievereniging, van haar districten of van haar leden. 258 

 259 
Artikel 10 – Beëindiging overeenkomst  260 
1. Deze overeenkomst kan door partijen niet tussentijds worden beëindigd.  261 
2. Tussen de datum van opzegging en beëindiging is ten minste een periode van 18 maanden 262 

gelegen. 263 
3. De opzegging door de sectievereniging geschiedt schriftelijk door middel van een aangetekende 264 

brief met bericht van ontvangst, geadresseerd aan het in het handelsregister van de kamer van 265 
koophandel van de KNBB ingeschreven postadres.  266 
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Artikel 11 – Gevolgen beëindiging overeenkomst 267 
1. Indien deze overeenkomst wordt beëindigd anders dan door ontbinding van de Sectievereniging 268 

waarna zij weer een gewone sectie van de KNBB wordt, mag de Sectievereniging vanaf het 269 
moment van de beëindiging op geen enkele wijze de naam van de KNBB (op briefpapier en 270 
andere uitingen) gebruiken, niet als statutaire naam noch anderszins. De Sectievereniging zal het 271 
gebruik van de naam van de KNBB staken en gestaakt houden en zal binnen twee maanden na de 272 
datum van beëindiging van deze overeenkomst een algemene vergadering doen houden met het 273 
verzoek de statuten en reglementen te wijzigen, zodanig dat de naam van de KNBB daarin niet 274 
meer voorkomt. 275 

2. De Sectievereniging draagt in het in lid 1 bedoelde geval er zorg voor dat ook de onder haar 276 
Sectievereniging ressorterende gewesten, districten en leden op geen enkele wijze de naam van de 277 
KNBB gebruiken. De Sectievereniging verplicht haar leden-districten in hun statuten een daartoe 278 
strekkende bepaling op te nemen. 279 

3. Indien en zodra deze overeenkomst is beëindigd, staat het de KNBB vrij een eigen, met de 280 
Sectievereniging concurrerende sectie carambole in te richten. 281 

4. Ingeval van de beëindiging van de overeenkomst zal de Sectievereniging: 282 
a. aansprakelijk blijven voor eventuele gevolgschade met betrekking tot overeenkomsten die de 283 

KNBB namens en op verzoek van de Sectievereniging is aangegaan, waaronder maar niet 284 
uitsluitend overeenkomsten met betrekking tot de organisatie van evenementen; 285 

b. meer in het algemeen mee te werken aan een redelijke beëindigingsregeling, waardoor de 286 
KNBB in staat wordt gesteld na beëindiging van deze overeenkomst te blijven voortbestaan. 287 

5. Ingeval van de beëindiging van de overeenkomst zal de KNBB: 288 
a. vanaf de datum van opzegging van de overeenkomst de toegang tot de informatiesystemen 289 

beperken indien zulks nodig is om de integriteit van de administratie te kunnen garanderen. De 290 
beperkende maatregelen mogen echter het functioneren van de sectievereniging niet 291 
belemmeren; 292 

b. op de datum van de beëindiging van de overeenkomst de toegang tot de informatiesystemen 293 
afsluiten, zowel voor de Sectievereniging als voor haar leden. De KNBB verplicht zich om 294 
binnen één week na de datum van beëindiging van de overeenkomst aan het bestuur van de 295 
Sectievereniging ter hand te stellen de bestanden met betrekking tot de ledenadministratie, de 296 
financiële administratie en de wettelijke administratie welke betrekking hebben op de 297 
Sectievereniging. De overdracht zal geschieden door middel van elektronische 298 
informatiedragers in CSV-formaat of in een ander formaat dat beschikbaar is in de 299 
informatiesystemen. 300 

6. Indien de overeenkomst wordt beëindigd of te voorzien is dat deze eindigt, treden partijen met 301 
elkaar in overleg om een regeling te treffen met betrekking tot de juridische, fiscale, financiële en 302 
personele consequenties van het beëindigen van de overeenkomst. Indien partijen niet tot 303 
overeenstemming kunnen komen dan zal dit geschil via arbitrage worden beslecht. 304 

7. De financiële afwikkeling tussen partijen op grond van de beëindigde overeenkomst dient 305 
uiterlijk drie maanden na de datum van beëindiging te hebben plaatsgevonden. 306 

 307 
Artikel 12 - Geschillen 308 
1.  Indien zich bij het uitvoeren van deze overeenkomst of naar aanleiding daarvan tussen partijen 309 

een geschil voordoet, is er sprake van een geschil indien één van beide partijen aan de andere 310 
partij schriftelijk verklaart dat dit het geval is. 311 

2.  In het geval van een geschil zullen partijen eerst trachten door onderling overleg tot een oplossing 312 
te komen en zullen partijen bij gebreke daarvan trachten onder leiding van een aan de Stichting 313 
Instituut Sportrechtspraak verbonden mediator tot een oplossing van het geschil te komen en die 314 
oplossing in een vaststellingsovereenkomst vast te leggen. Het Mediationreglement van de 315 
Stichting  Instituut Sportrechtspraak is alsdan van toepassing. 316 

3.  Indien een partij of de mediator op enig moment tijdens de mediation de totstandkoming van een 317 
vaststellingsovereenkomst niet haalbaar of niet mogelijk acht, staat het de meest belanghebbende  318 
partij vrij het geschil ter beslechting voor te leggen aan de Stichting Instituut Sportrechtspraak 319 
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met het verzoek een commissie van drie bindend adviseurs te benoemen die een voor partijen 320 
bindende uitspraak doen. Het Reglement bindend advies van de Stichting Instituut 321 
Sportrechtspraak is alsdan van toepassing. 322 

 323 

De onderstaande bijlagen bij de samenwerkingsovereenkomst zijn integraal onderdeel van de deze 324 
overeenkomst: 325 

Bijlage A: Overeenkomst aangaande de kwaliteit van de dienstverlening 326 
Bijlage B: Financiële regeling opdeling KNBB – Sectievereniging 327 
Bijlage C: Personele paragraaf FNV 328 

 329 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te Nieuwegein op 1 juli 2009. 330 
 331 
 332 
KNBB       Sectievereniging 333 
 334 
 335 
 336 
…………………….. (voorzitter)   …………………….. (voorzitter) 337 
 338 
 339 
 340 
 341 
 …………………….. (secretaris)   …………………….. (bestuurslid) 342 



Bijlage A bij de samenwerkingsovereenkomst KNBB – Carambole 1 
 2 
Overeenkomst Dienstverlening 3 
 4 
 5 
Artikel 1. Inwerkingtreding 6 
1. Deze Overeenkomst Dienstverlening, verder te noemen het SLA (Service Level Agreement), 7 

wordt op 1 juli 2009 aangegaan voor de duur van een half jaar; 8 
2. Per 1 januari 2010 zal een nieuwe SLA worden overeengekomen van toepassing zal zijn voor de 9 

kalenderjaren 2010 en 2011. 10 
 11 
Artikel 2. Niveau van dienstverlening 12 
1.  Voor de periode van 1 juli 2009 tot en met 31 december 2009 zal met betrekking tot de 13 

dienstverlening van het KNBB bondsbureau aan de sectievereniging worden uitgegaan van 14 
continuering van het bestaande niveau van dienstverlening. 15 

 16 
Artikel 3. Service Level Agreement 2010-2011 17 
1. Partijen zullen in overleg het door de sectievereniging gewenste niveau van dienstverlening nader 18 

specificeren via (ondermeer) onderstaand proces:  19 
- uitvoering nulmeting dienstverlening 2009, ten einde vast te stellen welk niveau van 20 
 dienstverlening door het bondsbureau ten behoeve van de sectievereniging wordt geleverd; 21 
- vaststelling van het door de sectievereniging gewenste niveau van dienstverlening voor de 22 

kalenderjaren 2010 en 2011, gespecificeerd in termen van de omvang en specificaties van de 23 
door Carambole van KNBB af te nemen dienstverlening in termen van taken, fte’s, 24 
competentieniveaus en prestaties, alsmede in termen van de planning in tijd van de 25 
overeengekomen diensten; 26 

- vaststelling via de overeenkomst financiën van de vergoeding voor deze dienstverlening. 27 



Bijlage B bij de samenwerkingsovereenkomst KNBB – Carambole 1 
 2 
Overeenkomst Financiën 3 
 4 
 5 
Artikel 1. Inwerkingtreding 6 
1. Deze Overeenkomst Financiën wordt op 1 juli 2009 aangegaan voor de duur van een half jaar; 7 
2. Per 1 januari 2010 zal een nieuwe overeenkomst Financiën worden overeengekomen welke 8 

conform de samenwerkingsovereenkomst zal gelden voor de kalenderjaren 2010 en 2011. 9 
 10 
Artikel 2. Kosten dienstverlening 11 
1.  Voor de periode van 1 juli 2009 tot en met 31 december 2009 zal met betrekking tot de 12 

dienstverlening van het KNBB bondsbureau aan de sectievereniging worden uitgegaan van 13 
continuering van het bestaande niveau van dienstverlening. Deze zal worden verleend tegen het in 14 
de begroting 2009 opgenomen niveau van vergoeding van kosten. 15 
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Bijlage C bij samenwerkingsovereenkomst KNBB – Sectievereniging Carambole 
 

PPeerrssoonneellee  ppaarraaggrraaaaff  

Preambule  

KNBB en sectievereniging Carambole streven naar een duurzame samenwerkingsrelatie 
waarbij Carambole na verzelfstandiging en het verwerven van eigen rechtspersoonlijkheid 
een meer autonome koers kan varen met gebruikmaking van de dienstverlening en 
ondersteuning van het KNBB-bureau.  
Om de ontwikkeling van deze samenwerking te stimuleren, een voor externe partijen 
eenduidig optreden te verzekeren en dienstverlening op maat te kunnen leveren is deze 
personele paragraaf opgesteld als aanhangsel bij de samenwerkingsovereenkomst tussen 
KNBB en sectievereniging Carambole. Mede in het belang van de medewerkers van het 
KNBB-bureau die nu en in de toekomst direct of indirect werkzaam zijn voor de sectie 
Carambole worden daartoe door partijen de volgende afspraken gemaakt.         
 
Artikel 1 Dienstverlening vanuit KNBB-bureau 
1. Gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst neemt sectievereniging 

Carambole ten aanzien van de taken die momenteel vanuit het KNBB-bureau worden 
verzorgd geen eigen personeel of vrijwilligers in dienst maar betrekt de noodzakelijke 
professionele diensten van het KNBB-bureau. Van deze verplichting kan alleen worden 
afgeweken na schriftelijke instemming van de KNBB nadat deze over het voorgenomen 
instemmingsbesluit conform de WOR1 een advies heeft kunnen vragen aan de 
personeelsvertegenwoordiging KNBB.     

2. De omvang en specificaties van de door Carambole van KNBB af te nemen 
dienstverlening in termen van taken, fte, competentieniveaus en prestaties worden 
jaarlijks in een servicelevelagreement (SLA) vastgelegd. 

3. Zowel KNBB als Carambole zijn bij afspraken over de personele invulling van 
voornoemde taken gebonden aan de bepalingen van de CAO Sport.   

4. Wanneer Carambole voornemens is de inhoud van de SLA voor het komende jaar 
dusdanig te wijzigen dat daaruit organisatiewijzigingen voortvloeien voor het KNBB-
bureau, is wijziging van deze dienstverlening en taken pas mogelijk nadat over een 
voorgenomen besluit tot deze organisatiewijziging conform de WOR is geadviseerd door 
de personeelsvertegenwoordiging KNBB en een definitief besluit onherroepelijk is 
geworden. 

 
Artikel 2 Aansturing medewerkers KNBB werkzaam voor Carambole 
1. Medewerkers die indirecte taken uitvoeren voor de sectie Carambole en andere secties 

worden uitsluitend aangestuurd vanuit directie KNBB. 
2. Medewerkers die directe taken uitvoeren voor de sectie Carambole worden bij de 

invulling van het aantal afgesproken uren aangestuurd vanuit Carambole. In de SLA 
wordt per functie aangegeven welke persoon vanuit Carambole de taken van directe 
medewerkers aanstuurt. Het gaat daarbij uitsluitend om coördinerende bevoegdheden 
ten aanzien van de inhoud van het werk. Voor de formele beoordeling van directe 
medewerkers en andere arbeidsvoorwaardelijke zaken blijft uitsluitend de directie KNBB 
verantwoordelijk.  

3. Bij geschillen over prioriteiten ten aanzien van de inzet van medewerkers die directe 
taken uitvoeren voor zowel sectie Carambole als andere secties beslist de directie KNBB.      

 
Artikel 3 Gevolgen beëindiging samenwerkingsovereenkomst KNBB-Carambole 

                                                 
1
 Wet op de Ondernemingsraden. 
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1. Bij beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst KNBB-Carambole worden de 
daaruit voortvloeiende personele gevolgen betrokken in de door partijen op te stellen 
beëindigingregeling in een sociaal plan en besproken met FNV Sport. Het sociaal plan 
wordt tevens ter informatie gevoegd bij de adviesaanvraag aan de 
personeelsvertegenwoordiging KNBB. 

2. Voor het opvangen van de nadelige gevolgen voor het personeel die voortvloeien uit de 
beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst zijn KNBB en Carambole gezamenlijk 
verantwoordelijk met inachtneming van de relevante bepalingen in de CAO Sport. 

3. Wanneer Carambole voornemens is na beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst 
de door het KNBB-bureau uitgevoerde taken zelf voort te zetten of van een andere 
organisatie te betrekken, verplicht Carambole zich in de beëindigingregeling het principe 
van ‘mens volgt werk’ toe te passen overeenkomstig de wettelijke regels bij overgang van 
onderdelen van een onderneming (als ware KNBB en sectie Carambole tot het einde van 
de samenwerkingsovereenkomst formeel gezamenlijk werkgever van de betrokken 
medewerkers). 

 
Aldus overeengekomen te ………. op ………… 
 
 
KNBB,       Carambole, 
  
           
 



VERSLAG COMMISSIE SPORTZAKEN CARAMBOLE OVER HET SEIZOEN 2008 – 2009 
 
Inleiding: 
 
Dit verslag van Commissie Sportzaken Carambole beslaat de periode 01-08-2008 t/m 31-07-2009 
 
In bijlage treft u het cijfermatige overzicht aan. Door omstandigheden is het overzicht niet compleet. 
De wedstrijdleider van de regio Zuid Nederland heeft zijn functie neergelegd en door ziekte van de 
voorzitter zijn de gegevens van deze Regio niet in dit verslag opgenomen. Om toch een enigszins 
compleet beeld te geven zijn de gegevens van vorig seizoen gebruikt. 
Een uitgebreide versie treft u zoals gebruikelijk aan op de website van de KNBB.  
 
De commissie heeft dit seizoen weer niet op volle sterkte kunnen werken. De functie van voorzitter 
CW, is ook afgelopen seizoen vacant gebleven. Diverse pogingen om invulling aan de vacature te 
geven zijn mislukt. Omdat er waarschijnlijk een heel nieuwe structuur voor commissies komt, is er 
verder niet gezocht naar een nieuwe voorzitter. 
Helaas is de voorzitter van de CJ en de LCR (Sjef Hamers) wegens gezondheidsredenen een lange 
periode uit de running geweest. Tot op het moment van dit schrijven is hij nog steeds niet weer actief. 
Graag wensen wij Sjef alle goeds toe. 
 
 
Samenstelling bestuur: 
 
Voorzitter:     Evert Hulleman, portefeuillehouder wedstrijdzaken 
Secretaris:    Ad Klijn, medewerker wedstrijdzaken KNBB 
Commissieleden:   Hans de Jager,CLKB (commissie libre kader band) 
          CW (commissie wedstrijdleiders) vacature 

  Ans Ederveen, CBA (commissie biljart artistiek) 
 Sjef Hamers, CJ (commissie jeugd) 

     Sjef Hamers, LCR (landelijke commissie recreanten) 
   Ad van de Brand, CA (commissie arbiters) 

 
Wedstrijdzaken: 
 
Ook dit seizoen hebben zich weer de nodige bijzonderheden voorgedaan.  
Hoogtepunten zijn, de voortreffelijk georganiseerde Inkada Grand Dutch Biljart Event (Pentathlon) in 
Haarlo voor de topspelers en de Landsfinale in Nieuwegein voor de breedtesporters.  
De demonstraties Artstiek waren gelukkig weer mogelijk omdat de ruimte waar de laatste twee jaren 
de Poolwedstrijden werden gespeeld weer tot onze beschikking was. Wij kijken op beide 
evenementen met plezier terug.  
Wij zijn ook trots op de vele districts, regionale en nationale kampioenschappen, die door de diverse 
organisaties in het land zijn georganiseerd. Veel vrijwilligers hebben zich hier van hun beste kant laten 
zien. Een woord van dank is hier ook zeker op zijn plaats. 
 
Internationaal hebben wij als KNBB ook ons steentje bijgedragen. De organisatie van het EK 
Bandstoten was, zoals wij gewend zijn bij de Stichting Biljartactiviteiten Wijchen, in goede handen.  
 
Ook de resultaten van onze toppers op internationaal niveau mogen er zijn: 
 
Sander Jonen, Europees kampioen Artistiek.  
Raymund Swertz, Europees kampioen Libre Groot en Anker-kader 47/2. 
Cubri / Etikon Borculo, Europees Kampioen voor Clubteams 
 
De belangstelling voor de spelsoort Artistiek neemt gelukkig weer toe. Dit jaar is sinds lange tijd weer 
gespeeld in de Ere en Eerste klasse. De interland Nederland - Duitsland is door Nederland gewonnen.  
 
De deelname aan de Landscompetitie schommelt. Was er vorig seizoen een kleine stijging van ruim 
2%, nu is er weer een lichte daling van iets minder dan 2 % te constateren.  
 
 



 
 
De afname van deelname aan de Lansfinale voor de jeugd is zorgelijk. Dramatisch is wellicht een 
betere woordkeuze. De laatste twee seizoenen is een terugloop geconstateerd van 35 %. In seizoen 
2006 –2007 nog 138 teams, in seizoen 2008 – 2009 waren dat er slechts 67. Met het gegeven dat er 
in 1995 nog 277 teams aan de competitie deelnamen zullen wij ons de vraag moeten stellen wat er 
aan de hand is. Nog beter is het om ons allemaal in te zetten om het tij te keren. Een niet geringe klus.  
 
De deelname aan de persoonlijke kampioenschappen zit gelukkig weer in de plus. Dit seizoen kenden 
wij een toename van ruim 6 %. Hierbij de aantekening dat de toename hoofdzakelijk betrekking heeft 
op de imperatieve kampioenschappen. De deelname aan de niet-imperatieve kampioenschappen 
kader en anker-kader zijn met 13% gedaald. De diverse maatregelen, bijvoorbeeld door een andere 
organisatievorm, heeft niet het doel bereikt dat wij er van hadden verwacht. Op onderdelen zijn hier 
enkele wijzigingen weer ongedaan gemaakt.  
 
De deelname bij de Recreanten neemt, zowel bij de competitie als de persoonlijke 
kampioenschappen, nog steeds toe. Het invoeren van drie klassen driebanden-klein is de 
voornaamste oorzaak van de verhoging van deelname aan PK wedstrijden. 
 
De arbitrage heeft ook dit seizoen haar uiterste best gedaan. Alle kampioenschappen zijn weer op een 
professionele manier gearbitreerd. Uiteraard onze dank aan het arbiterskorps. 
 
Graag wil ik namens de Commissie Sportzaken Carambole de verenigingsbesturen, districtsbesturen, 
regiocommissies en de subcommissies van de Commissie Sportzaken Carambole bedanken voor hun 
inzet en adviezen.  
Ook de afdeling wedstrijdzaken van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond heeft met veel inzet er 
voor gezorgd dat het wedstrijdseizoen goed is verlopen. Ook hier is een compliment zeker op zijn 
plaats. 
 
Namens de Commissie Sportzaken Carambole, 
 
Evert Hulleman, voorzitter. 



JAARVERSLAG COMMISSIE SPORTZAKEN CARAMBOLE SEIZOEN 2008/2009

SENIOREN

Evenement Moyenne / %
WK Bandstoten 14.38 Vereniging Carambole
EK Biljart Artistiek 71.44
EK ankerkader 47/2 38.00
EK Bandstoten 12.97
EK clubteams
Interland Artistiek Nld - Dld

JEUGD
EK Libre groot en 47/2 182.69
EK Libre groot en 47/2 54.24
EK Cadetten 34.28
EK Coupe van Beem
EK Topteams jeugd

PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN

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

nat.  08-09 07-08
Grand Dutch 16 nvt nvt nvt nvt 16 19 H.Tilleman Dronten BV Holland Spoor

Libre klein dames 8 nvt nvt nvt nvt 8 8 Mw. M. van Exter Lelystad De Korenmolen
Libre klein 6e klasse nvt 63 65 46 42 216 228 M. Naron Tiel De Amstelhoek
Libre klein 5e klasse nvt 208 219 208 103 738 741 F. Scheffer Pingjum BV Harlingen
Libre klein 4e klasse nvt 318 296 336 149 1099 1027 H. van Deenen Lelystad E.B.C.L
Libre klein 3e klasse nvt 260 316 355 190 1121 1140 W. van der Biezen Venlo B.C Tegelen
Libre klein 2e klasse nvt 221 251 310 122 904 846 H. van de Vlist Zoetermeer Het Hart van Lisse
Libre klein 1e klasse nvt 169 133 207 94 603 567 F. Trappmann Beverwijk Onder Ons
Libre klein hoofdklasse nvt 79 69 70 35 253 250 J. van Sambeeck Bladel BV  't Huukske
Libre klein extra klasse 134 nvt nvt nvt nvt 134 136 C. Overgauw Alphen aan de Rijn 's-Gravenhaagsche B.C.
Libre klein overgangskl. 73 nvt nvt nvt nvt 73 80 R.Pot Groenlo B.V.A. /H.C.R.Pot

Sander Jonen europees kampioen
Dave Christiani 15e 

INTERNATIONAAL:

Naam

Beste prestaties van Nederlandse deelnemers

Prestatie

Henri Tilleman 7e plaats

KNBB team winnaar

't Wapen / de Graafschap 4e plaats

Demi Pattiruhu 3e plaats
Gert jan Veldhuizen 2e plaats

Jean Paul de Bruijn 2e plaats

KNBB team 2e plaats

Raymund Swertz europees kampioen

Cubri / Etikon europees kampioen

Libre klein overgangskl. 73 nvt nvt nvt nvt 73 80 R.Pot Groenlo B.V.A. /H.C.R.Pot
Libre klein topkl. 48 nvt nvt nvt nvt 48 43 R. van Stevendaal Vogelwaarde Den Oude Arend
Libre groot 1e kl. 35 nvt nvt nvt nvt 35 51 W. van Gemert Heel BC  Reuver  '03
Libre groot erekl. nvt nvt nvt nvt nvt 0 0 H.Tilleman Dronten BV Holland Spoor
SUBTOTAAL 290 1318 1349 1532 735 5232 5117 102,25%

Kader 38/2  3e klasse 178 nvt nvt nvt nvt 178 210 J. van Dijk Geffen DOS
Kader 38/2  2e klasse 65 nvt nvt nvt nvt 65 75 R. Pot Groenlo BVA / HCR Pot
Ankerkader 38/2  1e kl. 46 nvt nvt nvt nvt 46 56 H. Woeltjes Eibergen B.V. De Kroon
Ankerkader 57/2  1e kl. 50 nvt nvt nvt nvt 50 53 R. Gielens Arnhem BV Zandweerd
Ankerkader 57/2  hoofdkl. 30 nvt nvt nvt nvt 30 26 M. Bakker Rotterdam Bv.de Pelikaan
Ankerkader 47/2  1e kl. 31 nvt nvt nvt nvt 31 41 M. Bakker Rotterdam De Pelikaan
Ankerkader 47/2  erekl. nvt nvt nvt nvt nvt 0 0 J. van der Stappen Waalwijk BV de Jol
Ankerkader 71/2  erekl. nvt nvt nvt nvt nvt 0 0 D. Christiani Kerkrade BV Holland Spoor
SUBTOTAAL 400 0 0 0 0 400 461 86,77%

Bandstoten klein 5e kl. nvt 363 290 303 142 1098 1048 J.P. de Wit Drunen Des Ons Thuis
Bandstoten klein 4e kl. nvt 452 375 451 185 1463 1283 J. Verlaan Nieuwkoop Jacobswoude
Bandstoten klein 3e kl. nvt 265 304 391 136 1096 1044 N. Mortier Arnhem Rembrandt
Bandstoten klein 2e kl. nvt 133 134 131 72 470 434 D. Mol Nibbixwoud NHD v.d. Borden Appel
Bandstoten klein 1e kl. 124 nvt nvt nvt nvt 124 144 M. Egbers Beek BV de Veemarkt
Bandstoten groot 1e kl. 51 nvt nvt nvt nvt 51 56 H. van den Boogaard Velden Woezik
Bandstoten groot erekl. nvt nvt nvt nvt nvt 0 0 H.Tilleman Dronten BV Holland Spoor
SUBTOTAAL 175 1213 1103 1276 535 4302 4009 107,31%

Driebanden klein 3e kl. nvt 306 271 322 132 1031 846 B. De Ruiter Renesse Onder Vrienden
Driebanden klein 2e kl. nvt 357 316 402 180 1255 1066 M. Hannema Kampen Kamper Biljartcl. 1911
Driebanden klein 1e kl. nvt 168 205 282 132 787 872 J. Boogaert Graauw BV de Kastanje
Driebanden klein hoofdkl. nvt 80 74 97 63 314 439 H. Meijer Wehl De Ploeg
Driebanden klein extra kl. 48 nvt nvt nvt nvt 48 45 M. Jetten Nijmegen BC Huisman 
Driebanden groot 3e kl. nvt 122 186 220 81 609 432 H. Bosters Nieuw Vossemeer D.V.B.K.
Driebanden groot 2e kl. 162 nvt nvt nvt nvt 162 188 J. Zijlstra Beilen H.B.C.
SUBTOTAAL 210 1033 1052 1323 588 4206 3888 108,18%

Biljart Artistiek eerste klasse 13 nvt nvt nvt nvt 13 0 Geen NK gespeeld, prom 0 0
Biljart Artistiek ereklasse 10 nvt nvt nvt nvt 10 16 Martin van Rhee Groenlo Carambole
SUBTOTAAL 23 0 0 0 0 23 16 143,75%



Recreanten 6e kl. libre nvt 19 7 8 4 38 31 H. Riphagen Vaassen RV 55+ Stedendriehoek

Recreanten 5e kl. libre nvt 83 61 75 33 252 275 J. van Ooijen Heusden De Schakel

Recreanten 4e kl. libre nvt 92 104 111 44 351 348 S. Strijk Rijpwetering BV ROAC

Recreanten 3e kl. libre nvt 61 81 88 29 259 301 H. Evers Arnhem De Petersborg

Recreanten 2e kl. libre nvt 34 41 35 6 116 138 M. van Iersel Loon op Zand De Vriendenkring

Recreanten 1e kl. libre nvt 25 22 15 4 66 67 A. van Etten Ankeveen Recreanten 60+ 't Gooi

Recreanten 3e kl. 3-bnd nvt 43 53 51 0 147 nvt W. van Bennekum Rotterdam DC Feijenoord

Recreanten 2e kl. 3-bnd nvt 24 47 55 0 126 nvt S. Koster Lisse Comm.Recr. Biljart 
Recreanten 1e kl. 3-bnd nvt 8 16 26 0 50 nvt J. Wesselman Roelofsarendsveen BV De Vergulde Vos

SUBTOTAAL 0 389 432 464 120 1405 1160 121,12%

TOTAAL INSCHRIJV. 1.114 3.953 3.936 4.595 1.978 15.568 14.670 106,12%

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

nat.  08-09 07-08
Libre klein 7e klasse nvt 1 9 5 18 33 53 Patrick Koster Kampen Kamper B.C.

Libre klein 6e klasse nvt 5 9 17 14 45 89 Luc Veger Bergen (L) ABC 't Topke

Libre klein 5e klasse nvt 6 21 24 20 71 93 Sebastian Huijbregts Oosterhout O.B.F

Libre klein 4e klasse nvt 7 16 12 11 46 49 Ivo Marseille Rockanje B.V. Hoogvliet

Libre klein 3e klasse nvt 9 8 7 12 36 30 Lisan van Os Reeuwijk De Musketier

Libre klein 2e klasse nvt 5 3 3 4 15 25 Jeffrey Lenaers Beverwijk O.B.I.S.

Libre klein 1e klasse 5 nvt nvt nvt nvt 5 15 Raymon Groot Hoogwoud Het Witte Huis

Libre klein hoofdklasse 11 nvt nvt nvt nvt 11 17 Dirk van Buuren Vught J.B.V.  J.B.G.B.

Libre klein extra klasse 7 nvt nvt nvt nvt 7 10 Hein Jordens Velp 't Wapen / Graafschap

Libre klein overgangsklasse 6 nvt nvt nvt nvt 6 10 Silvester Verschuren Hoogerheide 't Wapen / Graafschap
Libre groot 8 nvt nvt nvt nvt 8 12 Raymund Swertz Afferden Holland Spoor
SUBTOTAAL 37 33 66 68 79 283 403 70,22%

Kader 38/2  13 nvt nvt nvt nvt 13 20 Ricardo Diters Hilversum 't Groene Hart
Ankerkader 47/2  8 nvt nvt nvt nvt 8 10 Raymund Swertz Afferden BV Holland Spoor
SUBTOTAAL 21 0 0 0 0 21 30 70,00%

PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN

Driebanden klein 2e klasse 15 nvt nvt nvt nvt 15 25 Brian Bakkers Hoeven J.B.V. Amorti
Driebanden klein 1e klasse 6 nvt nvt nvt nvt 6 11 Jens van Dam Sas van Gent HGL - KOT '86
Driebanden Groot 8 nvt nvt nvt nvt 8 12 Glenn Hofman Den Haag B.V. Jorissen
SUBTOTAAL 29 0 0 0 0 29 48 60,42%

TOTAAL INSCHR. 87 33 66 68 79 333 481 69,23%

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

nat.  08-09 07-08
Topteam eredivisie 9 nvt nvt nvt nvt 9 9 Cubri / Etikon Borculo Berkel & Slinge

Topteam eerste divisie 14 nvt nvt nvt nvt 14 12 Buiting Staalconstructie Deventer Stedendriehoek

Kadercompetitie 99 nvt nvt nvt nvt 99 103 De Korenmolen 1 Eerbeek Veluwezoom

Bekercompetitie 46 nvt nvt nvt nvt 46 46 Carambole Ernesto Rumpt Betuwe Veenendaal

A-klasse nvt 25 46 22 35 128 147 De Beek Waalwijk Den Haag

B1-klasse nvt 146 123 138 135 542 537 La Plaza Hoensbroek Zuid Limburg

B2-Klass nvt 247 184 179 186 796 818 De Rechte Keu Obdam West Friesland

C1-klasse nvt 98 92 99 94 383 390 BV Kralingen Rotterdam Rotterdam

C2-klasse nvt 135 187 127 164 613 627 Marktzicht Dedemsvaart Noord Oost Overijssel

C3-klasse nvt 163 201 116 150 630 647 Vechtzicht Utrecht Het Sticht

C4-klasse nvt 178 225 115 167 685 705 BC Taveerne Putten Eem- & Flevoland

C5-klasse nvt 130 222 76 126 554 568 Nieuwoord Vroomshoop Noord Oost Overijssel

Dames nvt 6 5 12 0 23 34 Royal DenHelder Noord West Nederland
Recreanten nvt 207 143 247 73 670 649 RBC Doetinchem e.o. Doetinchem Doetinchem e.o.
TOTAAL 168 1335 1428 1131 1130 5192 5292 98,11%

Winnaar Joop van de Hoek Bokaal:

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

nat.  08-09 07-08
Topteamcomp. jeugd 14 2 4 4 4 14 16 't Wapen /  Graafschap Ameide Dordrecht
Landscomp. jeugd nvt 8 14 10 21 53 86 BV Jong NHD Zwaag West Friesland
TOTAAL INSCHR. 14 10 18 14 25 67 102 65,69%

La Plaza

TEAMCOMPETITIES

TEAMCOMPETITIES



 
 
 
 
 
De vergadering van de Bondsraad wordt gehouden op zaterdag 12 december 2009 in:  

Bondsbureau Nieuwegein, aanvang 12.00 uur 
 

 
AGENDA 
 
01. Opening 
 
02. Mededelingen. 
  a. afgetreden/aantredende leden van de Bondsraad (indien van toepassing) 
 
03. Notulen vergadering d.d. 13-06-2009 
 
04. Vaststelling Jaarplannen 2010. 

    a. Jaaractieplan 2010. 
 
05. Financiën. 
   a. Advies FAC 
   b. Vaststelling begroting 2010 
  c.  Vaststelling contributie 2010 
   d. Voorstel Meerjarenbegroting 2010-2011 (wellicht wordt dit voorjaar 2010) 
   e. Rapportage en bespreking Halfjaarresultaat per 30 juni 2009 
   f. Aanvulling leden FAC (indien van toepassing) 
 
06. Samenwerking NJBB – KNBB (nota ter bespreking) 
 
07. Vaststelling reglementen. 
   a. Algemeen Reglement (kleine aanpassing) 
   b. Reglement Begripsbepalingen (kleine aanpassing) 
  c. Reglement Profielen (nieuw) 
  d. Sectiereglement (nieuw) 
   e. Bijlage Carambole bij het Sectiereglement (aanpassing) 
   f. Bijlage Driebanden bij het Sectiereglement (aanpassing) 
   g.  Bijlage Pool bij het Sectiereglement (aanpassing) 
   h. Bijlage Snooker bij het Sectiereglement (aanpassing) 
   i. Afdelingsreglement (nieuw) 
 
08. Bestuursverkiezing. 
   a.  Aftreden penningmeester per 12-12-2009  
   b.  Vacature penningmeester (extern wervingstraject op basis van profiel ingezet) 
  c.  Vacature lid 2, portefeuillehouder Top- en Breedtesport 
    Kandidaten voor bestuursvacatures dienen zich schriftelijk, inclusief een  
   kort CV aan te melden bij de secretaris van de KNBB, uiterlijk 1 maand  
   voor de vergadering van de bondsraad (statuten artikel 9) 
 
09. Voorstellen uit de vergadering of uit de secties. 
 



 
10. Eerstvolgende vergaderingen Bondsraad. 
   Voorstel: zaterdag 12 juni 2010 

   zaterdag 11 december 2010. 
 

11 Rondvraag 
 
12. Sluiting 
 
Aanvullende agendapunten dienen ordentelijk ondersteund te worden aangemeld 
bij de secretaris KNBB, tot uiterlijk 2 weken voor de dag van de vergadering 
(statuten artikel 20) 
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