NOTULEN - ALV
Van:

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

Datum:

zaterdag 9 juni 2012

Aanwezig:
Bestuursleden:
Jaap Labrujere (voorzitter), Gerrit van de Put (secretaris a.i.), Bart Schoneveld (penningmeester),
Bennie Deegens, Cees Benschop, Hans Berkhout en Evert Hulleman.
Mede aanwezig:
Sylvia de Heus (notulist)
Districten:
Afgevaardigden van 26 districten
Leden Bondsraad: Maria Blom, Bram van Dooren, Ton te Boekhorst, Piet Verschure en Ad Koolen
Leden Bondsbestuur: Bert Hagenbeek en Arjan van der Horst
Gewestelijke commissies: Kees Bitter, Fred van Rookhuijzen, Wim Schmitz en Rémi Jansen
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: J. van Bakel, R. Marseille, H. Meijer en J.P. de Bruijn
Leden van verdienste: A.J.H. Vermeulen en A. Nijhoff-Bartelink.
Bondsbestuur: Marcel Ceulen
Districten: Noord-West Nederland, Delta Zuid-West, Alkmaar, Den Haag, Berkel en Slinge, Maastricht
en omstreken en Den Bosch.
Afwezig zonder kennisgeving
district Betuwe / Veenendaal
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1. OPENING
De voorzitter opent om 13.00 uur de vergadering met een hartelijk welkom aan:
afgevaardigden van districten, voorzitters van gewesten, ereleden en leden van verdienste,
leden bondsraad en bondsbestuur alsmede collega sectie bestuurders, pers en andere
belangstellenden.
Gezien het EK voetbal, zal de voorzitter trachten de vergadering vlot te laten verlopen zodat
een ieder weer op tijd thuis kan zijn, mede om deze reden wordt het voorwoord kort
gehouden.
Om alle leden die ons in het laatste halfjaar helaas ontvallen zijn te herdenken, verzoekt de
voorzitter de vergadering te gaan staan en enige ogenblikken stilte in acht te nemen.

2. MEDEDELINGEN
De Woerdense Biljartbond heeft onlangs besloten een samenwerkingsverband aan te gaan
met de KNBB. Dit moeilijke traject heeft ongeveer twee jaar geduurd. Mede met de
inspanning van onze directeur Willem La Riviere is het ons gelukt er een district bij te krijgen
met ongeveer 700-800 leden. De buurt districten, bijv. Midden Holland en ’t Sticht zullen
nog nader geïnformeerd worden over de precieze invulling van deze samenwerking.
Het bestuur van de KVC heeft besloten de informele overlegronde, welke er in de laatste 6-7
weken heeft plaats gehad te continueren. Deze vorm van overleg wordt zeker herhaald.
In deze overlegronde zijn een tweetal onderwerpen besproken. Hieruit is duidelijk geworden
hoe de leden staan tegenover de integratie van de sectie Driebanden. Dit is met unanieme
stemmen aangenomen. De voorzitter geeft aan samen met de heer Santos Chocron het plan
van aanpak inzake deze samenwerking verder uit te werken.
Duidelijk is wel, dat het samenwerken met deze sectie zeker ten goede komt aan de spelers
van beide secties.
Verder is aan bod geweest de structuuraanpassing, welke wenselijk is om onze leden nog
beter van dienst te kunnen zijn en daarom zal de voorzitter nog deze week het
bondsbestuur vragen ons de ruimte te geven met onze collega secties: pool – snooker –
driebanden een aanpassing van de organisatie te bespreken. Om zodoende als organisatie
beter te kunnen functioneren. Hiertoe zal een verzoek ingediend worden bij het
bondsbestuur en vervolgens zullen de collega secties uitgenodigd worden om samen te
kijken, hoe deze aanpassing het best vorm gegeven kan worden. Het bestuur van de KVC zal
u op de hoogte houden van de voortgang hierin.
Dhr. T. te Boekhorst, district Stedendriehoek: Geeft een uitleg en een korte schets van de
achterliggende jaren. Doel is om de vergadering kennis te laten nemen van de mogelijkheid
om één KNBB met één bestuur te vormen, waarvan alle KNBB leden lid zijn. Tussen de
huidige leden van het bondbestuur zijn volgens hem vast kandidaten te vinden, die kundig
genoeg zijn om mede in een toekomstig bestuur zitting te nemen.
De voorzitter benadrukt het belang om bij het in overleg treden met de diverse secties er
een onafhankelijke deskundige bij te betrekken en de problematiek nader te bespreken en
invulling aan te geven. Dit omdat er meerdere mogelijkheden zijn. Deze te vormen
werkgroep zal zich nog verdiepen in dit vraagstuk en het bestuur van de KVC zal de leden ook
rapportage doen over de voortgang hiervan.
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Communicatie van uit KNBB vereniging Carambole gebeurd doormiddel van:
a. Overlegronde (zoals eerder besproken)
b. Pagina Biljart Totaal
c. Website KNBB vereniging Carambole
d. Nieuwsbrief. Deze zal alleen dan verstuurd worden als dit gewenst of noodzakelijk is en
er werkelijk nieuws te melden is.
Vrijwilligersdag:
Hiervoor zijn aanmeldingen nog van harte welkom, om ook aanwezig te zijn in Merwestein in
Nieuwegein. Opgeven kan nog bij Evert Hulleman.
Dhr. W. Schmitz, district Doetinchem: Geeft aan niet op de hoogte te zijn van deze
vrijwilligersdag. De voorzitter geeft aan dat, hoewel dit wel gecommuniceerd is, toch in de
aankomende week een reminder verstuurd zal worden.

3. INGEKOMEN STUKKEN
Op verzoek van de voorzitter deelt de secretaris mee van wie bericht van verhindering is
ontvangen.
4. VASTSTELLING NOTULEN VAN DE VERGADERING d.d. 26 november 2011
Notulen worden vastgesteld zonder op- of aanmerkingen.
5. VASTSTELLING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011
a. Verslag FAC
Helaas is er van de FAC niemand aanwezig, maar de penningmeester doet verslag.
Via mail heeft de FAC aangeven, na wat opmerkingen over diverse posten, dat zij zich
kunnen verenigen met de cijfers over 2011 zoals deze gepresenteerd zijn.
De penningmeester hoopt dat de vergadering met dit verslag genoegen kan nemen.
Dhr. Rouschen, district Zuid-Limburg:
Vraagt waarom de leden van de FAC geen uitnodiging hebben gehad voor deze
vergadering. Bart Schoneveld geeft aan dat het hem verbaast dat men hiervan niet op de
hoogte was. Voor volgend jaar zal hiervoor een persoonlijke uitnodiging gestuurd
worden.
Vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in
2011.
b. Vaststelling financieel verslag 2011
Bart Schoneveld heeft per mail vragen gehad van Bennie Beek van district Friesland.
Deze vragen worden nader toegelicht. Hoe zit het met de koepel kosten en hoe nu
verder met calamiteiten?
Wordt het bondsbureau op korte termijn verkocht, dan zal de KNBB over voldoende
liquide middelen beschikken om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.
Ontwikkeling automatisering: hiermee zijn we nog volop bezig. In de komende periode
als er meer duidelijkheid is volgt nog nadere informatie.
Na een korte uitleg van de penningmeester over de cijfers inhoudelijk, waarbij debiteuren
aan bod zijn gekomen en het feit dat er geen verliezen uit het verleden meer genomen
hoeven te worden. Verkoop pand kan wat lager uitvallen doch het is afwachten wat de
uiteindelijke opbrengst zal zijn.
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Vanuit de vergadering zijn er verder geen vragen of opmerkingen over het bestuursverslag en
zodoende wordt deze vastgesteld door de vergadering.
Vervolgens wordt het jaarverslag besproken. Achtergestelde leningen zijn afgedaan, helaas
zijn wat districten zich vergeten hiervoor aan te melden, echter dit is allemaal gereserveerd
en loopt nog. Alle pijn uit het verleden is hiermee echter weg.
Dhr. Holzhaus, district Amsterdam: Vraagt zich af of de groei van leden in de stukken
eenmalig was of dat dit een groeistuip betrof. De penningmeester legt uit dat deze groei
deels voortgekomen is vanuit de districten Delta Zuid-West en West Brabant. Echter elk jaar
constateren we een afname van ledental. Factoren als vergrijzing en weinig verjonging zijn
hier debet aan. Het vergt veel inspanning en bij deze doen we een oproep om vooral leden
aan te melden, denk hierbij ook aan de grijze leden.
Dhr. Rouschen, district Zuid-Nederland: complimenteert de penningmeester van de KNBB
vereniging Carambole met zijn uitstekende behartiging van de financiën.
Vervolgens wordt de jaarrekening vastgesteld.
6. ALGEMEEN JAARVERSLAG
Dhr. Te Boekhorst, district Stedendriehoek: Beleidsplan 2010-2012 is gesteld dat regelmatig
zou worden geëvalueerd. Missie was ontwikkeling en promotie van de biljartsport. De
spreker geeft in vogelvlucht zijn visie op de achterliggende jaren.
De diverse punten worden besproken en uitgediept.
De voorzitter dankt de spreker. Diverse puntjes worden toegelicht.
En inderdaad: het kan op diverse fronten beter.
Portefeuille PR & Communicatie heeft zeker de aandacht binnen het bestuur. Met name voor
uitvoerende taken op het journalistieke vlak, om nog meer de biljartsport te promoten zou
een aanvulling op het bestuur met 1 of 2 personen, wellicht wenselijk zijn.
Aangaande het jeugdbeleid geeft Cees Benschop een toelichting.
Twee jaar geleden is er gestart met een jeugdcommissie, waarbij een groep mensen bereid
gevonden werd dit op te gaan pakken. Helaas blijkt na twee jaar, deze opzet niet te werken
en waren er klachten dat er te weinig communicatie was. Dit heeft geleid tot het ontbinden
van deze commissie per 1 juli aanstaande. De bedoeling is de gewestelijke jeugdconsuls te
benaderen weer plaats te nemen in de commissie jeugd met als doel meer contact met
verenigingen en districten.
Verder worden er Talentendagen voor de jeugd georganiseerd. Op 28 april jl. heeft er een
plaatsgevonden en op 23 juni aanstaande weer in Rosmalen. Hiervoor konden jeugdleden
zich opgeven.
De jeugdtrainingen worden verzorgd door de bondstrainer Patrick Niessen en 4 assistent
trainers, deze zijn: Frans van Hoeij, Rene van Hinthem, Henri Tilleman en Leo Koomen.
De voorzitter wil nog toevoegen dat er in Zeeland een project gestart is op een hogeschool.
Raymond Ceulemans heeft een demonstratie gegeven en met een aantal vrijwilligers is er
een biljart demo gegeven. Dit initiatief is zeer goed ontvangen door de jeugd aldaar.
De voorzitter doet een oproep indien u op districts niveau initiatieven met betrekking tot de
promotie van de biljartsport bij de jeugd heeft, dit ons te laten weten en wellicht kunnen we
op landelijk niveau meer met elkaar bereiken of oppakken.
Dhr. Te Boekhorst, district Stedendriehoek:
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Verzoekt om het enthousiasme en de ervaringen omtrent bovenstaand initiatief centraal te
communiceren en over te brengen aan de districten. Jeugd activeren via districten aan te
pakken richting een landelijk Masterplan. Dit alles tot doel van elkaars ervaringen en kennis
te leren.
Dhr. Van de Ree, district Rotterdam:
Hoe is de stand van zaken met de automatisering?
Bart Schoneveld verzoekt Rémi Janssen, de stand van zaken kort te schetsen.
De heer Janssen stelt zich voor en spreekt vanuit de commissie automatisering, deze
commissie bestaat uit: de directeur Willem La Riviere, Bart Schoneveld en Arjan van der
Horst. Pakket van eisen is samengesteld en de bedoeling is te streven naar een goede leden
administratie met een koppeling naar de boekhouding en natuurlijk de competitie software
voor de diverse secties. Een exact tijdspad hierin uitzetten is op dit moment nog te vroeg.
Kompsos heeft wat zwakke plekken, deze zijn geïnventariseerd en getracht wordt deze te
verbeteren. Wellicht ontbreekt het aan handleiding en instructie in den lande, ook dit heeft
de aandacht en wordt aan gewerkt.
7. COLLECTIEVE AKTEPASSERING MODEL-STATUTEN VOOR DISTRICTEN
De voorzitter stelt voor dit punt aan te houden in verband met een te verwachten wijziging
van de bestuurlijke organisatie.
Dhr. Holzhaus, district Amsterdam:
Informeert naar de mogelijkheden voor wat betreft het overnemen van de modelstatuten.
De secretaris licht toe dat in verband met een te verwachten wijziging van de bestuurlijke
organisatie het niet zinvol is om thans tot een collectieve passering van akte over te gaan.
Het bestuur stelt dan ook voor hiermee te wachten totdat hierover duidelijkheid bestaat, zult
ter besparing van extra notariskosten.
De vergadering stem hiermee in.
8. VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE KNBB-VERENIGING CARAMBOLE
De voorgestelde wijzigingen worden met algemene stemmen goedgekeurd. De vergadering
verzoekt het bondsbestuur ervan te overtuigen dat deze wijziging noodzakelijk is.
9. VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN
De voorzitter licht toe, dat naar aanleiding van vragen over bepaalde artikelen in dit
Reglement door district Midden-Brabant dit is aangepast.
De vergadering stelt de wijzigingen conform het ontwerp vast.
10. (HER)BENOEMING BESTUURSLEDEN
De voorzitter bedankt Gerrit van de Put voor alle werkzaamheden, welke hij verricht heeft
door de jaren heen.
Op voorstel van het bestuur, er zijn geen tegenkandidaten, besluit de vergadering met
algemene stemmen Sylvia de Heus te benoemen tot secretaris.
Bart Schoneveld en Bennie Degens zullen enkel hun functie blijven uitoefenen, indien er
binnen een halfjaar zicht is op een structuurwijziging. Slagen wij hier niet in, aldus de
voorzitter, zullen beiden per direct aftreden. Verder zullen dan meerdere bestuurders naar
verwachting stoppen. De voorzitter geeft hier nog een korte toelichting op.
Volgend jaar is Evert Hulleman aftredend en niet herkiesbaar. Hiervoor zullen wij ook op zoek
moeten naar een kandidaat voor de portefeuille breedtesport. Belangrijk bij een andere
structuur is dat meer dan tot nu toe, onderscheid wordt gemaakt tussen het maken van
beleid en de uitvoering daarvan.
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We moeten naar een zodanige structuur, welke past bij de leden welke wij
vertegenwoordigen.
Vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Bart Schoneveld en Bennie Degens
onder bovengenoemde voorwaarden.
11. (HER)BENOEMINGLEDEN BONDSRAAD
Maria Blom, Piet Verschure , Bram van Dooren en Ton te Boekhorst zijn aftredend. Maria
Blom, Piet Verschure en Bram van Dooren zijn herkiesbaar en worden door de vergadering
voor een nieuwe periode als lid voorgedragen. Ad Koolen wordt door de vergadering als lid
voorgedragen en Kees Bitter tot plaatsvervangend lid. De vergadering ondersteunt dat met
applaus.
Het bondsbestuur zal op korte termijn op de hoogte worden gesteld van deze
bestuursmutaties.
12. BESPREKING AGENDA VERGADERING BONDSRAAD OP 23 JUNI 2012
Op verzoek van de voorzitter licht Bert Hagenbeek toe dat het bondsbestuur op zoek is naar
een opvolger voor Leon Vervoort. Aangezien er geen nieuwe kandidaat is, wordt voorgesteld
om hem tot het moment waarop tot een structuur wordt besloten nog deze functie te laten
bekleden.
13. RONDVRAAG
Er is wat onduidelijkheid over de exacte datum van de najaarsvergadering. Die is op 24
november 2012 en op 8 december 2012 vergadering van de bondsraad gepland.
Maria Blom (District Kempenland) vraagt naar de leeftijd van arbiters. Is er een leeftijdsgrens
voor het deelnemen aan een cursus voor gewestelijke arbiters? Hans Berkhout antwoordt
dat voor deze cursus geen leeftijdsgrens geldt. Enkel voor de cursus nationale arbiter geldt
een leeftijdsrestrictie van maximaal 58 jaar.
Dhr. Van de Laan (District Groningen/Drenthe)
Vraagt naar de mogelijkheden en de stand van zaken met betrekking tot de cursus voor
biljart- instructeur. Wanneer komt er iets concreets? Cees Benschop geeft aan, dat men hier
druk mee bezig is, de laatste fase is momenteel in gang gezet. Er is een oproep gedaan naar
bestaande instructeurs voor omscholing. Na de vakantie gaan we hiermee aan de gang en
voor de najaarsvergadering zal dit zeker afgerond zijn.
Dhr. Janssen (District Oss).
Vraagt zich af of het bestuur zich realiseert dat beslissingen soms lang op zich laten wachten,
en zeker met het werken met vrijwilligers is dit lastig, het bestuur zegt toe, na de vakantie de
boel op de rit te hebben.
Dhr. Holzhaus (District Amsterdam)
Pleit voor landelijke vaststelling van libre grote hoek tot een maximum van 15 en dat
daarboven kader gespeeld wordt. Evert Hulleman geeft aan dat het niet wenselijk is, dit
zomaar aan te passen. In de laatste bijeenkomst met de districten over de herziene
Landscompetitie is besloten tot de maximum grens van 25.00 moyenne.
De districten hebben de gelegenheid gehad om hun bevindingen over de herziene
Landscompetitie kenbaar te maken aan de Commissie Breedtesport Carambole. Alle
opmerkingen worden geëvalueerd. Daar waar twijfel is of verschillend wordt gedacht zal de
commissie dit met betrokkenen bespreken.
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Dhr. Keizer (District Duinstreek) vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot de HEAO
studenten, welke onderzoek zouden doen naar subsidie mogelijkheden. Valt er meer
subsidie te halen en waar? De heer Teunissen zou dit op papier zetten en uitwerken. Over
een vervolg is hiervan nog niets bekend.
Bart Schoneveld heeft de overzichten van de stand van zaken m.b.t. de debiteuren per
district. Hij verzoekt vriendelijk, deze na de vergadering bij hem af te halen.
Kees Bitter (Gewest Zuid-Nederland)
verzoekt de penningmeester de districten in te lichten indien er spelers met
contributieschuld zijn. De penningmeester zegt toe dit te communiceren met de districten,
indien nodig.
14. SLUITING
De voorzitter sluit om 14.35 uur de vergadering, onder dankzegging van ieders aanwezigheid
en inbreng en hoopt een ieder bij de najaarsvergadering op 24 november terug te zien.
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