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NOTULEN - ALV 

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

Datum: zaterdag 24 november 2012 

Aanwezig:  

Bestuursleden: 

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

Districten: 

Afgevaardigden van 25 districten 

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

Leden Bondsbestuur:   Arjan van der Horst 

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

Collega-secties: Santos Chocron (voorzitter sectie Driebanden) 

Bondsbureau: Willem La Riviere (directeur) en Ad Klijn 

Vertegenwoordigers van Biljart Totaal en De Ballen 

Afwezig met kennisgeving 

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

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

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

Afwezig zonder kennisgeving 

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

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

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

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

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

 
2. VASTSTELLEN AGENDA 

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

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

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

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

 
  

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

Er zijn geen ingekomen stukken. 

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

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

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

Pagina 9. Mevrouw J. Horneman, District Amsterdam. 

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

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

6. JAARVERSLAG COMMISSIE SPORTZAKEN CARAMBOLE 

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

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

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

 
7. INTENTIEVERKLARING SDL-KVC 

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

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

 
8. FINANCIËN 
8.1 Vaststelling contributie 

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

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

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

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

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

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

 
10. ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN IN 2013 

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

 
11. RONDVRAAG  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
12. SLUITING 

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

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


