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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).
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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.
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