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KNBB Vereniging Carambole 

 

Notulen 
 

van de Algemene Ledenvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole/Sectieraad Carambole op  
 

zaterdag 27 november 2021, 13.00 uur 
in Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100, Wijchen 

 
 

Aanwezig: bestuur KVC – Piet Verhaar (voorzitter), Benny Beek (penningmeester), Piet de Jong 
(portefeuillehouder Topsport), Piet Verschure (portefeuillehouder Breedtesport), Janneke Horneman 
(secretaris/notulist) 
 
Districten: alle districten (fysiek of digitaal per Teams) met uitzondering van Eem- en Flevoland, 
Rotterdam, Venlo e.o., Zuid-Limburg, Noord West Nederland 
 
Overige personen: Bart Schoneveld, Hans de Ridder, Henk Vegter, Henk Vos, Willem La Riviere,  
Evert Hulleman 
 

1. Opening 
Om 13.00 uur opent voorzitter Piet Verhaar de vergadering met de volgende woorden: 
 
“Geachte aanwezigen, afgevaardigden, leden van de bondsraad, leden van het bondsbestuur, 
ereleden , leden van verdienste en overige belangstellenden, 
 
Welkom bij de algemene ledenvergadering van de KNBB vereniging Carambole, tevens en tegelijk 
de sectieraadsvergadering van de sectie Carambole. 
Ik zou moeiteloos woorden kunnen herhalen, die ik bij voorgaande vergaderingen heb gezegd. 
Weer begonnen we vol goede moed aan een nieuw seizoen. En weer hebben we de nodige 
tegenslagen te overwinnen. Het coronavirus, dat ons nu al bijna twee jaar in zijn greep houdt, 
verslapt zijn greep nog allerminst. We moeten weer een pas op de plaats maken. 
De lijst van dierbaren, die we verloren, wordt steeds langer. Laten we hen een moment gedenken. 
 
Twee seizoenen geleden schreven we het laatste seizoensdeel af. Het vorige seizoen was in z’n 
geheel een verloren seizoen. Ondanks dat zijn onze leden ons in grote getale trouw gebleven. 
We hebben er met ons allen de schouders onder gezet om onze club, onze vereniging, overeind te 
houden. Dit keer gaan we proberen om het seizoen niet te laten eindigen als een opnieuw 
verloren seizoen. We gaan alles op alles zetten om onze geplande activiteiten af te werken. 
 
Aansluitend wordt medegedeeld dat naar aanleiding van de persconferentie van de overheid van 
26 november alle activiteiten stil komen te liggen voor de duur van de door de overheid gestelde 
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periode, dus minimaal tot 19 december, uitgezonderd het dagbiljarten.  
Ons doel blijft onveranderd,  we zullen proberen dit seizoen alles uit te spelen. De kalender zal 
hierop aangepast worden waar nodig.  
 

2. Vaststellen agenda 
Peter Twilhaar (Veen- en Rijnstreek): verzoekt om punt 7 (Biljartmagazine) vóór punt 6 te 
behandelen.  

 
3. Mededelingen 

Status PK software: er wordt een nieuw programma gebouwd. Alle functionaliteiten die erin 
moeten komen te staan, zijn beschreven. Er is 1 programmeur. Bart Schoneveld vraagt naar de 
kosten. Deze zijn maximaal 40.000 euro, dit is volgens offerte en afspraak. Als we extra 
aanpassingen willen na de bouw, gaat het extra kosten. Zowel het dag- als het avondprogramma 
komt erin, en dit betreft uitsluitend PK wedstrijden. Tot nu toe is er niets betaald, maar er is ook 
nog niets opgeleverd. Na testen en goedkeuren wordt steeds naar evenredigheid een deel 
betaald. 
Hans de Ridder vraagt wanneer deze nieuwe PK-software in gebruik genomen gaat worden. Dat 
is met ingang van het nieuwe seizoen. Inschrijvingen voor 2022-2023 moeten dus al in de nieuwe 
software gebeuren. 
 
De KNBB is voornemens een nieuw programma te laten bouwen voor uitsluitend 
teamcompetities. Daar betaalt KVC sowieso aan mee. Tot die tijd blijven wij met Biljartpoint 
werken en we bepalen zelf of we uiteindelijk het KNBB systeem willen gaan gebruiken. 
Bart Schoneveld vraagt hoe dit programma van de KNBB gefinancierd wordt. Dit is volledig via 
subsidie. Als wij er gebruik van gaan maken, zullen we ca. 1,25 euro per lid per jaar moeten 
betalen. 
 
Tevens is er een nieuwe ledenadministratie in aanbouw. We krijgen elke 3 weken een update. 
Piet Verschure en Piet Verhaar maken deel uit van de stuurgroep. Er wordt o.a. ook een 
biljartapp ontwikkeld. De relatie tussen de ledenadministratie en onze PK software is ook een 
punt van aandacht.  
Facturatie van nationale inschrijvingen verliep al via de ledenadministratie. De districten krijgen 
de mogelijkheid om ook gebruik te gaan maken van de ledenadministratie voor de facturatie van 
hun inschrijvingen. De biljartclubs BV Vink en BV Horna draaien hiermee een proef.  
Piet Verschure licht toe dat inschrijven via PK software grote voorkeur heeft. Via een koppeling 
gaat dit dan naar de ledenadministratie voor facturatie. Daarna komt het weer terug naar het 
district, maar er wordt wel gecheckt of je betaald hebt of niet. Als de betaling via de 
ledenadministratrie kan lopen, is dit gunstig voor het ontvangen van subsidie van NOC/NSF. Dit 
is nl. gebaseerd op inning contributies via het facturatiepakket. Wij zullen in de toekomst nog 
aan de districten vragen om het zo te regelen.  
 
Statutenwijziging: we moeten nog enkele wijzigingen in de statuten aanbrengen, dit is in de 
vorige ALV al besloten. Er moet ook een continuïteitscommissie ingesteld worden, de statuten 
moeten hier ook nog op aangepast worden. We kunnen al wel een commissie samenstellen.  
De KNBB moet haar statuten ook nog laten wijzigen. Het is verstandig als wij daarop wachten 
alvorens die van onszelf aan te laten passen. Dit geldt ook voor de districten. 
Punten die in de KVC statuten moeten komen, zijn in elk geval de mogelijkheid om digitaal te 
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vergaderen en de continuïteitscommissie.  
 
Wim Schmitz (Doetinchem): herinnert eraan dat NOC/NSF de KNBB een gele kaart heeft gegeven 
voor de huidige statuten. Dat is juist, die is eind 2018 al gegeven. We moeten aan voldoende 
eenheid van beleid voldoen. Op dit moment hebben we geen ‘code geel’ meer, omdat er 
inmiddels een traject loopt dat zich hiermee bezighoudt. De discussie loopt wat eenheid van 
beleid inhoudt. Er is echter geen belemmering voor subsidies en we hebben ook extra tijd 
gekregen om hiervoor een oplossing te vinden.  
 
Rob van ’t Hul (Oss): denkt dat het wijs is om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten 
i.v.m. een eventueel incompetent bestuur. Zijn district heeft dit in elk geval wel gedaan, de 
kosten daarvan vallen erg mee. Dit omdat de bestuurders momenteel hoofdelijk aansprakelijk 
zijn, en dit ook in de statuten moet worden aangepast.  
 
Benny Beek licht nog de voorgenomen statutenwijziging toe inzake het boekjaar. In onze 
statuten staat dat betalingen tot consequenties kunnen leiden die pas op het einde van het 
boekjaar tot uitdrukking komen. Dat hebben we in de voorjaarsvergadering van 2021 gewijzigd 
in: einde wedstrijdjaar. Als mensen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, kunnen ze aan 
het einde van het wedstrijdjaar worden uitgeschreven. Boekjaar blijft van 1 januari t/m 31 
december, wedstrijdjaar van 1 augustus t/m 31 juli.   
 
Thea de Weerd (West Friesland) heeft de districtsstatuten opgestuurd naar het bondsbureau en 
deze zijn in orde bevonden. Het doorvoeren van deze statuten hoeft niet te wachten, ondanks 
dat de KNBB statuten nog niet zijn gewijzigd.  
Zij geeft aan dat deze ook voor andere districten als voorbeeld kunnen dienen. Op de website 
van KVC staan ook standaard statuten.  
 

4. Ingekomen stukken 
District Oss heeft een reactie ingezonden op de maatregelen van 12 november. Zij zijn van 
mening dat afwijkingen van de maatregelen beter eerst met de districten overlegd had kunnen 
worden. Ondertussen zijn deze maatregelen achterhaald door de nieuwe.  
 
Kempenland heeft de PK’s verplaatst naar zaterdag/zondag overdag. Dit is vanaf nu niet meer 
toegestaan. Eerder is door Piet Verhaar wel toegestaan om PK’s overdag te spelen, maar naar 
aanleiding van de overheidsmaatregelen van 26 november doen we dat nu niet meer. Deze gaan 
in op 28 november om 17.00 uur (nieuwe sluitingstijd) en duren tot minimaal 19 december.  
Hier komt veel reactie op. Men zou graag spelen wat al mogelijk is, maar daarmee wordt de 
verhouding nog schever binnen biljartend Nederland. Gewestelijke finales worden pas gespeeld 
als deelnemers de kans hebben gehad om in het district te spelen. 
Piet Verhaar geeft aan dat het stevige maatregelen zijn die we nu nemen, en wel het liefst 
zonder uitzondering. De amateursport wordt nu volledig stilgelegd. 
 
Piet Verschure herinnert aan de overlegronde, waarin we gesproken hebben over de autonomie 
van de districten. Gezien de hele discussie tot nu toe, wordt het tijd dat we doorvoeren dat de 
districten autonomie houden op bestuurlijk en financieel gebied. Het KVC bestuur wordt 
verantwoordelijk voor de wedstrijdtechnische zaken (wedstrijdregels), waar iedereen zich aan 
gaat houden. Het betekent nu, dat er tot 19 december niet gespeeld wordt. De mogelijkheid om 
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wedstrijden overdag te laten spelen, is een stuk minder geworden.  
Op de website was dit al zo vermeld vanaf 12 november, dit was een duidelijk bericht. Piet 
Verhaar vond dat je dit genuanceerd kon opvatten en vond het geen bezwaar om overdag wel 
PK’s  te laten spelen. Hij heeft dit toegestaan aan districten die daarom vroegen. 
Peter Rijckaert (Midden Brabant) vindt het vreemd dat het dagbiljarten wel door mag blijven 
gaan. Het zijn toch kwetsbare ouderen. De overheid staat dit echter toe.  
 
Bert Kregmeier (Noord-Oost Overijsel): komt er ruimte om alles in te halen? Ja. Ad Klijn is al 
bezig om de NK’s in kaart te brengen. Als deze opgeschoven kunnen worden, kunnen ook de 
gewestelijke wedstrijden opgeschoven worden. We gaan ervan uit dat we dit seizoen kunnen 
uitspelen. 
 
Rob van ’t Hul (Oss) vraagt om vanaf 14 november te bekijken welke wedstrijden nog gespeeld 
moeten worden in de diverse districten. Alles wat t.g.v. corona niet de kans heeft gehad om 
gespeeld te worden, moet nog wel worden uitgespeeld. 
 
b. Bart Schoneveld: toelichting begroting. Hierover heeft Bart Schoneveld vragen gesteld, maar 
die zijn inmiddels door Benny Beek beantwoord via de mail. 
 

5. Vaststelling notulen vergadering d.d. 19 juni 2021 
Deze worden door de vergadering akkoord bevonden. 
 

6. Biljartmagazine (punt 7 van de agenda) 
De vorige keer heeft de ALV toestemming gegeven om dit onderwerp nader te onderzoeken.  
Zijn portokosten inbegrepen? Ja, het bedrag is inclusief alle kosten.  
Gebaseerd op de kosten komt 80% per jaar voor onze rekening, dit komt neer op 48k. 
Het is een blad voor alle secties. Per sectie zullen er 2 redactiemensen komen. 
Wim Schmitz (Doetinchem): is er sprake van samenwerking met de Biljart Ballen? Nee, we willen 
duidelijk iets anders zijn. Zij komen 10x per jaar uit, wij willen meer met achtergrondverhalen 
komen die niet tijdgebonden zijn. 
Thea de Weerd (West Friesland): de kosten komen op nog geen 1 euro per nummer per lid. Maar 
zij denkt dat er bij hen nog wel wat leden gaan afvallen. Dan zou het blad toch duurder worden. 
Benny Beek denkt aantrekkingskracht op met name 5 euro leden te behalen. Wat hebben zij 
anders voor die 5 euro? Hij hoopt zo toch op meer leden. Het wordt door meerderen betwijfeld, 
of dat het effect zal zijn.  
 
Bart Schoneveld: het is de bedoeling dat dit blad 3 jaar lang gefinancierd wordt ten koste van het 
vermogen, dit komt neer op 160k. Hier is hij erg op tegen en ziet dit als pot verteren. Toen wij 
nog Biljart Totaal hadden, gaven we er ook veel geld aan uit. Moeten toekomstige leden dan 3 
euro meer per jaar gaan betalen voor het lidmaatschap? Hij denkt niet dat dit leden toevoegt en 
noemt het initiatief slechts een experiment. 
Benny Beek spreekt een contributieverhoging op termijn niet tegen, hij hoopt echter wel op 
meer leden. Bij daling van het ledenaantal krijgen we sowieso een contributieverhoging. Hoe 
moeten we anders leden binden aan de KNBB? 
Hij vraagt de vergadering om toestemming om hiermee door te gaan.  
 
Bert Kregmeier (Noord-Oost Overijsel): weet niet of een magazine de juiste stap is om het tij van 
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het dalende ledenaantal te keren en adviseert om dit in digitale vorm te doen. Dat is meer van 
deze tijd. De kosten van een fysiek blad liggen in verhouding veel te hoog. Hij vraagt of bekeken 
is om het in digitale vorm te gieten. Benny Beek antwoordt dat dit niet het geval is, we hebben 
natuurlijk ook al de website. Nadeel van digitaal is, dat mensen het proactief moeten opzoeken. 
 
Peter Twilhaar (Veen- en Rijnstreek): in zijn district is meer dan 90% tegen een magazine. 
 
Vervolgens wordt het voorstel voor een fysieke magazine in stemming gebracht. Stemming geeft 
aan dat het voorstel wordt afgewezen (4 districten zijn voor, overigen tegen). 
 

7. Financiën (punt 6 van de agenda) 
a. Begroting 2022 
Bart Schoneveld heeft hier een ingekomen stuk voor ingestuurd. Benny Beek heeft hem al 
beantwoord. Het komt erop neer dat hij het onbegrijpelijk vindt dat er 43k ten laste van het 
vermogen gebracht wordt. Hij is van mening dat we hiermee een verkeerd signaal afgeven. 
Periodiek de contributie verhogen is beter. 
Benny Beek is het in bepaalde opzichten eens met Bart. Het vermogen is behoorlijk gegroeid, 
grote investeringen zijn er bijna niet, dus vindt hij dat er af en toe wel wat van het vermogen 
ingeleverd mag worden.  
Dat het biljartmagazine niet doorgaat, heeft geen gevolg voor de begroting 2022. 
 
Evert Hulleman wil graag ingekomen stukken vooraf toegestuurd krijgen, ook al zijn ze al 
beantwoord. Waarvan acte. 
De begroting wordt verder goedgekeurd. 
 
b. Toelichting begroting 2022 
Hierover zijn verder geen vragen.  
 

8. Te benoemen reserveleden voor de bondsraad 
Op dit moment zijn reserveleden voor de bondsraad nog niet nodig, maar er komt een vacature. 
Henk Vegter stelt zich kort voor. Hij is al enige tijd bondsraadlid en heeft zich kandidaat gesteld 
als voorzitter KNBB. Hij wil zich gaan inzetten om op een bepaalde manier toch meer leden aan 
de KNBB te kunnen binden. 
Reservelid Hans de Ridder zal aantreden als Henk Vegter benoemd wordt als voorzitter KNBB. 
Wij doen een oproep voor kandidaten voor de bondsraad. Deze graag aanmelden bij het 
bestuur, wij doen dan een keuze. Benoeming volgt in de voorjaarsvergadering. 
Gevraagd wordt of er een profielschets beschikbaar is. Deze zal verspreid worden. Het is een 
functie die past bij mensen die net wat meer interesse hebben in de KNBB.  
 

9. Benoeming continuïteitscommissie 
Piet Verhaar stelt voor om uit ieder gewest 1 persoon te benoemen met 1 persoon extra. In 
totaal dus 5 personen. Je mag 8x achter elkaar benoemd worden. De commissie wordt elk jaar 
opnieuw benoemd. 
De commissie moet de nodige taken in geval van calamiteit kunnen uitvoeren. In geval van het 
wegvallen van de huidige 5 bestuurders treden zij aan als interim bestuur en moeten zij ervoor 
zorgen dat er een nieuw bestuur komt. Bart Schoneveld geeft aan dat deze commissie ook wel 
uit 3 personen kan bestaan. Echter in de ALV van juni 2021 is het besluit al genomen om de 
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commissie uit 5 districtsbestuurders te laten bestaan. Afgesproken wordt dat we ons aan dat 
besluit houden.  
 

10. Evaluatie gewestelijke overlegronde 
Frans Elbers (’t Sticht): hoe staat het met het punt om alle moyennes samen te voegen? Dit is 
geen unaniem besluit geworden. De mogelijkheden worden verder binnen de WCB besproken en 
een voorstel volgt.  
 
Goed spelen wordt soms bestraft. Bij nieuwe spelers komt dit voor, en dan is er ook nog sprake 
van puntenaftrek in de competitie. Mensen begrijpen dit niet. Dit punt zal opnieuw bekeken en 
besproken binnen de WCB. Een voorstel zal volgen.  
 
Evaluatie PK intervallen:  hierover komt een enquête. Deze wordt momenteel voorbereid.  
 

11. Autonomie districten 
Voor wedstrijdtechnische zaken doen de WCB en de CRC voortaan voorstellen, en het KVC 
bestuur beslist. Dit soort besluiten moeten voor 1 mei vastliggen.  
 

12. Algemene Ledenvergaderingen 2022  
18 juni en 26 november 2022. 
 

13. Rondvraag 
Bert Kregmeier (Noord-Oost Overijsel): merkt op dat de dagcompetitie door mag blijven gaan op 
grond van sociale contacten. Maar dat geldt ook voor de avondcompetitie. Hij vindt dat er dus 
met 2 maten gemeten wordt. 
 
Ad Koolen (West-Brabant): vindt deze manier van vergaderen niet prettig. Graag voortaan alleen 
fysiek of alleen digitaal. Verder verzoekt hij Piet Verschure om er goed op toe te zien dat de 
uitvoering van punt 11 (autonomie districten) in orde komt en dat alle districten zich hieraan 
conformeren. 
 
Nico Boots (West Friesland): bedankt het bestuur voor hun inzet en vindt het fijn dat er ook 
digitaal meevergaderd kon worden.   
 
Rob van ’t Hul (Oss): ondanks het sociale aspect heeft het dagbestuur van de dagcompetitie Oss 
alles stilgelegd. Dit heeft vooral te maken met de lokaliteiten. 
 
Fred Stok (Groningen/Drenthe): sluit zich aan bij Bert Kregmeier. Ziet liever 1 eenduidige 
maatregel.  
 

14. Sluiting 
Om 15.30 uur sluit PVH de vergadering. Hij bedankt ieder voor zijn komst en inbreng.  


