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KVC SECRETARIAAT

Samen biljarten geeft meer effect!
NOTULEN – ALV

Van: de najaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole/Sectieraad Carambole te Wijchen
Datum: 18 november 2017
Aanwezig:
Bestuursleden: Jaap Labrujere (voorzitter), Janneke Horneman (secretaris), Benny Beek (penningmeester), Piet
Verschure (Wedstrijdzaken Breedtesport), Alex ter Weele (Wedstrijdzaken Topsport)
Districten: Afgevaardigden van aanwezige districten
Leden bondsraad KVC: Piet Verhaar, Henk Vos, Ad Koolen, Hans Berkhout, Piet van de Ree
Sectie Driebanden: Piet Lamberiks, Santos Chocron, Bennie Deegens
Leden Bondsbestuur: Garmt Kolhorn
Ereleden/Leden van verdienste: Bart Schoneveld, Hans Berkhout
Bondsbureau: Willem La Rivière, Rolf Slotboom
Pers: Ad Smout
Afwezig/afmeldingen:
Districten: Eem- en Flevoland, Groningen-Drenthe, Vlietlanden, ’t Sticht, Delta Zuid-West, Friesland, Nijmegen
Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Cees Benschop, Evert Hulleman
Sectie Snooker: Paul Swanenburg
Bondsraad: Wim Roseboom
1. Opening
Jaap Labrujere (voorzitter) heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent om 13.05 uur de vergadering.
Hij meldt dat de informele overlegronde met de gewesten net achter de rug is, deze was zeer nuttig. Er is veel
informatie uitgewisseld en er was veelal opbouwende kritiek.
Vervolgens worden de ons ontvallen leden in stilte herdacht.
2. Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt toegevoegde: 6c. Portefeuille Topsport
3. Mededelingen
De afmeldingen worden opgenoemd.
Voorzitter deelt mee, dat het KVC bestuur betreurt dat de samenwerking met de sectie Driebanden gestopt is en licht
dit toe:
- De verstandhouding met de sectie is verslechterd sinds het aantreden van hun bestuur.
-In het verleden werd gestreefd naar samenwerking en collegiaal bestuur. De voorzitters zaten bij beide secties aan
tafel. Samenwerking was nuttig en prettig.
-KVC en Driebanden hebben destijds een intentieverklaring opgesteld, die een flinke stap voorwaarts betekende voor
onze cultuur en sport.
-Sectiebestuur Driebanden heeft nu aangegeven een eigen koers te willen varen en ervaart samenwerking met KVC
als belemmering.
-KVC is en blijft voorstander van samenwerking met Driebanden zoals verwoord in de intentieverklaring. Dit opent
een win-win situatie voor alle partijen, in het bijzonder voor de betrokken leden waarvan 70% ook lid is van KVC. In
het bondsbestuur heeft KVC meerdere keren aangegeven dat wij willen samenwerken, maar het antwoord was
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steeds negatief.
-We wachten de beslissingen van de sectieraad Driebanden af en hopen dat zij toch weer met ons om de tafel willen.
-Een concurrerende positie van KVC en Driebanden is onwenselijk. Als het niet anders kan, zullen wij ons
wedstrijdaanbod adequaat moeten aanpassen.
-Driebanden-groot jeugd/dames hebben we eerder al overgedragen aan de sectie Driebanden. Het zou te gek voor
woorden zijn als wij door de houding van Driebanden gedwongen worden om ook een competitie driebanden-groot
op landelijk niveau te moeten gaan organiseren (hoewel dit ook voordelen heeft voor de contributie van die leden).
Karel Swarts (’s-Hertogenbosch) vraagt of het contributiestelsel daarmee ook van de baan is of dat er zicht op is dat
dit nog aangepast wordt? Met betrekking tot dit specifieke punt willen we graag overleg met de sectie Driebanden.
Wij wilden altijd al toegroeien naar 1 contributie, zodat je aan alle disciplines deel kunt nemen.
Bennie Deegens treedt nu als voorzitter terug, en wij wachten af wie er in het bestuur van de sectie Driebanden
zitting gaan nemen.
Piet Verschure heeft opleidingsplannen geschreven, zelfs ook voor de Sectie Driebanden. Het is verbazend dat we nu
zo uit elkaar groeien. Voorzitter spreekt de hoop uit dat we na de vergadering van de sectieraad Driebanden betere
berichten kunnen melden.
4. Ingekomen stukken
Brief Midden Brabant inzake vragen over de gewestelijke afvaardiging dames.
Piet Verhaar (Dordrecht) is hierbij betrokken geweest, op het laatste moment is er toestemming gegeven voor
deelname van dames die geen competitiemoyenne hadden. Daarna is een reglementstekst opgesteld, deze is in
behandeling. Aangepast wordt dat ook dames 4 partijen gespeeld moeten hebben (in welke competitie dan ook)
voordat zij kunnen deelnemen aan een gewestelijke finale.
Tijdens het gewestelijk overleg in Midden-Nederland is het onderwerp ‘landsfinale Nieuwegein’ besproken. Vraag is
wat we na 2018 gaan doen. Decentralisatie van de klassen of de gehele landsfinale oppakken en onderbrengen in een
andere locatie.
We hebben een presentatie gezien van district Veluwezoom dat pleit voor het laatste. Zij willen graag de organisatie
naar hun district halen in 2019 i.v.m. het jubileum van hun district. Het is een complex onderwerp, en we zullen er
volgend jaar in de voorjaarsvergadering op terugkomen voor besluitvorming.
In het afgelopen jaar bedroegen de kosten 35.000 euro, dit was al behoorlijk lagere dan voorheen.
Na discussie wordt afgesproken dat het KVC bestuur eerst complete voorstellen maakt met kostenoverzichten en
voor- en nadelen. Deze worden dan voorgelegd aan de districten, die dan kunnen reageren.
5. Vaststelling notulen vergadering d.d. 10 juni 2017
Peter Twilhaar (Veen & Rijnstreek) merkt op dat de notering bij punt 9 niet juist is. Twee zaken lopen daar door
elkaar: open provinciale kampioenschappen en openstellen PK’s voor niet-KNBB leden. De juiste tekst moet zijn:
Jaap Labrujere houdt een pleidooi voor het openstellen van de PK’s voor alle biljarters en wil dit op zijn minst gaan
proberen. De autonomie van de districten wordt hiermee niet aangetast.
De PK’s zitten op een dood spoor, nog slechts 18% schrijft hiervoor in. Daarom moeten wij daar iets mee.
Hij vraagt de vergadering het meegestuurde voorstel te steunen. Piet Verhaar (Dordrecht): zijn district zal er niet aan
meedoen. Men vreest dat de te betalen bedragen teveel uit elkaar lopen en dat dat bij de huidige leden scheve ogen
gaat geven. Janhans Berg (Noord-Holland Midden): zijn district wil er nog mee wachten. Opgave moyennes kan
twijfelachtig zijn en er zijn veel praktische vragen. Voor wat betreft de open provinciale kampioenschappen, meldt
Peter Twilhaar (Veen- en Rijnstreek) dat zijn district in 3 provincies ligt. Het is de bedoeling dat men de wedstrijden en
finale in het district speelt. De postcode van de kampioen bepaalt bij welke provincie hij het vervolg speelt. Voorzitter
vraagt de vergadering om toestemming om met deze voorstellen de grenzen naar niet-leden te openen. Bij stemming
zijn er 8 districten tegen, 1 district heeft geen mening. De meerderheid is voorstander, dus wordt dit aangenomen.
Afgesproken wordt dat in deze huidige notulen de juiste tekst wordt opgenomen. Daarmee worden de notulen van
de
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6. Jaarverslagen
a. Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport 2016-2017
Piet Verschure verzoekt de districten om voor 1 augustus hun districtsranglijsten te publiceren, met gegevens PK en
competitie, en deze ook aan het bondsbureau te sturen.
Bart Schoneveld (Stedendriehoek): aantallen deelnemers doorgeven is iets anders dan opgave van moyennes.
Alle informatie willen we graag ontvangen, dus zowel aantallen deelnemers als de ranglijsten.
Karel Swarts (’s-Hertogenbosch): elk district maakt zijn eigen lijst, kan dit niet centraal aangeleverd worden door
middel van het verstrekken van een format? Piet Verschure pakt dit op met het bondsbureau.
Wim Schmitz (Doetinchem): benadrukt dat dit zelfs moet gebeuren omdat zaken vaak fout gaan door gebrek aan
informatie.
Leo Onnekink (Noord-West Nederland): adviseert om gebruik te maken van wat er zoal in gebruik is en daaruit het
beste te kiezen. Graag ontvangen wij daarvan voorbeelden en zullen daarvoor een oproep doen. (In nieuwsbrief
opnemen.)
b. Arbitrage 2016-2017
Geen op- of aanmerkingen.
c. Portefeuille Topsport
Naam van Grand Dutch willen we graag wijzigen in een Nederlandse naam. Daar is een prijsvraag voor in het leven
geroepen en we hebben inmiddels een besluit genomen. Er zijn twee prijswinnaars met betrekking tot de naam (Arno
van Lier en Gerard Waanders) en 1 voor een logo ontwerp: Arnold Benjamins. Zij worden op de hoogte gesteld.
Alex ter Weele presenteert vervolgens de naam: NK Biljartvijfkamp, onder de toevoeging Ereklasse omdat er in de
toekomst wellicht ook een vijfkamp kan komen op de kleine tafel.
7. Financiën – begroting 2018 en toelichting
Aan de toelichting kan Benny Beek toevoegen dat de koepelkosten lager gaan uitvallen omdat er een extra huurder
bijgekomen is (skatebond). Het bedrag gaat daarmee van 228.000 euro naar 222.000 euro.
Piet Verhaar (Dordrecht) merkt op dat de begroting wel erg summier is, de informatie mag uitgebreider.
Bart Schoneveld (Stedendriehoek): gaan we begroting vaststellen voordat we de uitkomst van het convenant weten?
Als we met ons voorstel convenant in het gelijk gesteld worden, dan zal de 222.000 euro nog verder dalen. We
kunnen de begroting nu onder voorbehoud goedkeuren. Dat is akkoord.
Bij de sectie Driebanden is overigens geen enkele intentie om uit de KNBB te stappen.
8. Convenant 2018-2020
Per jaar bekijken we hoe de situatie is. Er is voor aanvang van de vergadering een toelichting op het convenant
uitgedeeld.
Peter Spanjersbergh (Stedendriehoek): heeft moeite om ter plekke een oordeel te vellen zonder met zijn bestuur te
kunnen overleggen.
Benny Beek: begin oktober beginnen pas de gesprekken hierover met de penningmeesters. In de loop van november
zijn er nog aanpassingen gekomen, mede naar aanleiding van urenmetingen. Wijzigingen zijn dus tot het laatste
moment doorgevoerd en het stuk kon niet eerder worden rondgestuurd.
Piet Verhaar (Dordrecht): de secties zijn statutair verplicht om de begroting 3 weken voor de vergadering bekend te
maken. Van de anders secties is nog niets bekend. Het convenant is echter een ander verhaal, dit moet niet verward
worden met de begroting.
Bart Schoneveld (Stedendriehoek): het verbaast hem dat wij een begroting gaan behandelen terwijl een totale KNBB
begroting niet voorhanden is. Dit is niet acceptabel.
Benny Beek zegt dat de begroting KNBB er wel was, maar dat er nog discussie is over de verdeling van het tekort.
Daarvoor heeft Benny Beek een berekening gemaakt, gebaseerd op urentoekenning bondsbureau. Voorstel is om het
percentage voor KVC terug te brengen naar 82% (ipv 85,15% als voorstel van bestuur KNBB).
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Hierna is de bondsraad aan zet. Piet Verhaar (Dordrecht) stelt dat de uitkomst daarvan anders kan zijn dan nu, en dat
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moeten we dan goed communiceren.
9. Voorstellen PK intervallen
In de overlegrondes is dit voorstel uitgebreid toegelicht. De meerderheid kon voorstander van de plannen zijn.
In West-Nederland waren er nogal wat tegenstemmen. Nu nemen we nog geen besluit.
In de begeleidende brief wordt gevraagd om het voor 2 jaar uit te voeren. Iedereen moet reageren voor 15 januari.
Gesteld wordt dat als een district niet reageert, zij er dan automatisch mee akkoord gaan. Op 14 december is het
volgend WBC overleg, alle tot dan bekende vragen worden daar besproken.
Wedstrijdtechnische zaken dienen in feite door een (overkoepelende) bond bepaald te worden. Piet Verschure vindt
dat elk district hiernaar zou moeten handelen. Autonomie van districten betreft alleen financiële etc. zaken. KVC
houdt zich verder aan het communicatieschema.
Wat gebeurt er als er 1 district tegen is? Moeten we dan doorgaan of stoppen? De vergadering vindt dat we dan
moeten doorgaan. Piet Verschure stelt dat we door het biljarten zijn verbonden. Hij roept alle districten op om goed
over de redenering van de plannen na te denken.
Ron Gosewehr (Duinstreek): als alles met de hand uitgerekend moet worden, krijgt hij daar geen mensen voor. Het
zal geen probleem zijn om PK Special te gebruiken voor PK’s met intervallen. Een verdere berekeningsmodel wordt
voorbereid en toegestuurd aan alle districten.
Leo Onnekink (Noord-West Nederland) denkt dat we hiermee geen extra deelname aan PK’s krijgen. Hij pleit voor een
professionelere aanpak met onderzoek naar behoefte.
Bart Schoneveld (Stedendriehoek): het dagbiljarten speelt al jaren met intervallen. PK deelname aan avondbiljarten is
erbarmelijk. Het kan dus wel degelijk positief gaan werken om in de avondcompetitie ook in intervallen te spelen.
Karel Swarts (’s-Hertogenbosch): roept iedereen op om vooral ook aan de leden van het district de mening te vragen.
Piet Verhaar (Dordrecht): om tegenstellingen bij elkaar te brengen moet iedereen water bij de wijn doen.
Verder wil hij graag inzage in alle reacties die binnenkomen bij de WCB.
Laurens Westmaas (Noord-Holland Midden): er wordt 15% deelname aan PK genoemd, dat is heel anders dan wat hij
weet. Hij twijftelt sterkt of dit percentage juist is en ziet het als misleiding.
Bepaalde zaken zijn niet onderzocht. Bijv. de tevredenheidsmening van de gefuseerde klassen 6 en 5 libre. In NoordHolland Midden wil men, na 2 jaar, in de 5e klasse zo niet verder. Voorzitter nodigt hen uit tot een verder gesprek
hierover. Wij moeten erover nadenken wat we moeten doen als een klein percentage tegen de voorstellen blijft.
10. Algemene Ledenvergaderingen 2018
De volgende data worden vastgesteld: 2 juni en 17 november. Op 2 juni treedt voorzitter Labrujere af na 3 termijnen.
Hij doet een oproep voor opvolging, te melden bij de secretaris.
Het KVC bestuur bedankt vervolgens het personeel van het bondsbureau voor alle diensten.
11. Rondvraag
Harrie Rouschen (Zuid-Limburg): gebrek aan handhaving kledingvoorschriften is hem een ergernis, vooral bij
landsfinales. Hij ziet graag van bovenaf handhaving hierin.
Karel Swarts (’s-Hertogenbosch): vraagt naar de status Biljartpoint. De eigenaar van Biljartpoint wil de zaak
overdragen. Onderhandelingen gaan moeizaam. Er is geen contract tussen andere biljartbonden en BiljartPoint. Over
een jaar loopt ons contract af. Als er geen overname mogelijk blijkt te zijn, dan gaan we ons beraden op
alternatieven. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat we met BiljartPoint tot consensus komen.
Piet Verhaar (Dordrecht) wijst in dit verband op het convenant. Als de samenwerking met de KNBB ooit verslechtert,
dan lopen we risico als de KNBB Biljartpoint heeft overgenomen. In de voorjaarvergadering komen we hierop terug.
Verder heeft hij een brief aan Ad Klijn doorgestuurd. Een deelnemer aan een NK werd verplicht om bij te dragen aan
consumpties voor arbiters. Piet Verhaar is benieuwd hoe dit in andere districten geregeld is. De heer Westmaas
verbaast zich over dit punt. In Noord Holland Midden doen spelers allemaal mee in het geven van rondjes.
De
brief
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het bestuur bekeken worden.
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Peter Twilhaar (Veen & Rijnstreek): het inschrijfgeld van nationale voorwedstrijden gaat naar de KVC, organiserende
districten krijgen niets. Het bestuur pakt dit punt op.
12. Sluiting
Om 15.10 uur sluit voorzitter Labrujere de vergadering.
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