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Samen biljarten geeft meer effect!

KNBB Vereniging Carambole

NOTULEN – ALV
Van: de voorjaarsvergadering van de KNBB‐Vereniging Carambole te Maarn
Datum: 4 juli 2020
Aanwezig:
Bestuursleden KVC: Piet Verhaar (voorzitter), Janneke Horneman (secretaris), Benny Beek
(penningmeester), Piet Verschure (Wedstrijdzaken Breedtesport)
Afgevaardigden van aanwezige districten, bondsraadleden, Garmt Kolhorn en Willem La Riviere
Afmeldingen:
Districten: Den Haag, Berkel en Slinge, Eem‐ en Flevoland, Noord‐Oost Overijssel, Zwolle e.o.
1. OPENING
Voorzitter Piet Verhaar heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent om 10.34 uur de vergadering.
Hij doet dat met de volgende woorden:
Geachte aanwezigen, afgevaardigden, leden van de bondsraad, bondsvoorzitter
Garmt Kolhorn, directeur KNBB Willem la Riviere,
Welkom bij de gecombineerde sectieraadsvergadering van de sectie Carambole en de Algemene
Ledenvergadering van de KNBB vereniging Carambole.
De voorbije periode was me het halfjaartje wel! De corona crisis die over ons kwam, heeft ons
programma danig in de war geschopt. Competities die niet meer konden worden afgemaakt.
De Landsfinale, die we vorig jaar in een nieuw jasje staken en die in zijn nieuwe vorm zo enthousiast werd
ontvangen, moesten we helaas ook laten vervallen voor dit jaar. Ook in de PK’s zijn niet alle geplande
wedstrijden gespeeld.
Toen al vrij gauw bleek, dat de grote beperkingen als gevolg van de besmettingen met corona niet een
kwestie van weken maar van maanden zouden zijn, hebben we besloten om het vizier op de toekomst te
richten. Op het nieuwe seizoen, waarin we hopelijk weer aan de slag kunnen.
Gelukkig lijken we het ergste achter de rug te hebben. Sinds deze week mogen we weer biljarten.
Als alles goed blijft gaan, mogen we per 1 september ook weer wedstrijden organiseren. Met
beperkingen, dat wel. Dat blijft nog wel even. Daarom druk ik iedereen op het hart om de voorschriften in
acht te blijven nemen. Doen we dat niet en komt er een terugslag, dan doen we weer een flink aantal
stappen achteruit.
De komende tijd zullen we de vinger goed aan de pols houden. Zodat we, als dat nodig blijkt, meteen
kunnen improviseren. Als extra overleg met de districten wenselijk blijkt, zullen we dat in de tweede helft
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van augustus organiseren. Gelukkig kunnen we weer plannen maken. Dat is al weer heel wat meer dan
een paar maanden geleden.
Hiermee verklaar ik de vergadering voor geopend.
Vervolgens verzoekt de voorzitter allen te gaan staan om op deze wijze onze overleden biljartvrienden te
gedenken.
2. VASTSTELLEN AGENDA
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3. MEDEDELINGEN
De afmeldingen van de districten worden opgenoemd.
Stand van zaken automatisering: er komt een nieuwe ledenadministratie. Renflex stopt met onderhoud,
dus moeten we overstappen op een ander systeem. Willem La Riviere licht dit punt kort toe. Er ligt
momenteel een functioneel ontwerp. De districten zullen tijdig betrokken worden in de plannen.
Biljartprof: we hebben nu een jaar met dit systeem gewerkt. Het bevat vrij compleet de functies die wij
erin willen hebben. Bij aankoop is overeengekomen dat wij 3 jaar gratis onderhoud van de programmeur
(Henk van Dooren) houden.
Een externe programmeur heeft o.a. de beveiliging verbeterd. Deze attendeerde ons er verder op dat
het programmeersysteem verouderd is, en dat we daar in de toekomst de nodige kosten voor kunnen
verwachten. Het bestuur stelt dan ook voor om alvast te starten met het ontwikkelen van een vernieuwd
programma om het voor de toekomst bestendig te maken. Dit vraagt een extra investering van ca.
34.500 euro excl. btw. Na de aanpassingen zullen de onderhoudskosten aanzienlijk lager zijn dan
wanneer we dit niet doen (ca. 150 euro per maand).
De vergadering wordt verzocht om hiermee in te stemmen.
Discussie volgt en er worden veel vragen gesteld.
Vraag: wordt voorzien in communicatie met Biljartpoint?
Antwoord: daar is nog niets over te zeggen. Eerst willen meer tevredenheid over Biljartprof hebben.
Daarna moet bekeken worden of de competitie software daar ook in ondergebracht kan worden.
Maria Blom geeft aan dat Biljartprof reeds in competitie software voorziet. Er zit zelfs een functie in die
voor meldingen zorgt als bijv. het competitiemoyenne het PK moyenne overtreft.
Er zijn nog steeds mensen die er niet goed mee kunnen werken, Maria heeft eerder al aangeboden om
instructie te geven. Zoals bekend, is Kempenland zeer tevreden over Biljartprof.
Stedendriehoek is minder tevreden en verbaast zich erover dat het anderhalf jaar geleden niet duidelijk
was dat we met verouderde software in zee gingen. Piet Verhaar legt uit dat we toen snel iets nieuws
wilden hebben en dit was een onverwacht en gunstig aanbod. We hebben toen de keuze gemaakt met
de kennis van toen.
Gewezen wordt op het gevaar dat een prijs vaak nog wel een keer verdubbelt of nog erger, omdat er
meer werk mee gemoeid is dan nu kan worden voorzien.
Antwoord: tot nu toe is de programmeur zeer betrouwbaar gebleken in opgave van kosten en uren.
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Opgemerkt wordt dat de aanschaf van Biljartprof een totaalpakket zou zijn. Op den duur zouden we daar
alles in doen, ook de ledenadministratie. Kan dit nog meegenomen worden?
Antwoord: Renflex is er t.b.v. de gehele KNBB. Investeringen die erin gedaan zijn, zijn inmiddels
afgeschreven. De nieuwe ledenadministratie zal zeker gegevens moeten kunnen koppelen naar
Biljartprof.
Vraag: worden alle functies geüpdatet?
Antwoord: eerst wordt het PK deel gedaan. In november/december 2020 moeten we een plan hebben
voor het seizoen daarna.
Vraag: de beveiliging van Biljartprof is zorgelijk gebleken. Wanneer is de nieuwe variant klaar?
Antwoord: Voor einde seizoen moet het gebouwd en getest zijn (eind juli).
Geadviseerd wordt om te zorgen voor een koppeling met de ledenadministratie en geef Biljartprof een
andere naam. Die naam is er al, maar omdat de ondersteuning door de programmeur Van Dooren nog
1,5 jaar voortduurt, zullen we dat later pas aanpassen.
Piet Verhaar: het PK gedeelte van Biljartprof wordt alleen door KVC gebruikt. Het competitiedeel moet
dusdanig opgezet worden dat het door alle secties gebruikt kan worden. Hier moeten we rekening mee
blijven houden en daar kunnen we niet alleen over beslissen.
Voor Biljartpoint betalen we 1,35 euro per lid per jaar en dit blijft voorlopig zo.
Dooitze Nauta meldt dat Noord Holland Midden minder tevreden is geweest over Biljartprof, ondanks
alle inspanningen van de wedstrijdleider. Komend seizoen zullen zij er niet mee verder gaan. Zaken
liepen vast, resultaten / headers waren verdwenen, aanmaken ranglijsten ging vaak niet goed, Ave
finales konden soms wel/soms niet gespeeld worden. En er is geen grafische schil.
Verder vond men de communicatie met de districten over de voortgang niet goed. Er had veel meer
informatie via nieuwsbrieven kunnen lopen (stand van zaken, vragen om begrip etc.).
Dooitze Nauta vindt de vraag om investering verrassend, en wil er niet mee instemmen.
Piet Verhaar antwoord dat een alternatief systeem het bedrag van 120.000 euro ruim zou gaan
overschrijden. Met de aankoop van het huidige systeem en de benodigde investering komen wij nog niet
aan dit bedrag.
Peter Spanjersbergh (Stedendriehoek): het voorstel overvalt hem ook en hij wil nu geen beslissing
nemen.
Maria Blom stelt voor om dit mee te nemen in de gewestelijke rondes in het najaar om daarna in de
najaarsvergadering een besluit te nemen.
Er zijn voor‐ en tegenstanders van nu een besluit nemen.
Piet Verhaar stelt voor om:
a. Een besluit te nemen, maar dan alleen voor vernieuwing PK gedeelte en daar een offerte voor te
laten opmaken.
OF:
b. Geen besluit nemen, maar een offerte laten maken waarin ook de competitie betrokken wordt.
We willen wachten totdat e.e.a. duidelijker is. Offerte moet gecommuniceerd worden met de districten.
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Besloten wordt om in september meer informatie te verstrekken. Niet alleen over de offerte, tevens
moet een totaal plan voor de komende jaren gemaakt worden (zowel PK als competitie). Tevens moet in
koppeling Biljartpoint en Biljartprof voorzien worden.
Piet Verhaar wil eind juli al meer inzicht hebben van de programmeur. Communicatie over dit
onderwerp zal rechtstreeks naar de districtsbesturen gaan (niet via nieuwsbrieven).
Code geel NOC/NSF: er is onvoldoende eenheid van bestuur binnen de KNBB. Hier moeten de secties
onderling aan werken, maar inmiddels is dit een eindeloos verhaal geworden. We hebben nu wel meer
tijd gekregen om dit te regelen. Er vinden allerlei gesprekken plaats onder begeleiding van NOC/NSF.
Persoonsgegevens in eigendom van KNBB/KVC: het is niet toegestaan om data aan derden ter
beschikking te stellen zonder toestemming. Een verwerker van software mag geen data vrijgeven.
Er wordt op gewezen dat op uitnodigingen (bijv. voor NK finales) ook gegevens vermeld worden. Deze
worden soms ook op een website gepubliceerd.
Piet Verhaar geeft aan dat dit vrije gegevens zijn, anders kunnen wij onze wedstrijden niet uitvoeren.
Corona en biljarten
Gelukkig mogen we weer biljarten, zij het onder voorwaarde van een aantal beperkingen. Wij gaan ervan
uit dat we in september weer met het wedstrijdseizoen kunnen beginnen.
Eind augustus mogen ook al wedstrijden gehouden worden, alles op voorwaarde van de 1,5 meter
afstand. Voor de arbitrage volgen nog wat aanvullende bepalingen.
Arbitrage: Janneke Horneman doet een oproep om 3‐sterren arbiters te vragen of zij op de lijst van
rankingarbiters geplaatst willen worden. Indien zij op deze lijst staan, worden ze uitgenodigd om NK‐
finales te arbitreren en worden zij ook beoordeeld.
Verder wordt aandacht voor de ledenadministrateurs gevraagd: bij afmelden van een (overleden) lid
moeten eerst eventuele licenties afgemeld worden en daarna pas het desbetreffende lid zelf.
Het komt voor dat men overleden arbiters afmeldt, maar doordat zij een licentie voor arbiter hebben,
blijft zo iemand actief in systeem. Dus eerst licenties afmelden.
4. INGEKOMEN STUKKEN
Er is 1 ingekomen brief van Noord Holland Midden: voorstel PK finales in de Libre Dames klasse landelijk
semi‐imperatief maken.
Piet Verschure leest de brief voor en heeft deze inmiddels aan de gewestelijke wedstrijdleiders
toegestuurd, omdat hij dit in een breder draagvlak wilde trekken. De antwoorden zijn als volgt:
ZN: tegen, moet districtsniveau blijven
NON: sluit zich daarbij aan
WN: begrijpt het probleem, maar wil ook niet veranderen
MN: sluit zich ook aan bij ZN.
Landelijk gezien is er weinig animo, dus geadviseerd wordt om daar waar mogelijk samen te werken met
andere districten. Er komt geen wijziging.
5. VASTSTELLING NOTULEN VERGADERING D.D. 16 NOVEMBER 2019
Pag. 2: Deelnemers vragen om mee te helpen met arbitrage en schrijven bij nationale voorwedstrijden:
hoe moeten we dit invullen? Het initiatief ligt bij de organisaties, zij mogen dit aan de deelnemers
vragen.
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De notulen worden onveranderd vastgesteld.
6. VERSLAGEN
6.1 Financieel jaarverslag 2019 + toelichting
Hierover zijn geen vragen.
6.2 Verslag FAC
Hierover zijn ook geen vragen of opmerkingen.
Er is een brief van de FAC van de KNBB uitgedeeld. Dit heeft te maken met de facturatie van de software
van Biljartprof en de verschuldigde btw. Deze (KNBB) FAC heeft een beschuldigende toon naar de
penningmeester van KVC aangenomen.
Het bondsbestuur heeft de (KNBB) FAC gevraagd om de bewoordingen te nuanceren, maar dit is een
uitgebreid verhaal en discussie geworden en de FAC heeft niets herzien.
Benny Beek licht toe wat er werkelijk aan de hand is, en zal dit vanmiddag in de bondsraadvergadering
ook nader toelichten. Op alle fronten is er een antwoord te geven en Benny is van mening dat wij aan
alle verplichtingen hebben voldaan. Voor de accountant hebben wij ons werk goed gedaan.
De vergadering valt hem bij.
6.3 Décharge bestuur
De FAC stelt voor om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2019.
Met applaus stemt de vergadering in met décharge van het bestuur.
6.4 Samenstelling FAC
De heer Peter Twilhaar treedt af en is niet herkiesbaar. Hij bedankt Benny Beek voor het zeer zorgvuldige
werk. Dit is volgens Benny mede te danken aan Willem la Riviere. Er wordt een boeket bloemen aan
Peter overhandigd onder dankzegging voor zijn inzet.
Nieuw FAC lid: Ron Schellingerhout (NWN) meldt zich hiervoor vrijwillig aan.
7. BESTUURSVERKIEZING
7.1 Penningmeester Benny Beek is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt met applaus herkozen. Hij wijst
erop dat hij over 3 jaar een opvolger moet hebben, want dit is tevens zijn laatste termijn.
7.2 Portefeuillehouder Topsport: Piet de Jongh stelt zich kort voor aan de vergadering. Hij stopt volgende
week met zijn loopbaan als directeur van een basisschool. Hij biljart in de kadercompetitie en hem is
eerder al eens gevraagd om iets voor de KNBB te gaan doen. Met applaus wordt Piet benoemd tot
bestuurslid en zal de portefeuille Topsport op zich nemen.
7.3 Vacature Breedtesport: Piet Verschure had zich voorgenomen om na de afgelopen
najaarsvergadering te stoppen. Er waren enkele kandidaten, maar die hebben zich uiteindelijk weer
afgemeld. Piet is wel bij zijn besluit gebleven, maar wil ook een aantal zaken (jeugd en opleidingen) graag
blijven doen. Omdat hij momenteel wat tijd over heeft, blijft hij interim de portefeuille doen.
De totale functie is erg uitgebreid, een opvolger moet lang meedraaien voordat hij dit helemaal kan
overnemen. Piet wil met de huidige commissie overleggen wat we met de inrichting van Wedstrijdzaken
verder willen doen. Landscompetitie en PK’s vallen onder Breedtesport. Intervallen: moet geëvalueerd
worden en voorbereid op seizoen 2021‐2022.
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Gevraagd wordt of het KVC bestuur dan uitgebreid moet worden met functionarissen? Dat willen we niet
maar binnen de WCB moeten er opsplitsingen komen.
8. RONDVRAAG
Ron Schellingerhout (Noord West Nederland): er staat een sponsor oproep op de website. Wat is
daarvan de status?
Willem La Riviere: deze oproep betreft het steunfonds en de crowdfunding van de KNBB. Inmiddels
hebben enkele locaties aanvragen ingestuurd, er wordt nog een stand van zaken opgesteld.
Henk Vos: waarom is Peter Rijckaert wedstrijdleider bij de dagcompetitie Midden Brabant?
Is ons niet bekend, zal nagekeken worden.
Verder vindt hij de opkomst districten van de districten in de ALV soms bedroevend. Vorig jaar waren er
veel afwezig (9 districten). Hij stelt voor om een heffing hiervoor te vragen.
Dan moeten de statuten eerst aangepast worden, zodat de districten verplichting hebben om te komen.
Jeannette Habraken (Oss):
‐ Heeft de KNBB steun gevraagd aan NOC/NSF? Er is een noodfonds maar daar kunnen we geen
aanspraak op maken omdat we geen omzetverlies hebben.
‐ Ledenadministratie is niet/slecht bereikbaar. Piet Verhaar neemt dit mee. Er werkt iemand parttime op
deze afdeling.
‐ Als we niet kunnen starten in september met de competitie? Dan proberen we dat in oktober te doen.
‐ Wedstrijdkalender gewest is nog niet bekend. Het blijkt dat de betreffende wedstrijdleider al een tijdje
uit de running is. Karel Swarts zal hier een antwoord op gaan geven.
Karel Swarts (’s‐Hertogenbosch): in zijn district delen ze voor komend seizoen maximaal 9 teams in de
poules in. Op die manier ben je flexibeler in je district. Hij geeft dit mee als advies.
Peter Twilhaar (Veen‐ en Rijnstreek): in zijn district houden ze steeds 1 week voor PK’s aan waarin dan
geen competitie wordt gespeeld. Dat werkt bij hen goed.
Thea de Weerd (West Friesland): in maart hadden we de lockdown. Als er een terugval komt, komt er
dan een totaal‐regeling vanuit de KNBB? Het kan ook regionaal uitgevaardigd worden, we moeten dit
afwachten.
Jogchem van der Gaast (Friesland): is het gemiddelde percentage terug ingevoerd? Ja, dit staat al in het
concept reglement. Het moyenne wordt voortaan bepaald over alle gespeelde wedstrijden.
Willem la Riviere:
De KNBB start een maatschappelijk programma tegen eenzaamheid, in oktober. Voor deze actie zijn
doosjes met 2 krijtjes (Tijd voor Krijt – Een tegen Eenzaamheid) gemaakt. De aanwezigen krijgen een
doosje mee.
9. SLUITING
Om 12.40 uur sluit de Piet Verhaar de vergadering, onder dankzegging voor ieders komst en inbreng
Hij wenst iedereen een goede thuisreis.
De najaarsvergadering staat gepland op 28 november 2020, eveneens om 10.30 uur.
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