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Aan geadresseerde                                                                              Nieuwegein, 10 juni 2020 
 
 

Uitnodiging voorjaarsvergadering KVC 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de KNBB‐Vereniging Carambole op  
 

Zaterdag 4 juli 2020, aanvang 10.30 uur in: 
 
 

Dorpshuis De Twee Marken 
 

Trompplein 5 
3951 CR  MAARN 
Tel: 0343‐442706  

 
 
De agenda en bijbehorende stukken vindt u in deze vergaderbrochure. 
 
Wij verzoeken u, in verband met de huidige wettelijke verordeningen, slechts 1 afgevaardigde per 
district te laten komen. 
Indien u niet aanwezig kunt zijn, of indien uw district niet vertegenwoordigd kan zijn, verzoeken wij u dit 
door te geven aan de secretaris: 
 
Janneke Horneman 
E secretaris@knbb‐carambole.nl 
T 06‐43688800 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole, 
 
Piet Verhaar, voorzitter 
Janneke Horneman, secretaris 
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GELOOFSBRIEF VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE KNBB‐VERENIGING 
CARAMBOLE OP ZATERDAG 4 JULI 2020 

 
Afgevaardigde(n) van het district  _______________________________________________ 
 
Het bestuur van het hierboven vermelde district verklaart hiermee dat de districtsvergadering  
 
d.d.                                            ____________________________________________________ 
 
te:                                              ____________________________________________________ 
 
tot afgevaardigde(n) voor de sectieraad en de ALV van de KNBB Vereniging Carambole heeft ge‐ 
kozen: 
 
STEMGERECHTIGDE AFGEVAARDIGDE 
 
Mevrouw / de heer:                ____________________________________________________ 
 
Bondsnummer                         ____________________________________________________ 
 
Functie binnen het district:   ____________________________________________________ 
 
 
Mevrouw / de heer:                ____________________________________________________ 
 
Bondsnummer                         ____________________________________________________ 
 
Functie binnen het district:   ____________________________________________________ 
 
Namens het bestuur van het hierboven vermelde district: 
 
Plaats:     ______________________________          Datum:   ___________________________________ 
 
De voorzitter,   De secretaris 
 
 
 
(handtekening)    (handtekening) 

 
 
NB: deze geloofsbrief vóór de aanvang van de vergadering bij het aftekenen van de presentielijst  
volledig ingevuld afgeven. Niet afgeven van deze geloofsbrief heeft tot gevolg dat de  
afgevaardigde niet aan een stemming kan deelnemen. 
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AGENDA 
 
 

1.   Opening 
 
2.  Vaststellen agenda 
 
3.  Mededelingen 

‐ Stand van zaken automatisering 
‐ Corona en biljarten 
 

4.  Ingekomen stukken 
 
5.  Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 16 november 2019 (bijlage) 

 
6.  Financiële zaken en FAC 

6.1 Financieel verslag 2019 + toelichting (zie bijlagen) 
6.2 Verslag FAC 
6.3 Decharge bestuur 
6.4 Samenstelling FAC 
De Peter Twilhaar is aftredend. Jos van Tilborg blijft nog 1 jaar aan. Er dient dus 1 nieuw lid worden 
toegevoegd.  
Afgesproken is dat per toerbeurt een district verantwoordelijk zal zijn voor bezetting van de FAC. Wij 
roepen de districten op om zich hiervoor aan te melden. Indien geen meldingen binnenkomen, zullen 
wij in de vergadering een district aanwijzen.  
 

7.  Bestuursverkiezing 
7.1 De penningmeester, Benny Beek, is aftredend en herkiesbaar. 
7.2 Door het tussentijds vertrek van de portefeuillehouder Topsport, Alex ter Weele, is er een 
vacature ontstaan. Wij hebben de heer Piet de Jongh bereid gevonden om deze te willen vervullen. 
Piet zal zich in de vergadering persoonlijk voorstellen, maar in de bijlage alvast wat meer informatie 
van zijn kant.    
7.3 Er is nog steeds een vacature voor de functie van portefeuillehouder Breedtesport. Wij roepen de 
districten nogmaals op om een kandidaat aan te melden. 

 
Tegenkandidaten kunnen worden ingediend conform artikel 9, lid 3 van de statuten. 
 

8.  Rondvraag 
 

9.   Sluiting  
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KNBB Vereniging Carambole 

 

NOTULEN – ALV 
 
Van:  de najaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole te Wijchen 
Datum:  16 november 2019 
  
Aanwezig: 
Bestuursleden: Piet Verhaar (voorzitter), Benny Beek (penningmeester), Piet Verschure (Wedstrijdzaken 
Breedtesport), Janneke Horneman (secretaris) 
 
Afgevaardigden van aanwezige districten, bondsraadleden, bondsbestuurders, collega secties, ereleden, 
leden van verdienste, directeur en medewerkers bondsbureau, pers en overige belangstellenden. 
 
Afmeldingen:  
Ad van de Griendt, Annitha Nijhof, Henk Meijer, Hans Berkhout 
Districten: Den Haag, ’s-Hertogenbosch, Duinstreek, Eem- en Flevoland, Amsterdam, Groningen-Drenthe, 
Stedendriehoek, Noord-Holland Midden, Delta Zuid-West 
 
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:  
 
Geachte aanwezigen, afgevaardigden, leden van de bondsraad, ereleden en leden van verdienste, leden 
van het bondsbestuur, sectiebestuurders, medewerkers van het bondsbureau, pers en belangstellenden, 
 
Welkom bij Algemene Ledenvergadering van de KNBB vereniging Carambole, tevens en tegelijk de 
sectieraadsvergadering van de sectie Carambole. 
 
De afgelopen periode stond voor ons vooral in het teken van de aanpassingen in ons systeem van 
persoonlijke kampioenschappen. Nadat we vorig jaar het besluit namen om de aanpassingen 
daadwerkelijk te gaan doen, is het wedstrijdreglement grondig aangepakt.  
Zijn we van start gegaan met het programma Biljartprof, waarin naast onderdelen die verbetering nodig 
bleken te hebben, veel nieuwe onderdelen toegevoegd moesten worden. We zijn nu ruim twee maanden 
daadwerkelijk bezig en geleidelijk begint e.e.a. steeds soepeler te functioneren. Het vraagt nog veel zorg, 
krijgt ook veel zorg, maar momenteel verloopt van het avondbiljart zo’n 75 tot 80 procent via Biljartprof. 
Met betrekking tot de wedstrijdsoftware is ons beleid voor de komende tijd: eerst moet de PK software 
soepel en volledig werken. Pas daarna zullen we ons gaan beraden op Competitiesoftware. Ook het 
komend seizoen blijven wij onze competities in BiljartPoint verwerken. 
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Een zaak waar we de afgelopen periode eveneens de nodige aandacht aan gaven, is de zg. code geel, die 
het NOC NSF ons heeft toegekend, omdat we in de ogen van NOC NSF onvoldoende voldoen aan de 
kwaliteitseisen voor goed sportbestuur. 
De code geel wil zeggen dat we in de gevarenzone zitten voor het verstrekken van subsidies. 
U bent daar al eerder over geïnformeerd. Hoewel het iets is wat in de eerste plaats door het bestuur en 
de bondsraad behandeld wordt, kunnen er consequenties zijn voor de verschillende geledingen binnen 
onze structuur. Een voornaam onderdeel van de eisen die het NOC NSF stelt, is eenheid van bestuur, in 
onze structuur met onderdelen van grote verscheidenheid, iets wat met grote zorgvuldigheid een 
aandacht voor elks belangen, tot stand moet worden gebracht. 
 
Nog zo’n belangrijk onderdeel van de eisen is een goed tuchtreglement. Het onze voldeed niet meer 
voldoende aan de huidige eisen. Inmiddels is een nieuw Tuchtreglement gemaakt volgens de eisen van 
NOC NSF. 
Naast deze zaken dienden we ons te beraden op invulling van komende vacatures in bestuur en 
commissies. 
 
Wat ik niet wil nalaten om nog eens te memoreren is de Landsfinale, die we in een heel nieuw jasje 
gestoken hebben en waarvoor we veel lof toegezwaaid hebben gekregen. Lof, die voor een groot deel 
toekomt aan de medewerkers van het bondsbureau, voor hun bijdrage en inzet. 
Die ook met een inzet, die niet zelden uitstijgt boven een simpel dienstverband, altijd voor ons gereed 
staan. 

Hiermee verklaar ik deze vergadering voor geopend. 
 
Vervolgens verzoekt de voorzitter allen te gaan staan om op deze wijze onze overleden 
biljartvrienden (91 sinds de voorjaarsvergadering in juni) te gedenken.  
 
2. VASTSTELLEN AGENDA 
Onder punt 9a wordt toegevoegd: Samenstelling Bondsraad. De agenda is daarmee vastgesteld. 
 
3. MEDEDELINGEN 
De afmeldingen worden opgenoemd. 
 
Voorzitter memoreert het persbericht omtrent het aftreden van Alex ter Weele door verschil van mening 
inzake Topsport. Alex heeft deze functie van 2016-2019 uitgeoefend. Hij blijft zich wel inzetten voor het 
spel 5-pins.  
Ook Piet Verschure treedt nu af uit de Breedtesport. De taken die hij daarin vervult kunnen ook verdeeld 
worden over meerdere personen.  Piet zal zich wel blijven inzetten voor jeugd en opleidingen.  
Benny Beek behartigt momenteel het VG-biljarten.  
Het bemannen van de commissies Breedtesport en Topsport vragen nu extra inspanning.  
 
Voorzitter meldt verder dat het steeds meer moeite kost om nationale voorwedstrijden georganiseerd te 
krijgen. Struikelblok is met name de arbitrage. Het lukt steeds minder om voldoende vrijwilligers aan de 
tafel te krijgen. Daarom stelt het bestuur voor dat elke deelnemer een arbiter mee gaat brengen. 
Dit wordt door de vergadering afgewezen. 
Besloten is dat aan deelnemers mag worden gevraagd om mee te helpen met arbitrage en schrijven. 
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4. INGEKOMEN STUKKEN 
Geen.  
 
5. VASTSTELLING NOTULEN VERGADERING D.D. 15 juni 2019 
De notulen worden vastgesteld met dank aan de notuliste Irma Huisman. 
 
6. JAARVERSLAGEN 
a. Wedstrijdzaken Commissie Topsport 
Deze worden onveranderd goedgekeurd. 
b. Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport 
Deze worden onveranderd goedgekeurd. 
c. Wedstrijdzaken Commissie Kleine Tafel landelijke inschrijvingen 
Deze worden onveranderd goedgekeurd. 
d. Arbitrage 2018-2019 
Deze worden onveranderd goedgekeurd. 
 
7. FINANCIEN – BEGROTING 2020 EN TOELICHTING 
Benny Beek geeft tekst en uitleg over de financiën en begroting 2020. Hij geeft aan dat er een tekort zal 
ontstaan in de begroting en stelt daarom voor om de bondscontributie te verhogen met 2 euro. Hierover 
ontstaat discussie, waarin enkele districten (Oss en West-Friesland) zich tegen dit voorstel uiten. Men 
ziet graag eerst dat Biljartprof goed op de rit is, voordat er een verhoging van de contributie wordt 
doorgevoerd. Anderzijds is de contributie in geen jaren verhoogd en zou dit nu wel terecht zijn. 
Het komt tot stemming en de voorgestelde contributieverhoging wordt aangenomen. 
 
8. CONVENANT KNBB - KVC 
Het KVC bestuur heeft een opzeggingsbrief naar het bondsbestuur gestuurd, waarna een gesprek heeft 
plaatsgevonden. Daarin is overgekomen dat het deel dat KVC aan koepelkosten betaalt als volgt zal zijn: 
in 2020 : 82%, in 2021: 81% en in 2022: 80%.  
 
9. SAMENSTELLING BESTUUR KVC  
Piet Verschure en Janneke Horneman zijn aftredend. Laatstgenoemde is nog voor 1 termijn herkiesbaar 
en dat wordt per acclamatie bekrachtigd.  
Piet Verschure stelt zich niet herkiesbaar. Er was sprake van een opvolger, maar deze heeft zich helaas 
moeten terugtrekken. Zolang de vacature niet ingevuld is, blijft Piet beschikbaar voor maximaal 1 jaar. 
 
De voorzitter van de KNBB, Garmt Kolhorn, komt naar voren en neemt plaats achter de microfoon. Hij 
zwaait Piet Verschure alle lof toe vanwege zijn vele werkzaamheden voor de KVC (WCB) en benoemt 
hem vervolgens tot erelid van de KNBB. Piet ontvangt daarvoor de bijbehorende speld.  
Benny Beek spreekt daarna namens het KVC bestuur en vertelt een aantal mooie anekdotes. Als 
presentje ontvangt Piet een fraai KNBB winkelwagenmuntje, dat hij mooi kan gebruiken als hij zijn vrouw 
voortaan meer moet helpen met boodschappen doen. Benny sluit af met het overhandigen van de 
unieke pennenset van de KNBB en een mooi boeket bloemen.  
Piet Verschure spreekt daarna zijn dankwoord uit.  
 
a. SAMENSTELLING BONDSRAAD 
Henk Vegter (Groningen/Drenthe) wordt benoemd tot bondsraadlid omdat Gijs van Rijn (’t Sticht) zich 
heeft teruggetrokken. Nieuwe reserve is de heer Ad van Mol (Kempenland).  



 

   
  

  

pagina 4 van 4 

Samen biljarten geeft meer effect! 

  

www.knbbcarambole.nl 

 
10. ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 2020 
Voorjaarsvergadering: zaterdag 13 juni 2020 
Najaarsvergadering: zaterdag 28 november 2020 
 
11. RONDVRAAG EN SLUITING 
Gevraagd wordt of er niet jaarlijks 1 ALV gehouden kan worden. Benny Beek antwoordt dat het statutair 
is vastgelegd om 2 vergaderingen te houden. Bovendien kunnen  de financiële zaken dan ook beter 
besproken worden, omdat het moeilijk is om al vroeger in het jaar een begroting te maken. 
 
Verder wordt gevraagd of er nog een aanpassing komt in de berekeningen voor de intervallenklassen. 
Carambolepercentage moet door moyennepercentage vervangen worden. Hier wordt reeds aan 
gewerkt. 
 
Rond 15.00 uur sluit voorzitter Piet Verhaar de vergadering, onder dankzegging voor ieders komst naar 
Wijchen. 
 
 









Toelichting financieel verslag 2019 
 
Algemeen 
Het financieel verslag 2019 van KNBB vereniging Carambole (KVC), dat voor u ligt, is een uittreksel 
van het verslag van de KNBB als geheel. Van het uitgebreide verslag van de KNBB zijn zaken die 
betrekking hebben op KVC uitgelicht. Het betreft de bladzijden 37, 38 en 40. 
Pagina 37 betreft de balansen van de KNBB‐koepel, KVC en de KNBB geconsolideerd. Pagina 38 
behandelt de resultaten/begrotingen van de koepel, de secties en KNBB totaal. Pagina 40 bevat de 
resultatenrekeningen van KVC voor de jaren 2019 en 2018 met daartussen de begroting 2019. 
 
Balans 
De activa‐zijde van de balans betreft de bezittingen, vorderingen en liquide middelen. De vaste 
activa betreffen de wedstrijdsoftware en materialen zoals de biljarttafels, biljartcomputers en 
boarding. De investeringen in wedstrijdsoftware, biljartcomputers en boarding hebben gezorgd 
voor de stijging van deze balanspost. 
De daling in de post vorderingen zit voornamelijk is de rekening‐courant verhouding met de KNBB. 
Was die vorig jaar hoog door nog te verrekenen contributies, dit jaar is alles tijdig verrekend. Met 
betrekking tot de debiteurenvorderingen doen zich geen achterstanden voor. 
Als gevolg van de tijdige verrekening van de contributies is de post liquide middelen hoger dan in 
2018. 
 
De passiva‐zijde van de balans vermeldt het eigen vermogen van KVC dat als gevolg van het 
behaalde resultaat is gestegen tot bijna € 430.000,‐. Met ruim 63% is er sprake van goede 
solvabiliteit. 
De kortlopende schulden, voornamelijk vooruit ontvangen contributies en inschrijfgelden, zijn iets 
gedaald t.o.v. 2018. 
 
Resultatenrekeningen 
Pagina 38 vermeldt de resultaten zoals die gerealiseerd zijn door de koepel, de secties en de KNBB 
totaal en de begrotingen van een ieder. Het resultaat overall is positief. Het negatieve resultaat van 
de koepel, veroorzaakt door afspraken met de sectie Driebanden over toedeling van de 
koepelkosten, en het negatieve resultaat van de sectie Driebanden worden goed gemaakt door de 
positieve resultaten van de secties Pool, Snooker en KVC. 
 
Staat van baten en lasten van KVC 
De totale opbrengsten zijn behoorlijk lager dan in 2018. 
De contributies zijn gedaald t.o.v. 2018 met ongeveer € 14.000,‐. Rekening houdend met de 
restitutie van contributies n.a.v. de ledenwerfactie valt de teruggang t.o.v. de begroting mee. De 
daling van de inschrijfgelden is fors, zowel t.o.v. de begroting als t.o.v. 2018. Oorzaak is gelegen in 
het veranderde wedstrijdformat dat niet overal in goede aarde is gevallen. Sponsoring is hoger als 
begroot en ongeveer gelijk aan 2018. De begroting was erg voorzichtig op dit punt. 
 
De totale kosten zijn lager uitgevallen dan begroot en lager dan in 2018. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat de begroting 2019 in dit verslag anders is als de begroting die u in november 2018 
is voorgelegd. Het verschil zit in de post breedtesport die in november op € 110.000,‐ stond en nu 
is uitgesplitst in wedstrijdkosten (€ 98.200,‐) en breedtesport (€ 12.800,‐). 
De inactiviteit van de toenmalige bondscoach heeft ook in 2019 gezorgd voor lagere loonkosten. 
De bestuurs‐ en commissiekosten , waarvan verwacht werd dat ze lager zouden zijn dan in 2018, 
zijn toch gestegen. Voornamelijk als gevolg hogere vergaderkosten en de regelmatige besprekingen 



m.b.t. BiljartProf. De kosten voor Topsport hebben zich weer genormaliseerd. In 2018 heeft de 
Biljartvijfkamp, die op zich al kostbaarder is dan de deelname aan de EK's in Brandenburg, een 
extra aanslag gedaan op die kosten.  De breedtesport‐ en wedstrijdkosten samen hebben zich 
positief ontwikkeld in vergelijking met 2018 en de begroting. De stijging van de post afschrijvingen 
is gelegen in het feit dat er redelijk wat geïnvesteerd is ten behoeve van de automatisering en de 
Landsfinale. De koepelkosten zijn ongeveer gelijk aan de begroting en die van 2018. 
 
Ondanks de lagere opbrengsten en dankzij de lagere kosten is er toch een positief resultaat 
behaald van ruim € 16.000,‐. Het KVC‐bestuur  stelt voor dit resultaat aan het eigen vermogen toe 
te voegen. Dit is al in de balans per 31 december 2019 verwerkt. 
 
Overzicht aantal leden per sectie 
 

  2017  2018  2019 

  Leden  FTM  Leden  FTM  Leden  FTM 

Carambole  21944  18053 21684 17447 21024  16936

Driebanden  1916  1714 1883 1724 1902  1668

Pool  1492  1206 1460 1168 1338  1247

Snooker  617  621 570 583 456  516

TOTAAL  26019  21596 25597 20919 24720  20367

 
Het ledenverlies voor KVC bedraagt 660 (=3%). Driebanden stijgt met 19 (=1%). Pool en Snooker 
dalen met 122 (=8,3%) respectievelijk 114  (=20%). 
 
Ledenverdeling binnen KVC 
 

  2015 2016 2017 2018  2019

Avondcompetitie  17607 17290 16668 16307  15379

Dagcompetitie  3598 3698 3781 3826  3436

Geen competityie  1533 1403 1230 1265  1194

Overige  405 360 315 286  105

 
Tenslotte 
Het is niet gebruikelijk om in deze toelichting een blik vooruit te werpen. Maar de gevolgen van de 
corona‐crisis geven aanleiding dit toch te doen. We weten op dit moment (ultimo mei) nog niet 
wat de gevolgen van deze crisis zijn voor het ledenaantal. Wel is duidelijk dat het niet doorgaan 
van een aantal finales, en met name de landsfinale, er voor zorgt dat het kostenplaatje er anders 
uit komt te zien dan in november 2019 begroot. Op grond van deze verminderde kosten en het feit 
dat de voorwedstrijden, waarvoor landelijk dient te worden ingeschreven, zich beperken tot 4 
partijen, heeft het bestuur besloten de goedgekeurde contributieverhoging, € 2,‐ voor dag‐ en 
avondcompetitiespelers, per 1 augustus a.s. niet door te voeren. Tevens worden de inschrijfkosten 
kleine tafel verlaagd naar € 15,‐. Wij vertrouwen erop dat een ieder daarmee kan instemmen. 
 
 
 





Even voorstellen: Piet de Jongh 

 

 

Ik ben Piet de Jongh en in het dagelijks leven directeur 

van een basisschool. Zelf speel ik in de kadercompetitie 

bij De Hazelaar. 

De Hazelaar in Rosmalen is een grote vereniging waar ik 

met veel plezier de rol van voorzitter vervul en tevens de 

teamleider ben van ons eredivisie team. 

Toen ik benaderd werd om de mogelijk nieuwe 

topsportcoördinator te worden merkte ik al snel dat er 

in het bestuur gedreven mensen zitten die het beste 

voor hebben met alle leden in biljart minnend 

Nederland. Graag wil ik hier in de toekomst mijn 

steentje aan bij dragen. 
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