
NOTULEN 
 
van de gecombineerde algemene vergadering van de KNBB-Vereniging Carambole en de 
vergadering van de sectieraad Carambole op zaterdag 26 november 2011 
 
Aanwezig: 
 
Bestuursleden: 
 
Jaap Labrujere (voorzitter), Hélène van Aarle (secretaris), Bart Schoneveld (penning- 
meester), Cees Benschop, Hans Berkhout en Evert Hulleman 
 
Adviseur bestuur: Gerrit van de Put 
 
Ereleden: Jan van Bakel, Ad van der Griendt en Ria de Hek-Huijbers 
 
Districten: 
 
Afgevaardigden van 28 districten 
 
Leden Bondsbestuur: 
 
Leon Vervoort en Marcel Ceulen 
 
Gewestelijke commissies: 
 
Fred van Rookhuijzen (gewest West-Nederland) 
 
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 
 
Bestuurslid: Bennie Deegens 
 
Ereleden: Rick Marseille en Henk Meijer 
 
Leden van Verdienste: Gerda Nieuwenhuis en Jean-Paul de Bruijn 
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1. OPENING 
 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan de afgevaardigden van 
de districten, gewesten, ereleden, leden van het bondsbestuur, de voorzitter van de sectie 
Driebanden, directeur en medewerkers van het bondsbureau, vertegenwoordigers van de 
pers en belangstellenden. 
In tegenstelling tot andere jaren zullen vanuit het bestuur geen gewestelijke vergaderingen 
met districten meer worden  georganiseerd, doch zullen één of meer portefeuillehouders uit 
het bestuur deze vergaderingen bijwonen als dat wordt verzocht. 
Actuele ontwikkelingen zullen in Biljart Totaal en De Ballen, alsmede via Nieuwsbrieven 
worden gepubliceerd. 
Voorts stelt hij de vergadering in kennis van het overleg met het bondsbestuur over 
verlenging van de samenwerkingsovereenkomst, welke op 31 december a.s. afloopt. 
Hij spreekt de verwachting uit dat consensus zal worden bereikt over een aantal door 
Carambole aangebrachte wijzigingen daarin. 
Met betrekking tot het jeugdbeleid merkt hij op, dat hieraan niet al te krampachtig moet 
worden vastgehouden. Volgens hem is evenzeer noodzakelijk energie te steken in de 
doelgroep 40-plussers. 
Het binnenhalen van sponsors is in het huidige tijdsgewricht moeilijk, maar ook zonder dat 
staat de vereniging er  financieel goed voor. 
Voorts vestigt hij de aandacht op het onlangs gereedgekomen magazine over het 
accommodatiebeleid, dat aan een ieder is uitgereikt. Hij prijst de werkgroep voor het vele 
werk dat hiervoor is verricht. 
Tenslotte feliciteert hij BV Onder Ons te Beverwijk met de nieuwgebouwde 
accommodatie, nadat de vorige door brand was verwoest. De vergadering ondersteunt dat 
met applaus. 
Hierna verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 
 

2. MEDEDELINGEN 
 
a. De voorzitter deelt mee dat een brief van Hélène van Aarle is ontvangen, waarin zij met  
   onmiddellijke ingang ontslag verzoekt uit haar functie als secretaris wegens het niet meer 
   kunnen combineren van de hieraan verbonden werkzaamheden met het werk van  
   een deeltijdbaan en haar gezin. Wel is zij bereid haar werkzaamheden in de werkgroep  
   Accommodatiebeleid te blijven voortzetten. 
 
b. De voorzitter zegt dat het magazine over het accommodatiebeleid bedoeld is voor alle  
    aangesloten verenigingen en doet een beroep op de districten om dit tijdens een  
   districtsvergadering aan de verenigingen uit te reiken, zulks ter besparing van portkosten. 
    Hierover zal binnenkort met de districten contact worden opgenomen. 
 
c. Op verzoek van de voorzitter deelt de secretaris mee van wie bericht van verhindering is  
    ontvangen. 
 

3. INGEKOMEN STUKKEN: 
 

a. Brief van het bestuur van district Friesland d.d. 22 juli 2011, waarin wordt 
voorgesteld om KNBB-vergaderingen wisselend te doen houden in de omgeving 
van Zwolle en Nijmegen i.v.m. de reisafstand. 

 De vergadering besluit, conform het voorstel van het bestuur, om de  
 vergaderlocatie in Wijchen voorlopig aan te houden, zolang geen geschikte  
 vergaderlokatie in het midden van het land gevonden kan worden. 
 



b. Brief van de voorzitter van het gewest Zuid-Nederland, waarin wordt meegedeeld 
dat enkele districten voorstander zijn van het dragen van een strik of stropdas 
tijdens finales. 

 
 De voorzitter wijst erop, dat veel verenigingen na verruiming van de  
 kledingvoorschriften hun clubtenue hebben aangepast. Volgens hem mogen de 
 verenigingen rekenen op een consistent beleid in deze, zulks ook in verband met de 
 kosten. 
 Het bestuur stelt de vergadering dan ook voor de huidige kledingvoorschriften niet 
 te wijzigen, doch het accent meer te leggen op naleving hiervan. 
 
 Dhr. Verschure (Delta Zuid-West) zegt dat zijn district weer tot het dragen van een 
 strik of stropdas tijdens districts- en gewestelijke finales heeft besloten.  
 
 Dhr. Rouschen(Zuid-Limburg) zou ook graag zien dat de kledingvoorschriften op 
 dit punt zouden worden aangepast. 
 
 De voorzitter wijst erop dat de huidige kledingvoorschriften slechts drie jaar 
 geleden met een meerderheid zijn aangenomen en dat met naleving hiervan veel ten 
 goede kan worden gekeerd. Hij stelt voor de huidige kledingvoorschriften te 
 handhaven. 
 De vergadering stemt hiermee in. 
 

c. Brief van district Duinstreek met verzoek om het AVE-systeem weer toe te passen. 
 
 De voorzitter stelt voor dit verzoek eerst te behandelen in de Commissie Sportzaken 
 Carambole. De vergadering stemt hiermee in. 
 

d. Brief van district Maastricht waarin wordt verzocht vroegtijdig met de  
 voorbereidingen van de Nationale Biljartdag in 2012 te starten. 
 
 Op verzoek van de voorzitter informeert Gerrit van de Put de vergadering over dit  
 onderwerp. Op korte termijn zal over het houden van deze dag meer duidelijkheid  
 komen en zullen de verenigingen en districten daarna zo spoedig mogelijk worden  
 geïnformeerd. 
 
4. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING D.D. 28 

MEI  
 2011 
 
 Dhr.v.d.Laan(Groningen/Drenthe) merkt op dat op blz.7 staat vermeld dat het  
 bestuur décharge is verleend bij de vaststelling van de jaarrekening 2010. Volgens 
 hem moet dat de penningmeester zijn. 
 De voorzitter zegt dat het gehele bestuur voor het gevoerde financiële beleid 
 verantwoordelijk is en dus ook aan het gehele bestuur décharge wordt verleend. 
 
 Hierna worden bovenvermelde notulen ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 



5. FINANCIEN: 
 
Vaststelling contributie 

 
 De penningmeester licht toe dat: 
 -   de contributie voor senioren niet wordt verhoogd 
            -   de contributie voor recreanten van € 10,-- naar € 11,-- gaat 
            -   voor deelname aan avond- en dagcompetitie € 6,-- extra in rekening wordt  
                 gebracht 
             -  de contributie voor de jeugd iets is verhoogd 
             -  de algemene basiscontributie € 5,-- bedraagt 
             -   korting van € 6,-- vervalt bij het spelen in de divisie Driebanden, naast het  
                 spelen bij Carambole 

 
 Dhr.Schmitz (Doetinchem) wijst erop dat op grond van het huidige systeem  
 het kan voorkomen dat van een lid tweemaal in een jaar contributie wordt  
 geheven. 
 De penningmeester zegt dat het voornemen bestaat om m.i.v. 2012 de contributie in 
 twee termijnen te factureren en hiermee te voorkomen dat een dubbele contributie 
 moet worden betaald.    
 
 Dhr. Tieben (Delta ZW) vraagt wat leden moeten betalen die niet deelnemen  
 aan competitie en/of pk’s. 
 De penningmeester antwoordt dat voor deze leden alleen de basiscontributie  
 van € 5,-- in rekening wordt gebracht. 
 
 Dhr. v.d.Laan (Groningen/Drenthe) zegt dat in zijn district het boekjaar gelijk is 
aan het kalenderjaar en voorziet dan problemen. 
De penningmeester zegt dat dit oplosbaar is door de contributie of per half jaar te innen 
dan wel in twee keer (basiscontributie en speelrecht) 
 
Dhr. van Hoeve (Amsterdam) zegt de balans bij de begroting te missen. 
De penningmeester zegt dat de balans onderdeel uitmaakt van de jaarrekening en niet 
van de begroting. 
 
Dhr.te Boekhorst (Stedendriehoek) zegt geconstateerd te hebben dat de baten fors 
teruglopen en er 2000 leden minder zijn. De gemiddelde leeftijd van de leden is 55 jaar 
en vraagt hoe het ledenaantal zich zal ontwikkelen. 
Voorts is geen bedrag opgenomen voor marketingkosten en innovatiekosten. De 
koepelkosten stijgen, waarvan ruim 80% ten laste van Carambole komt. 
Tegen deze achtergrond vraagt hij zich af of de zeggenschap van Carambole wel 
voldoende is. Hij acht een meerjarenbegroting wenselijk. 
 
De penningmeester zegt dat in de begroting een eenmalig bedrag van € 30.000,-- is 
opgenomen voor aanschaffing van software en € 26.000,-- voor vermogensversterking 
van de koepel. Een meerjarenbegroting is in de maak, doch deze kan eerst worden 
afgerond nadat bekend is met welk bedrag aan algemene subsidie na 2012 kan worden 
rekening gehouden. Hij gaat er vanuit dat over een dergelijk stuk in de 
voorjaarsvergadering kan worden beschikt. 
Voor marketingkosten is een bedrag van € 9.750,-- in de begroting opgenomen. 
 
 
 



M.b.t. de ontwikkeling van het ledenaantal is het in de laatste jaren zo geweest dat in 
het begin van het jaar een stijging valt te zien en een daling aan het einde van het jaar. 
Een structurele daling van het aantal leden zal volgens hem betekenen dat de 
contributie moet worden verhoogd. 
 
De voorzitter merkt op dat samenwerking met collega-bonden op den duur tot stijging 
van het aantal leden kan leiden. 
 
N.a.v. een vraag van Dhr. Verschure (Delta Zuid-West) antwoordt de penningmeester 
dat dubbele heffingen vermeden moeten worden. 
 
Dhr Teunissen (Veluwezoom) stelt voor studenten van de HEAO een onderzoek te 
laten instellen naar subsidiemogelijkheden. Hij is bereid hieraan een steentje bij te 
dragen. 
 
De penningmeester zegt dat een medewerkster op het bondsbureau met het aanvragen 
van subsidies is belast en zal het voorstel van dhr. Teunissen voorleggen aan de 
directeur. 
 
De voorzitter verzoekt dhr. Teunissen een en ander op schrift te stellen. Dhr. Teunissen 
zegt dit toe. 
 
Namens de FAC deelt mevr.Twigt de vergadering mee dat de vragen over de begroting 
door de penningmeester naar tevredenheid zijn beantwoord en de FAC de begroting 
realistisch vind. en hiermee accoord kan gaan. 
 
Hierna stelt de vergadering, conform het voorstel, de contributie voor 2012 vast en 
wordt vervolgens de begroting voor 2012 overeenkomstig het concept vastgesteld. 
 
De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn vele werk. 
 
Op het verzoek van de voorzitter een kandidaat voor te dragen als lid van de FAC, 
meldt niemand zich aan. 
 
6. VERSLAG COMMISSIE SPORTZAKEN CARAMBOLE 2010-2011 

 
      Dhr. Van Rookhuijzen (Gewest WN) verzoekt voortaan vetgedrukte teksten  
      achterwege te laten. 
      Hierna neemt de vergadering het verslag voor kennisgeving aan. 
      De voorzitter dankt Evert Hulleman en Ad Klijn voor de opstelling van dit verslag. 
 
      Na een korte pauze heropent de voorzitter de vergadering. 
 
      De voorzitter verzoekt Wim Schipper naar voren te komen en zegt dat van Wim tijdens 
      een samenzijn met het bestuur afscheid is genomen als bestuurslid. Voor zijn inzet en  
      betrokkenheid, met name op het terrein van de G-sport, dankt hij hem nogmaals en zegt 
      verheugd te zijn dat Wim als voorzitter van de werkgroep G-sport zijn werkzaamheden  
      voor deze tak wil voortzetten. Vervolgens deelt hij mee dat is besloten aan Wim de  
      onderscheiding erespeld in goud te verlenen en speldt hem deze op. De vergadering 
      ondersteunt dit met applaus. Ook dankt de voorzitter mevr. Schipper voor de  
      ondersteuning van haar man. 
 
 
 



      In zijn dankwoord zegt Wim bijzonder verheugd te zijn met deze onderscheiding en 
      zich met hart en ziel te zullen blijven inzetten voor de G-sport. 
 
     Hierna richt de voorzitter zich tot Hélène van Aarle en dankt haar voor haar inzet als  
     secretaris en de prettige samenwerking met haar. Het bestuur respecteert haar besluit en  
     zal zich in de komende bestuursvergadering buigen over haar toezegging om nog wel  
     een bijdrage te willen leveren aan het accommodatiebeleid. 
     Hierna overhandigt hij haar een boeket bloemen, hetwelk de vergadering ondersteunt 
     met applaus. 
 
 

7. MODEL-STATUTEN VOOR DISTRICTEN 
 
      Dhr.v.d. Griendt (erelid) wijst op de verplichting van een districtsorgaan voor het 
publiceren van officiële mededelingen. Voorts is hem opgevallen dat een artikel over het 
verlenen van een predicaat  erelid of lid van verdienste ontbreekt, alsmede een rooster van 
aftreden. Volgens hem dient ook gekeken worden naar een geschorst lid wiens beroep 
daartegen nog loopt en of op grond daarvan de toegang tot een vergadering kan worden 
geweigerd. 
 
Dhr. Koolen (West-Brabant) merkt op dat zijn district een afwijkend boekjaar heeft dan is 
voorgeschreven in de statuten. 
 
Dhr. Tieben (Delta Zuid-West) vraagt wat bedoeld wordt met  “reglement” in artikel 7, lid 
1. Als hiermee een districtsreglement wordt bedoeld, dat heeft dat volgens hem geen 
rechtskracht. 
 
Dhr. Verschure (Delta Zuid-West) adviseert nog een spellingscontrole toe te passen. 
 
Hierna geeft de voorzitter het woord aan Gerrit van de Put. 
 
Gerrit van de Put zegt alle gemaakte opmerkingen aan de juridisch adviseur te zullen 
voorleggen. Na aanpassing van de statuten zullen deze aan de districten worden 
toegezonden onder bijvoeging van een leidraad, waarin is aangegeven welke stukken 
moeten worden toegezonden ten behoeve van collectieve aktepassering. 
Hij adviseert de districten de model-statuten over te nemen omdat die naadloos aansluiten 
op de statuten van de KNBB en die van de KNBB-Vereniging Carambole. 
 

 
8.  BENOEMING LEDEN NATIONALE BEROEPSCOMMISSIE 

 
De voorzitter zegt dat dhr. Beentjes zich heeft teruggetrokken en dat in diens plaats de heer 
C.H.J. van de Laar te Deventer ter benoeming wordt voorgedragen. 
De vergadering benoemt de heer mr. P.J. de Booij als voorzitter, de heer A. Jalving als 
plaatsvervangend voorzitter en de heren G. van der Vlies, E. Reinshagen en C.H.J. van de 
Laar tot lid van de nationale beroepscommissie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



      9. BESPREKING AGENDA VERGADERING BONDSRAAD D.D. 10-12-2011 
 
Dhr. Schmitz (Doetinchem) vraagt naar de stand van zaken m.b.t. een clusterbureau. 
 
De voorzitter verzoekt Leon Vervoort ( voorzitter KNBB) de vergadering hierover te 
informeren. Dhr. Vervoort zegt dat het overleg hierover thans stil ligt, zulks mede i.v.m. 
verkoop van het gebouw. 
 
Dhr. te Boekhorst (Stedendriehoek) zegt niets tegen een businessclub te hebben als het 
maar geld oplevert. In de samenwerkingsovereenkomst is een periodiek overleg tussen 
bondsbestuur en sectiebesturen vastgelegd. Hij heeft de indruk, mede gelet op de stevige 
discussies in de laatstgehouden vergadering van de bondsraad, dat op dat punt nog wel wat 
valt te verbeteren. Hij roept op tot goede samenwerking en zal ook in de komende 
vergadering van de bondsraad vragen hoe we met elkaar omgaan. 
 
De voorzitter zegt dat het overleg tussen bondsbestuur en sectiebesturen opgevoerd is van 
4 tot 6 keer per jaar. Voorts heeft hij van het bondsbestuur vernomen dat men op grote 
lijnen kan instemmen met de voorgestelde wijzigingen in de te verlengen samenwerkings- 
overeenkomst. 
 

10. DATA VAN ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN IN 2012 
 
De vergadering stemt in met de voorgestelde data van de ALV’s in 2012, zijnde 9 juni 
2012 en 24 november 2012. 
 
Dhr. Rouschen (Zuid-Limburg) verzoekt hieraan vast te houden, omdat bij latere wijziging 
hiervan dit problemen kan geven. 
De voorzitter zegt hiermee rekening te zullen houden. 
 

11. RONDVRAAG 
 
Dhr. Schmitz (Doetinchem) informeert naar het automatiseringsproject. 
Op verzoek van de voorzitter informeert de penningmeester, die tevens lid is van een 
daarvoor ingestelde werkgroep, de vergadering over de huidige stand van zaken. 
Er is een programma van eisen opgesteld en op basis daarvan worden thans de offertes 
bestudeerd. Het wedstrijdprogramma Kompsos zal operationeel blijven zolang er geen 
vervangend programma is. 
 
Dhr. Verschure (Delta Zuid-West) zegt dat een brief van zijn district betreffende de 
kledingvoorschriften niet is behandeld. 
De voorzitter licht toe dat dit tegelijk is gebeurd met de brief van de voorzitter van het 
gewest Zuid-Nederland over dit onderwerp. 
 

12. SLUITING 
 
Hierna dankt de voorzitter een ieder voor de komst naar deze vergadering en inbreng. Hij 
wenst allen een goede reis naar huis en nodigt uit voor een drankje. 
Hierna sluit hij de vergadering. 
      

 
 
   
 
  


