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KNBB Vereniging Carambole

NOTULEN – ALV
Van: de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole te Maarn
Datum: 15 juni 2019
Aanwezig:
Bestuursleden: Piet Verhaar (voorzitter), Benny Beek (penningmeester), Piet Verschure (Wedstrijdzaken
Breedtesport), Alex ter Weele (Wedstrijdzaken Topsport)
Notulist: Irma Huisman
Afgevaardigden van aanwezige districten, bondsraadleden, bondsbestuurders, collega secties, ereleden,
leden van verdienste, directeur en medewerkers bondsbureau, pers en overige belangstellenden.
Afmeldingen:
Bondsraad: Wim Roseboom, Ereleden/leden van Verdienste: Gerrit van de Put, Bart Schoneveld,
Leden: Ad van de Griendt, Annitha Nijhof, Cees Benschop, Gijs van Rijn, Henk Vos, Wim Roseboom,
Ad Koolen,
Districten: District Vlietlanden, District Oss, District NWN , Groningen-Drenthe, Twente, West-Brabant,
Delta Zuid west, Noord Oost Overijssel
1. OPENING
Voorzitter Piet Verhaar heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent om 13.05 uur de vergadering.
Hij doet dat met de volgende woorden:
De afgelopen periode stond vooral in het teken van een paar pittige dossiers. We slaagden erin om met
BiljartPoint een nieuwe overeenkomst te sluiten voor onze competitiewedstrijden.
In december kochten wij een softwarepakket voor onze Persoonlijke Kampioenschappen. De streefdatum,
1 juni gereed, hebben we net niet gehaald, maar de eerste districten kunnen er nu mee aan de slag en ik
verwacht dat in de loop van volgende week, maar vóór het einde van de maand, alle districten ermee aan
de slag kunnen.
Een ander ding waar we bijna een heel jaar aan gewerkt hebben, is de Landsfinale. Ook daar is heel wat
aangepakt. Allen die het afgelopen jaar weer hebben bijgedragen, zich hebben ingespannen, denkers en
doeners, medewerkers bondsbureau en vrijwilligers, heel veel dankbare complimenten voor jullie
geweldige inzet.
Ook op sportief gebied mogen we trots op de voorbije periode terugzien. Onze topspelers hebben zich in
het Duitse Brandenburg, tijdens diverse Europese Kampioenschappen, duchtig en met groot succes
geweerd. Tijdens de Landsfinale gaan we daar nog eens aandacht aan besteden. Komt dat allen zien!
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Hiermee verklaar ik deze vergadering voor geopend.
Vervolgens verzoekt de voorzitter allen te gaan staan om op deze wijze onze overleden
biljartvrienden te gedenken.
2. VASTSTELLEN AGENDA
Er zijn geen toevoegingen. De agenda is daarmee vastgesteld.
3. MEDEDELINGEN
De afmeldingen worden opgenoemd.
- Stand van zaken automatisering: het contract met BiljartPoint is met 1 jaar verlengd.
De automatisering van de PK’s heeft veel voeten in aarde gehad. De afgelopen weken is hier hard aan
gewerkt en een aantal districten zijn er al mee aan de slag gegaan. Maar ook is er nog een aantal
kinderziektes.
Peter Spanjersbergh (Stedendriehoek) vraagt: Hoe is de ondersteuning geregeld?
Antwoord: Er is een handleiding en Piet Verhaar kan ondersteuning geven. Eventueel kan de ontwerper
ondersteuning bieden.
Mogelijk kunnen we ook deskundigen aanwijzen binnen het district en de gewesten. Dominique van
Andel (Amsterdam) merkt op dat we elkaar ook kunnen ondersteunen en helpen.
- Maatregelen n.a.v. berichtgeving van NOC/NSF
De KNBB heeft de status “code geel” van het NOC/NSF gekregen, omdat we niet voldoen aan bepaalde
eisen en regels. Binnenkort is er weer een vergadering samen met het NOC/NSF. Als er meer duidelijk is,
komen we erop terug in de ALV.
- Landsfinale 2019
Voor het eerst is de landsfinale over twee weekenden verdeeld. Ook de inrichting van de zaal is
veranderd. Iedere klasse heeft nu zijn eigen arena en er is een horecagelegenheid in de zaal.
Er is verder een zaal ingericht als bruin café, hier worden de medaillewinnaars van Brandenburg
gehuldigd. De scoreborden zijn elektronisch.
Thea de Weerd (West Friesland): Is het mogelijk om volgend jaar de klasse A en B op verschillende dagen
te spelen? Dit zullen we meenemen in de evaluatie.
- Samenstelling Commissie van Beroep
Er is helaas een lid van deze commissie overleden, daarom is er een vacature.
Het ligt in de bedoeling om het Tuchtreglement aan te passen. Alleen bij ernstige overtredingen wordt
de commissie van beroep nog ingeschakeld. Het Tuchtreglement voorziet voortaan zelf in de ernstige
overtredingen.
In het najaar worden hier besluiten overgenomen en dan wordt het definitief gemaakt.
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4. INGEKOMEN STUKKEN
Brief van district Oss: in het blad De Ballen is een artikel verschenen over goedkeuring elektronische
scoreborden, waarbij geen schrijver meer nodig is. Is dit juist?
Nee, dit kan beschouwd worden als een advertentie. Er blijven een schrijver en een tellijst bij de officiële
wedstrijden nodig.
5. VASTSTELLING NOTULEN VERGADERING D.D. 17 november 2018
Er staat onterecht in dat Evert Hulleman afwezig was. Dit zal worden aangepast.
John Cornax (Dordrecht) vraagt of de secretaris Janneke Horeman aftredend is. Ja, maar pas in de
najaarsvergadering 2019.
Piet Lamberiks (penningmeester KNBB) heeft een opmerking over pagina 2. Het beschreven probleem
inzake de BTW is uitgezocht door een specialist. Hier is nu duidelijkheid over zonder nadelige gevolgen
voor KNBB/KVC.
De notulen worden vastgesteld met dank aan Janneke Horneman.
6. VERSLAGEN
6.1 Financieel jaarverslag 2018 + toelichting
2018 toont een klein negatief resultaat voor KVC. Wim Dijkhuis (Den Haag) merkt op dat sommige
posten erg verschillen van begroting naar realiteit. Dit komt doordat er posten verschoven zijn zoals
prijzengelden, die nu onder Topsport vallen. In de nabije toekomst zal er verder uitgesplitst worden naar
Recreatie-, Prestatie- en Topsport conform de indeling op de website en daarmee KNBB-breed. Het
verslag van Benny Beek wordt vervolgens besproken.
6.2 Verslag FAC
De heer Twilhaar leest de verklaring van de FAC voor.
6.3 Décharge bestuur
De FAC stelt voor om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2018.
Met applaus stemt de vergadering in met décharge van het bestuur.
6.4 Samenstelling FAC
De heer W. Reilink treedt af en is niet herkiesbaar. De heer P. Twilhaar blijft nog 1 jaar aan. Afgesproken
is dat voortaan per toerbeurt een district verantwoordelijk zal zijn voor bezetting van de FAC.
Het district Kempenland heeft een kandidaat aangemeld: de heer Jos van Tilborg. Het bestuur stelt voor
om de heer Van Tilborg te benoemen. Hij wordt per acclamatie benoemd.
De heer Reilink neemt een boeket bloemen in ontvangst voor zijn bewezen diensten.
7. BESTUURSVERKIEZING
Alex ter Weele (portefeuillehouder Topsport) is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt met applaus
opnieuw benoemd.
In de najaarsvergadering 2019 is Piet Verschure aftredend en niet herkiesbaar. Mevrouw Irma Huisman
(vice-voorzitter B.V. Horna) heeft zich aangemeld als kandidaat voor de portefeuille Wedstrijdzaken
Commissie Breedtesport.
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8. BONDSRAAD
De heer Hans Berkhout heeft aangegeven zijn functie als bondsraadlid neer te leggen. Het bestuur stelt
voor om de reserve, de heer Jaap Labrujere, in zijn plaats te benoemen.
Er worden bloemen uitgereikt aan Hans Berkhout voor zijn diensten als bondsraadlid.
Als nieuwe reserve stelt het bestuur voor om de heer Henk Vegter, oud-voorzitter district GroningenDrenthe, te benoemen. Henk Vegter stelt zich vervolgens zelf voor. Hij is ook voorzitter van de sociëteit
de Harmonie in Groningen.
Er is geen bezwaar tegen bovengenoemde voorstellen.
9. RONDVRAAG EN SLUITING
Piet Lamberiks geeft nog een aanvulling op het financiële overzicht, met name op het negatieve resultaat
van de KNBB. Hij geeft als toelichting dat juridische ondersteuning voor hoge kosten heeft gezorgd.
Tevens moest een reservering voor vakantiedagen van het personeel mee begroot worden.
Peter Rijckaert (Midden Brabant): stelt enkele vragen om mee te nemen:
Landsfinale 2020: is het een idee om van drie grote tafels naar vier grote tafels te gaan? Dan zou de Aklasse met 8 in plaats van 4 teams gespeeld kunen worden.
Dagcompetities: spelsoort driebanden toevoegen?
Hij verzoekt het bestuur om in de najaarsvergadering hierop een antwoord te geven.
John Cornax (Dordrecht): districten krijgen steeds informatie over de AVG. Wat doet men er mee en wat
doet het bondsbureau?
De Belastingdienst heeft vragen aan diverse verenigingen gesteld. Zij probeert vast te stellen of
verenigingen BTW-plichtig zijn.
Ad van Mol (Kempenland): Zijn er wijzigingen in het wedstrijdreglement en zo ja, wanneer krijgen we
hier bericht over?
Piet Verschure adviseert om de voorwedstrijden van districtoverstijgende kampioenschappen over 6
partijen te laten spelen. Er mogen wel uitzonderingen gemaakt worden, maar dan moet het voor het
gehele gewest hetzelfde zijn.
Wim Schmitz (Reglementen Commissie): Er zijn reglementswijzigingen, deze staan op de website
vermeld. Moyenne : als er niet meer wordt deelgenomen, blijft een moyenne wee jaar blijven officieel.
PK interval systeem: de halve degradatie verdwijnt, je schrijft met het van toepassing zijnde moyenne in
in de voor dat moyennen geldende klasse.
District Nijmegen merkt op dat er geen vervolg is in de bandstoten competitie en vraagt of er bij andere
districten misschien belangstelling voor is. We gaan kijken of hier mogelijkheden voor zijn.
Benny Stegeman (Berkel & Slinge) merkt op dat er in de intervallentabellen nog een aantal intervallen
ontbreekt. Dit zal worden nagekeken.
Willem Reilink spreekt uit dat hij zijn drie jaar zitting in de FAC met plezier heeft vervuld. Hij bedankt met
name Benny Beek voor de goede samenwerking.
Ook wijst hij op het biljarten voor ouderen en jeugd en vraagt of wij contact met andere landen hebben
om dit te promoten.
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Benny Beek antwoordt dat Gert-Jan Veldhuis hiernaar onderzoek heeft gedaan in Nederland. Verder
moeten de verenigingen ook zelf gaan promoten.
Om 14.25 uur sluit voorzitter Piet Verhaar de vergadering, onder dankzegging voor ieders komst naar
Maarn.
De najaarsvergadering staat gepland op 16 november 2019 te Wijchen.
Actiepunten:
- Update ‘code geel’ van NOC/NSF geven in volgende ALV
- Vragen Peter Rijckaert beantwoorden:
Landsfinale 2020: voorstel van drie grote tafels naar vier grote tafels?
Dagcompetities: spelsoort driebanden toevoegen?
- Mogelijkheid onderzoek om spelsoort bandstoten aan dagcompetitie toe te voegen (conform
Nijmegen)
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