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KNBB Vereniging Carambole 

 

Aan geadresseerde                                             Nieuwegein, 22 mei 2017 
 
 
Uitnodiging voorjaarsvergadering KVC 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op  
 

Zaterdag 10 juni 2017, aanvang 13.00 uur in: 
 
 

Dorpshuis De Twee Marken 
 

Trompplein 5 
3951 CR  MAARN 
Tel: 0343-442706  

 
 
De agenda en bijbehorende stukken vindt u in deze vergaderbrochure. 
 
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 horneman57@gmail.com 
T 06-43688800 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole, 
 
Jaap Labrujere, voorzitter 
Janneke Horneman, secretaris 
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KNBB Vereniging Carambole 

 

GELOOFSBRIEF VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE KNBB-VERENIGING 
CARAMBOLE OP ZATERDAG 10 JUNI 2017 

 
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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KNBB Vereniging Carambole 

 

AGENDA 
 

1.  OPENING 
 
2. VASTSTELLEN AGENDA 
 
3. MEDEDELINGEN 

a. Biljartpoint 
b. Bondsraad  
c. Contributie 
d. Statuten KNBB 
 

4.  INGEKOMEN STUKKEN 
 
5.  VASTSTELLING NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 november 2016 (bijlage) 

 
6.  VERSLAGEN 
    6.1 Inleiding 
      6.2 Wedstrijdzaken: Jaarverslag commissie Topsport 2016-2017 (bijlage) 

6.3. Financieel verslag 2016 + toelichting (bijlage) 
6.4 Verslag FAC 
6.5 Decharge bestuur 
 

7. BESTUURSVERKIEZING 
De heer Benny Beek (penningmeester) is aftredend en stelt zich herkiesbaar.  
Op grond van art. 8, lid 3, van de statuten kunnen drie leden schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk 
één week voor de datum van de vergadering. 
 

8. HULDIGINGEN 
 
9. OPEN INSCHRIJVINGEN PK’S – CONCEPT VOORSTEL (bijlage) 
 
10. COMMISSIES 
      Bekrachtiging benoeming Wedstrijdzaken Commissie Kader (WCK) 
 
11. RONDVRAAG  
 
12. SLUITING 
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Secretariaat KVC bestuur 

 

NOTULEN – ALV 
 
Van:  de najaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole/Sectieraad Carambole te Wijchen 
Datum:  19 november 2016 
  
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: Bart Schoneveld, Piet Verhaar, Henk Vos, Wim Roseboom, Ad Koolen, Hans Berkhout 
Leden Bondsbestuur: Hugo Duivenvoorden 
Ereleden/Leden van verdienste: Evert Hulleman 
Bondsbureau: Willem La Rivière, Rolf Slotboom 
Pers: Jan Rosmulder (De Biljartballen) 
Overige belangstellenden. 
 
Afwezig/afmeldingen:  
Districten:  Amsterdam, Duinstreek, Noord Oost Overijssel, Zwolle e.o., Nijmegen, Noord West Nederland 
Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Joop Goedgebuure, Therese Klompenhouwer, 
Cornelis Sluiter 
Overige: Santos Chocron, Marcel Ceulen 
 
 
1. Opening 
Jaap Labrujere (voorzitter) heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent om 13.00 uur de vergadering.  
 
Vervolgens meldt hij dat Bart Schoneveld een plan heeft ingediend inzake herindeling gewesten (van 4 naar 6 en 
NK’s derhalve ook met 6 deelnemers). Dit plan zal apart aan de districten worden toegestuurd en weer op de ALV 
in  het voorjaar 2017 besproken worden. Suggesties hierover kunnen voordien al ingediend worden bij de 
secretaris. 
 
Tijdens de informele overlegronde is gesproken over veranderen en vernieuwing. Dat dit echt noodzakelijk 
is, zien we aan de structurele daling van het aantal leden en aan het feit dat er diverse districten zijn die 
steeds meer moeite krijgen met het organiseren van persoonlijke kampioenschappen en teamcompetities. 
Jaarlijks overlijden er gemiddeld ongeveer 200 leden. Dit verlies wordt enigszins gecompenseerd door de 
districten die actief zijn met het verder ontwikkelen van de dagcompetitie, maar op het gebied van de 
persoonlijke kampioenschappen zien wij een negatieve trend die gestaag verder gaat.  
 
Samenwerken met collegabonden is moeilijk gebleken, daarom dienen wij andere middelen aan te 
wenden om deze trend het hoofd te bieden. Naast de KNBB-leden biljarten er in Nederland wekelijks nog 
ruim 100.000 biljarters. Voor deze biljarters moet de KNBB de deur wagenwijd openzetten.  
Om te beginnen zouden districtskampioenschappen toegankelijk gemaakt kunnen worden voor iedere 
biljarter, dus open districtskampioenschappen.  
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Niet KNBB-leden betalen dan een verhoogd inschrijfgeld dat als  “deelnemerscontributie” gezien kan 
worden. Natuurlijk moet het zo zijn dat KNBB-leden te allen tijde voordeel behouden van hun 
lidmaatschap. 
Vervolgens is het nu zaak om de provinciale kampioenschappen verder te ontwikkelen. Ook hier geldt dat 
niet KNBB-leden een deelnemerscontributie betalen. 
Er wordt een werkgroep ingesteld die het KVC contributiestelsel gaat hervormen. Deze commissie of 
werkgroep kan zich dan ook buigen over het eerder gestelde fenomeen van “deelnemerscontributie”. 
 
De dagcompetitie floreert in diverse districten fantastisch, echter in nog veel districten bestaat deze vorm 
van biljarten nauwelijks. Vaak is gebrek aan bestuurskracht daar de oorzaak van. 
Het bestuur is van mening dat deze districten ondersteuning moeten krijgen. Ook daarvoor zou een 
commissie moeten worden samengesteld. 
We hebben het dus over 3 commissies: 
1. Commissie dagcompetitie / open districtskampioenschappen, die tevens onderzoekt of dit ook mogelijk is voor 
teamcompetities. 
2. Commissie provinciale kampioenschappen. 
3. Werkgroep herstructurering contributie. 
Voorzitter roept vervolgens kandidaten op om in deze commissies c.q. werkgroepen zitting willen nemen. 
Aanmelding graag bij de secretaris, Janneke Horneman. 
Wellicht kan een van de gevormde werkgroepen zich ook buigen over het plan van Bart Schoneveld.    
 
Onze dank gaat uit naar alle districtsbestuurders en speciaal die bestuurders die met innovatieve impulsen 
trachten het ledenvolume op peil te houden en zelfs weten te verbeteren.   
Hierbij geldt ook: “samen staan wij sterker en samen biljarten geeft meer effect”. 
 
Daarmee opent de voorzitter de vergadering en verzoekt vervolgens iedereen om te gaan staan om de overleden 
biljartvrienden te gedenken. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
De afmeldingen worden genoemd. 
 
4.  Ingekomen stukken 
Er zijn buiten het voorstel van Bart Schoneveld geen ingekomen stukken. 
 
5.   Vaststelling notulen vergadering d.d. 4 juni 2016 
De notulen van de vorige ALV worden onveranderd vastgesteld. 
 
6.  Jaarverslagen 
a. Commissie Sportzaken Carambole  
Piet Verhaar (Dordrecht): er zijn ontbrekende getallen. Dit komt omdat 1 district geen informatie heeft 
aangeleverd. 
b. Arbitrage 2015-2016 
Geen vragen of opmerkingen. 
 
7.  Financiën – begroting 2017 en toelichting 
Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
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8.  Samenstelling KVC bestuur 
Piet Verschure en Janneke Horneman zijn aftredend. Beiden zijn herkiesbaar. 
De vergadering stemt per acclamatie in met herbenoeming.  
 
9. Commissies en benoemingen 
a. Benoeming FAC-leden Piet Witteman en Willem Reilink 
Er wordt nog een extra toelichting op de achtergrond van de werkzaamheden van de heer Witteman  voorgelezen. 
De heer Witteman was verhinderd om te komen. De heer Reilink is aanwezig. De vergadering stemt in met de 
benoeming van beide heren. 
 
b. Benoeming VG-commissie 
Wim Schipper geeft aan dat zijn achternaam niet Schippers is maar Schipper. 
De Commissie VG is ter plekke aanwezig omdat zij benoemd wordt. Wim refereert aan de  brief van Piet Verschure 
die naar de districten is gegaan met het verzoek om een bijdrage aan de VG. Tien districten hebben hier gehoor aan 
gegeven.  
Jan Verdel (Veen- en Rijnstreek) heeft gevraagd om er een begroting bij te doen.  Zijn bestuur wil graag inzicht in de 
cijfers, zodat ze dit ook naar de leden kunnen verantwoorden. 
Benny Beek vraagt zich af of voor een bijdrage van 50 euro een volledige begroting en onderbouwing nodig is. 
Verder deelt hij mee dat het bestuur heeft besloten om jaarlijks 5.000 euro uit te trekken voor de NK’s teams en 
persoonlijk. Vooral de NK`s teams zijn vrij kostbaar (met name door de begeleiding). Dit jaar gaat het NK 
plaatsvinden in hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee en KVC staat garant. Mocht het niet rondkomen, dan moet 
volgend jaar worden bezuinigd.  
Piet Verhaar (Dordrecht) vindt dat dit de hele KVC aangaat en dat het gewoon op de begroting moet staan.  
Benny Beek zegt dat dan de begroting wellicht overschreden zal worden. Hij hoopt toch op de medewerking van de 
districten. 
Wim Schipper: licht extra toe dat de subsidie van de provincie Noord-Brabant van 14.000 euro was weggevallen.  
Piet Verschure stelt voor om de evaluatie af te wachten en dit punt in de voorjaarsvergadering opnieuw te 
bespreken en te besluiten. Hiermee gaat de vergadering akkoord. 
 
c. Opheffen Commissie Sportzaken Carambole 
Deze commissie fungeerde als een soort 1e Kamer in de politiek. Voorstellen werden steeds door dezelfde mensen 
beoordeeld. Willem la Rivière wijst erop dat de reglementen hierop aangepast moeten worden. 
Deze worden momenteel herschreven.  
Alex ter Weele heeft de commissies in overzichtelijke organogrammen verwerkt. Deze worden ter vergadering 
uitgedeeld, maar er staat nog wel 1 fout in. De juiste versie wordt per mail naar de districten gezonden.  
 
d. Benoeming reserve bondsraadlid: Piet van de Ree (Rotterdam) 
De vergadering stemt hiermee in. 
 
10. Provinciale kampioenschappen / Dagbiljart / Open districtskampioenschappen 
Voorzitter vraagt hoe we nu vervolgstappen kunnen zetten en of er districten bereid zijn om dit in hun provincie te 
organiseren met als doel een NK in 2017. Tijdens de informele rondgang is gebleken dat er veel werk in gaat zitten. 
Voorstel is om een werkgroep in te stellen die de contacten gaat leggen. Verdere discussie volgt en onderstaande 
opmerkingen zijn daarbij gemaakt.  
 
Moeten wij onze deur niet open zetten voor elke biljarter? Waarom laten we niet elke biljarter meedoen aan 
kampioenschappen? De werkgroep Contributie moet hier ook mee aan de slag om te kijken hoe dit financieel eruit 
moet komen te zien. Bijv. verhoogd inschrijfgeld vragen en geen recht op vervolgfinale in het gewest. 
Voorzitter verzoekt om dit idee mee te nemen naar het district.  
 
Piet Verhaar (Dordrecht): steunt het idee om niet-leden deel te laten nemen en wil graag weten hoe de organisatie 
in Noord-Brabant is geweest. Er is geen draaiboek voor, maar Karel Swarts zal hier toch iets over toesturen voor 1 
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januari a.s.  
 
Gijs van Rijn (´t Sticht): hoe ga je die mensen lid maken, administreren etc? Hoe ga je er ruchtbaarheid (PR) aan 
geven? Hij ziet veel kansen, maar ook veel bedreigingen en vindt dat dit soort acties wel nodig zijn om de 
biljartsport te borgen voor de toekomst.  
 
George Schipper (Eem- en Flevoland): moeten we al rekenen op een nieuwe indeling van de gewesten? Nee, het  
plan van Bart Schoneveld wordt eerst met de districten gedeeld, vervolgens vragen we om reacties en tenslotte 
bespreken we dit in de voorjaarsvergadering 2017.  
Er zijn 3 verschillende zaken die een rol spelen: 
- districtsgrenzen 
- provinciale kampioenschappen 
- open kampioenschappen 
Eem- en Flevoland is niet in staat om te organiseren, maar is geen tegenstander van het idee. Is het mogelijk om 
zaken te combineren? 
Voorzitter roept op om in eigen omgeving te kijken of er mensen bereid zijn om hierin mee te helpen. En om dit in 
de districtsbesturen te bespreken. 
 
Piet Verhaar (Dordrecht): vindt dat de grenzen losgelaten moeten worden. Open is open, en dit moet dan ook zo 
open mogelijk zijn. Niet koppelen aan enige vorm van lidmaatschap maar wel laten bijdragen in de kosten.  
 
Bennie Stegeman (Berkel en Slinge): Bij wie kunnen we vrijwilligers opgeven? Bij de secretaris (Janneke 
Horneman). 
 
Bart Schoneveld licht heel kort zijn plan toe. Hij wil naar 6 gewesten toe die in de provincies passen. Dit omdat er 
meer daadkracht zit in kampioenschappen per provincie.  
 
Voorzitter vraagt of deze wegen die wij bewandelen de steun van de vergadering kan ondervinden. Dat is 
inderdaad het geval. Reacties op het voorstel Schoneveld worden gevraagd voor 1 januari a.s. 
 
Dagbiljart: in een aantal districten neemt dit toe. Het is een belangrijke doelgroep. Waar geen dagbiljart is, is vaak 
geen capaciteit in het bestuur om dit te regelen. Als er wel behoefte aan is, dan kan men dit melden bij de 
secretaris. Wij willen dit vanuit KVC ondersteunen. 
Piet Verschure voegt toe dat dit ook een speerpunt  is binnen Wedstrijdzaken Breedtesport, o.l.v. Frans Schröder. 
Er is inmiddels een gewestelijk overleg geweest hierover. De CBC is ermee bezig om deze competitie gelijk te 
trekken met de avondcompetitie.  
 
11. Convenant KNBB 
Voortschrijdend inzicht laat ons nu een ander convenant voorleggen. 
De sectie Pool verkeert in moeilijkheden. Overige secties willen minder diensten van het bondsbureau afnemen, en 
die laten vervangen door vrijwilligerswerk. Het KVC bestuur werd hiermee geconfronteerd en is het daarmee niet 
eens, want dan is continuering niet geborgd.  
Wij stellen voor om koepelbijdragen te doen aan de hand van metingen van welke diensten wij afnemen. De 
koepelkosten worden voorlopig voor 1 jaar bevroren. We hebben dan een jaar de tijd om te kijken welke diensten 
wij precies afnemen. Bekeken moet worden of die diensten op basis van ledenaantallen bepaald moeten worden of 
op basis van de diensten zelf (urenmeting).  
Deze wijzigingen worden nu in het convenant opgenomen. Voorzitter vraagt de vergadering mandaat om het 
convenant verder vorm te geven. Belangrijkste wijziging is dat we het voor 1 jaar vaststellen in plaats van voor 4 
jaar. 
 
Willem la Rivière bevestigt dat de afspraak is gemaakt om de verdeling van de koepelkosten voor 1 jaar te 
bevriezen. Eind 2017 volgt dus weer een nieuw convenant. Het contract moet op 10 december getekend worden.  
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De vergadering stemt in met mandaat voor vormgeving. Het convenant zal nog aan de districten worden 
toegestuurd.   
 
12. Algemene Ledenvergaderingen 2017 
Deze worden vastgesteld op 10 juni en 18 november 2017, aanvang 13.00 uur. 
 
13. Rondvraag 
Voorzitter meldt dat de samenwerking met de sectie Driebanden opgeschort is, maar dat er van onenigheid tussen 
de secties geen sprake is. Wel blijven we samenwerken bij grote evenementen. 
 
Piet Verhaar (Dordrecht): het reglement Heffingen en Maatregelen geldt voor alle soorten wedstrijden. 
Bij sommige kampioenschappen worden echter toch andere maatregelen getroffen. Dit moet wel blijven kloppen 
met het reglement.  Hij wijst erop dat afwijkingen mogelijk gemaakt moeten worden door het reglement zelf.  
Bij sommige competities is dat inderdaad zo. De vraag is/blijft of deze aanvullende reglementen rechtsgeldig zijn of 
niet.  
Verder spreekt Piet zijn waardering uit voor de inzet van het bestuur. De vergadering valt hem bij met applaus. 
 
Piet Verschure: op 8 december vergadert de CBC weer. Hervormingsvoorstellen PK’s zijn aan de districten 
gestuurd. Reacties graag doorgeven aan de gewestelijke voorzitters.  
 
Wim Schipper: vraagt extra aandacht voor het NK VG op 4/5 februari in hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. 
 
14. Sluiting 
Voorzitter sluit de vergadering om 14.18 uur.  
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JAARVERSLAG 2016-2017 (bijlage punt 6.2) 

Na de herstructurering van de diverse commissies werden ook diverse spelsoorten en klassen onder de 

loep genomen en herverdeeld tussen de portefeuilles Breedte- en Topsport. Daardoor verschoven de 

volgende klassen naar de Wedstrijdzaken Commissie Topsport (WCT): 

Libre overgangs- en topklasse; kader: alle klassen kleine tafel, bandstoten-klein 1e klasse en driebanden-

klein extra klasse. 

Daarnaast werd ook de kadercompetitie overgeheveld. In een eerder stadium was de 

spelersvertegenwoordiger van de kaderspelers overgestapt omdat deze zich in de commissie 

Breedtesport niet op zijn plaats voelde. Later bleek dat ook binnen de WCT eenzelfde verhaal te zijn. 

Derhalve werd in overleg met de poulecoördinatoren van de kadercompetitie besloten een zelfstandige 

afdeling op te richten, die na de goedkeuring van het bestuur te hebben gekregen door het leven gaat als 

Wedstrijdzaken Commissie Kaderspelers op de kleine tafel, kortweg WCK genaamd. Deze commissie zal 

zich bezighouden met alles wat kader-op-de-kleine-tafel betreft, dus zowel competitie als PK’s. Direct na 

de oprichting werd een nieuw competitiereglement gemaakt met overlappingen in de diverse 

spelsoorten wat het voor spelers in bepaalde gevallen mogelijk maakt te kiezen welke spelsoort men wil 

spelen. 

In november werd de Ereklasse Ankerkader 47/2 bij wijze van proef in een open vorm gegoten met meer 

dan 50 deelnemers. Deze proef mag als geslaagd worden beschouwd, maar na overleg werd besloten dit 

nog niet definitief in te voeren omdat er in de structuur van dit kampioenschap nog e.e.a. te verbeteren 

viel. Inmiddels is ook dat gebeurd en is besloten deze opzet het komende seizoen toe te gaan passen in 

de kaderklassen 57/2 (hoofd- en 1e klasse gecombineerd) en 38/2 (1e- en 2e klasse gecombineerd) op de 

kleine tafel. Op de kleine tafel zal er geen sprake meer zijn van ankerkader. Na een rondvraag per mail is 

besloten op de kleine tafels de ankers achterwege te laten omdat deze geen enkele meerwaarde 

hebben. In de nabije toekomst zullen steeds meer klassen worden gecombineerd en/of in 

evenementvorm worden gegoten met plaatsingswedstrijden in plaats van voorwedstrijden.  

Ook met de Ereklasse-spelers werd overleg gevoerd. Dit vond plaats in januari en daar kwam onder meer 

het open Ankerkader 47/2 ter sprake. Met het oog op de Grand Dutch 2018 en de te verdienen 

plaatsingspunten daarvoor, is besloten de kampioenschappen in de hoogste klasse niet op deze wijze te 

gaan voortzetten. Wel is besloten van het aloude AVE-systeem af te stappen en de kampioenschappen 

de komende twee seizoenen in poules te laten spelen. Voorwedstrijden zullen tot een minimum worden 

beperkt omdat de eerste 5 spelers van de nieuw ingevoerde doorlopende ranglijst direct geplaatst zullen 

worden. Per kampioenschap zullen maximaal tien spelers in de finale aantreden.  

Nieuw op de kalender in het komende seizoen is het NK Ankerkader 47/1. In 2012 werd dit 

kampioenschap voor het laatst gespeeld. De spelers zagen deze spelsoort graag heringevoerd. Voor dit 
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kampioenschap dienen zeven spelers zich te plaatsen door middel van de finales in het 47/2 en 71/2. De 

titelverdediger (nu Henri Tilleman) zal altijd automatisch geplaatst zijn. 

Dit is in vogelvlucht wat er bestuurlijk heeft plaatsgevonden binnen de WCT. Gebleken is dat de 

overlegronden met de diverse groeperingen veel heeft opgeleverd en goed werd ontvangen door direct 

betrokkenen. In de toekomst zullen meer van deze overlegronden plaatsvinden. Dat dit in het belang van 

zowel spelers als beleidsmakers is, behoeft geen nadere uitleg.  

We kennen het (nog) niet, maar als er een “speler van het jaar” verkiezing zou zijn binnen onze mooie 

sport, zou de keuze niet al te moeilijk zijn geweest. Sportief gezien bleek Raymund Swertz binnen de 

eigen landsgrenzen een veelvraat in het afgelopen seizoen. Maar liefst drie keer mocht hij de hoogste 

trede van het podium beklimmen. Eerst was er de triomf in het Ankerkader 47/2 in zijn woonplaats 

Afferden. Vervolgens was hij in Haarlo de beste in het Ankerkader 71/2 waarmee hij zijn totaal op negen 

Ereklasse titels bracht. Zijn tiende titel, met het daarbij behorende embleem met lauwertak, kwam 

eigenlijk als donderslag bij heldere hemel. In Hattem was hij in januari alle erkende bandstoters 

bijzonder knap te vlug af. Internationaal ging het echter in het geheel niet zoals vooraf gehoopt, hoewel 

zijn prestaties alleszins van wereldniveau waren. Als internationaal opwarmertje won hij in oktober nog 

wel de Euro Grand Prix 47/2 in het Franse Ronchin, maar tijdens het EK bij onze oosterburen in 

Brandenburg bleef hij verstoken van goud. In het bandstoten veroverde hij evenwel knap het brons na 

een nederlaag in de halve finale tegen de latere winnaar Frédéric Caudron in twee beurten. Beide 

ankerkaderspelen echter liepen uit op een totale deceptie. Geen partij ging verloren, maar toch hield hij 

er “slechts” een zilveren medaille aan over. In het 71/2 eindigde hij als 9e na een, zij het knappe maar 

niet toereikende, remise tegen de Zwitser Xavier Gretillat en werd daardoor tweede in zijn poule. Wel 

haalde hij de finale in het 47/2 maar ook daar versperde een remisepartij hem de weg naar het hoogst 

haalbare. Eddy Leppens eigende zich het goud toe door de Limburger in de alles beslissende shoot-out 

de baas te blijven. 

Wel was er goud voor Sam van Etten. Hij verkoos deelname aan het Libre-groot onder 21 boven het 

Ankerkader 47/2 en was onze enige landgenoot voor wie het Wilhelmus ten gehore werd gebracht. 

Opvallend was de eerste officiële deelname van landgenoten in de discipline 5-Pins. De vier spelers 

kwamen individueel en als team uit in deze door Italianen gedomineerde spelsoort. De doelstelling om 

bij de laatste 8 in de teamcompetitie te eindigen werd niet gehaald waar dit zeer wel mogelijk was 

geweest. Toch gloort er hoop voor de toekomst want wanneer er meer ervaring wordt opgedaan, kan dit 

zomaar resulteren in een plek bij de top-5, en dat is een allerminst overdreven statement. In april 2018 

staat het eerste NK 5-Pins op de kalender. Dit NK zal, om de instap zo laag mogelijk te houden, worden 

gespeeld op de kleine tafel. De verwachting is dat er ongeveer 50 spelers zullen deelnemen. Over 5 jaar 

zal het 5-Pins een volwaardige spelsoort moeten zijn om van een geslaagde introductie te kunnen 

spreken. Dan ook liggen er mogelijkheden tot het organiseren van ranking toernooien en wellicht zelfs 

een heuse teamcompetitie. 

In Rosmalen werd in juni 2016 de eerste Ladies Cup Libre-groot georganiseerd als vervanger voor het EK. 

Dit toernooi bleek geen waardige remplaçant van het EK, getuige de slechts twee niet-Nederlandse 

deelneemsters. De zes Nederlandse vrouwen bevolkten na afloop de eerste zes plaatsen op de ranglijst 

en de beide Oostenrijkse afgevaardigden sloten de rij. Mirjam Pruim-Emmens uit Almelo veroverde het 

goud ten koste van Monique van Exter. Het brons ging naar Daisy Werdekker. 
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De Topteamcompetitie werd opnieuw een prooi voor Etikon dat haar thuiswedstrijden speelde onder de 

vlag van De Hazelaar te Rosmalen. Twee ronden voor het einde mochten zij zich al kampioen noemen. In 

de Eerste Divisie ging De Viaanse Molen uit Alkmaar met de titel aan de haal. De Noord-Hollanders 

mogen zich volgend seizoen meten met de allerbeste spelers in de Eredivisie. 

Op het moment van schrijven is nog niet bekend wie de Kader- en Bekercompetitie hebben gewonnen. 

In de laatste twee weekeinden van mei hebben de overgebleven teams gestreden om de hoogste eer. 

Ook het overleg met de artistiek spelers moet nog plaatsvinden. Er wordt al over mogelijke wijzigingen 

gesproken, maar daarover kan nog geen concrete berichtgeving worden gedaan. René Dericks 

domineerde het afgelopen seizoen. In november werd hij met een vierde plaats beste Nederlander 

tijdens de Euro Grand Prix in het Franse Marseille. In de daaropvolgende vaderlandse Grand-Prixs was hij 

alle drie keren de beste en in april liet hij zich kronen tot Nederlands kampioen, oftewel Master in het 

Billard Artistique. 

Kampioenen en medaillewinnaars: 

Medaillewinnaars KVC tijdens het Europees Kampioenschap te Brandenburg (incl. jeugd): 

 

Ankerkader 47/2   Raymund Swertz – zilver 

Ankerkader 71/2   Dave Christiani – zilver 

Bandstoten      Jean-Paul de Bruijn – zilver; Raymund Swertz – brons 

Biljart Artistiek    Jop de Jong – brons 

Libre groot U21    Sam van Etten – goud 

Libre klein U17    Leon Dudink – zilver 

Libre klein Teams   Horna – zilver (Jordy Jong, Leon en Nick Dudink) 

3 Banden-kl Teams  Apeldoorns Biljartcentrum – brons (Eddy Merckx en Jordy de Kruijf) 

PK’s - Nederlands kampioen in de diverse spelsoorten en klassen werden: 

Libre: 

Overgangsklasse   Jean-Paul Rens – Bergen op Zoom 

Topklasse       Tonnie van Meerakker – Valkenswaard 

Groot 1e klasse    Peter de Bree – Middelburg 

Ereklasse        Demi Pattiruhu 

(Anker)Kader: 

38/2 3e klasse     Frans van Luijtgaarden – Lepelstraat 

38/2 2e klasse     Wilbert Gantvoort – Spijkenisse 

38/2 1e klasse     Jim van der Starre – Heemskerk 

57/2 1e klasse     Cor van de Groep – Bunschoten Spakenburg 

57/2 hoofdklasse   Germ Bot – Hoorn 

47/2 1e klasse     Micha van Bochem – Kranenburg (D) 

47/2 Ereklasse    Raymund Swertz – Afferden 

71/2 Ereklasse    Raymund Swertz – Afferden 
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Bandstoten: 

Klein 1e klasse       Fred Driessen – Almere 

Groot 1e klasse      Wiel van Gemert – Heel 

Ereklasse          Raymund Swertz – Afferden 

Driebanden: 

Klein Dames      Joke Breur – Terneuzen 

Klein extra klasse   John Schollink – Almelo 

Groot 1e klasse    Peter Vlaar – Hoorn 

Biljart Artistiek: 

1e klasse        Eric van Hoorn - Gouda 

Ereklasse        René Dericks – Venray 

 

Alex ter Weele 

Portefeuillehouder Topsport 
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31‐12‐2016 31‐12‐2015 31‐12‐2016 31‐12‐2015 31‐12‐2016 31‐12‐2015

€ € € € € €

Activa Vaste activa

Materiële vaste activa 66.358           54.980           6.893                9.415              73.250           64.395          

Vlottende activa 

Voorraden ‐                       ‐                       ‐                          ‐                       ‐                       ‐                      

Debiteuren 19.088           29.814           3.139                5.048              22.227           34.862          

Rekening ‐ courant verhouding 32.491           ‐4.247            ‐32.491             4.247              ‐                       ‐                      

Overige vorderingen 88.298           57.341           15.610              15.305           103.908         72.646          

139.878         82.908           ‐13.743             24.600           126.135         107.508        

Liquide middelen  315.207         309.396         663.325            631.619         978.532         941.015        

Totaal activa 521.442         447.284         656.475            665.634         1.177.917      1.112.918     

Passiva Vermogen 270.455         260.002         378.008            380.372         648.463         640.373        

Voorzieningen 6.600              4.750              ‐                          ‐                       6.600              4.750             

Langlopende schulden ‐                       ‐                       ‐                          ‐                       ‐                       ‐                      

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichting  ‐                       ‐                       ‐                          ‐                       ‐                       ‐                      

Crediteuren 27.883           13.648           4.260                8.697              32.143           22.345          

Belastingen en premies 25.588           8.397              ‐                          ‐                       25.588           8.397             

Overig 190.916         160.487         274.207            276.565         465.123         437.052        

244.388         182.532         278.467            285.263         522.854         467.795        

Totaal Passiva 521.442         447.284         656.475            665.634         1.177.917      1.112.918     

‐ 4
1
 ‐

Bijlage 1 :  Balans van de twee juridische entiteiten

KNBB ‐ Koepel KNBB vereniging Carambole Totaal KNBB
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Koepel KVC Driebanden Pool Snooker Totaal

Baten

Contributies 6.232          520.529    70.960          52.069      21.511    671.302      

Inschrijfgelden  ‐               35.738      44.028          20.656      9.845      110.267      

Sponsoring 8.050          18.000      6.167            5.750        500         38.467        

Subsidies VWS+ overig 17.425        ‐            ‐                ‐            ‐          17.425        

Subsidies NOC*NSF 231.560      ‐            14.532          112.884    ‐          358.976      

Overige opbrengsten 19.628        4.221        9.015            18.900      3.775      55.539        

Totaal baten 282.896      578.488    144.702        210.259    35.631    1.251.975   

Lasten

Personeel 262.310      ‐            ‐                ‐            ‐          262.310      

Huisvesting 33.280        ‐            ‐                ‐            ‐          33.280        

Organisatie 176.339      2.391        2.393            1.507        217         182.848      

Bestuur / commissies 21.871        25.526      7.738            13.059      2.035      70.229        

Breedtesport 67.702        101.951    27.663          ‐            7.051      204.368      

Topsport ‐               46.105      16.920          150.246    11.304    224.575      

Wedstrijden ‐               127.732    61.527          11.826      9.470      210.555      

Marketing 8.151          8.810        8.304            ‐            1.292      26.558        

Afschrijvingen 21.448        2.522        ‐                ‐            ‐          23.970        

Bijdrage in de koepel 311.952‐      268.427    18.056          16.401      9.068      0‐                  

Totaal lasten 279.150      583.464    142.602        193.038    40.438    1.238.692   

Resultaat

Baten 282.896    578.488  144.702       210.259  35.631  1.251.975 

Lasten 279.150    583.464  142.602       193.038  40.438  1.238.692 

Exploitatieresultaat 3.745        4.977‐      2.100           17.221    4.807‐    13.283      

Afboeking oninbare vordering 1.830‐          92‐              655‐               815‐            758‐         4.151‐           

Financieel resultaat 3.745‐          2.705        ‐                ‐            ‐          1.040‐         
Resultaat sectie 1.830‐        2.364‐      1.445           16.407    5.565‐    8.092         

Bijlage 2 :  Staat van Baten en Lasten per sectie 2016

‐ 4
2
 ‐
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begroot

2016 2016 2015

€ € €

Opbrengsten

Contributies 520.529           511.200     535.819    

Inschrijfgeld Competities 12.965             9.750          12.605       

Inschrijfgeld Toernooien 22.773             16.000        23.876       

Sponsoring 18.000             18.000        16.286       

Subsidies VWS ‐                   ‐              ‐             

Subsidies NOC*NSF ‐                   ‐              ‐             

Overige Opbrengsten 4.221               2.000          5.220         

578.488           556.950     593.807    

Kosten

Organisatiekosten 2.391               5.760          7.181         

Bestuur & Commissie 25.526             31.200        29.117       

Breedtesport 101.951           101.964     102.365    

Topsport 46.105             40.720        17.835       

Wedstrijdkosten 127.732           126.320     151.175    

Communicatie‐, PR‐ en marketing 8.810               8.460          7.198         

Afschrijvingen 2.522               2.520          2.522         

Bijdrage koepel 268.427           241.969     249.544    

583.464           558.913     566.937    

Resultaat

Opbrengsten 578.488           556.950     593.807    

Kosten 583.464           558.913     566.937    

‐4.977              ‐1.963         26.870       

Afboeking oninbare vordering ‐92                   ‐              436            

Financieel resultaat 2.705               2.340          4.255         

Resultaat sectie ‐2.364              377             31.561       

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve Landsfinale ‐                   ‐             

Alg. Res.  KNBB vereniging Carambole ‐2.364              31.561       

‐2.364              31.561       

Bijlage 4 :  Staat van Baten en Lasten Carambole

‐ 44 ‐
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Toelichting financieel verslag 2016 (bijlage punt 6.3) 
 
Algemeen. 
Voor u liggen de jaarstukken van de KNBB vereniging Carambole met betrekking tot het boekjaar 2016. 
Het betreft een uittreksel van het verslag van de KNBB als geheel. 
Van het omvangrijke rapport van de KNBB zijn die zaken, die betrekking hebben op KVC, uitgelicht. Het 
gaat om de bladzijden 41, 42 en 44.  
Op pagina 41 vindt u de balansen van de KNBB-koepel, KVC en de KNBB geconsolideerd. Pagina 42 geeft 
de resultaten weer van de KNBB-koepel, de secties en de KNBB geconsolideerd. Op pagina 44 treft u de 
resultatenrekeningen aan over de jaren 2015 en 2016 als mede de begroting voor 2016. 
 
Balans. 
De activa-zijde betreft de bezittingen. De materiële activa omvatten de wedstrijdsoftware en de 
demontabele biljarttafel, beschikbaar voor demo's. 
Het bedrag aan debiteuren is iets gedaald t.o.v. 2015. Er doen zich geen achterstanden voor in de 
vorderingen. 
De rekening-courant verhouding is die met de KNBB. Deze wordt door het jaar heen “vlak” gehouden. 
Deze schuld is ontstaan door de late definitieve verrekening van de koepelkosten. 
De overige vorderingen belopen vooruit betaalde kosten en zijn gelijk aan die van 2015. 
De liquide middelen betreffen de saldi van de bankrekening en de spaarrekening resp. € 3.325,- en  
€ 660.000,-. De liquiditeit is onveranderd goed. 
 
De passiva-zijde betreft uiteraard het eigen vermogen van KVC. Als gevolg van het geleden verlies over 
2016 is er sprake van een vermogensafname van € 2.364,-. Met 57,6% eigen vermogen is er nog steeds 
sprake van een goede solvabiliteit. 
Het crediteurensaldo, de nog te betalen rekeningen, is gedaald t.o.v. 2015. 
De overige kortlopende schulden betreffen de vooruit ontvangen contributies voor 2017. 
 
Resultatenrekeningen. 
Pagina 42 beschrijft de resultaten zoals die behaald zijn door de koepel, de secties en de KNBB als 
geheel. 
Het resultaat over-all is positief, € 8.092,-. De koepel, KVC en de sectie Snooker behaalden negatieve 
resultaten. De sectie Driebanden en de sectie Pool scoorden positief. 
 
Staat van baten en lasten van KVC. 
Over de hele linie zijn de opbrengsten t.o.v. 2015 gedaald behalve de inschrijfgelden. De sponsoring is 
iets hoger dan in 2015 en zit daarmee weer op het oude niveau. In 2015 is een coulance-betaling gedaan 
aan de sectie Driebanden. In vergelijking met de begroting is er sprake van een betere opbrengst. Dit 
dient toegeschreven te worden aan voorzichtig begrote opbrengsten. 
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Aan de kostenkant is er sprake van stijgers en dalers, zowel t.o.v. de begroting als de cijfers over 2015. 
De grootste en meest teleurstellende post is de bijdrage aan de koepel. Deze is voor 2016 fors hoger dan 
begroot en fors hoger dan in 2015. De overschrijding van de begrote koepelkosten van ± € 22.000,-  
wordt veroorzaakt door meer automatiseringskosten (aanhouden Kompsos, Biljart.tv en de help-desk).  
De teleurstelling zit met name in het feit dat we pas in 2017 werden geconfronteerd met deze 
overschrijding. Voor KVC is de teleurstelling dubbel zo groot omdat door de stijging van ons aantal 
“reken-leden” de overschrijding geheel voor rekening van KVC komt. Inmiddels is een aantal 
maatregelen getroffen zoals het per kwartaal gaan actualiseren van de koepelkosten zodat bijsturen 
mogelijk is en het rechtstreeks doorbelasten van sectie-gebonden kosten. Daarnaast heeft KVC zichzelf, 
en ook het bondsbestuur, afgevraagd of de wijze van berekening van de koepelbijdrage niet herijkt moet 
worden. Dit omdat de eerder genoemde stijging van ons aantal “reken-leden” niet automatisch hoeft te 
betekenen dat de werkzaamheden voor KVC toenemen. Om tot die eventuele herijking te komen wordt 
er op het bondsbureau momenteel al gewerkt aan een urenverantwoording. Bovendien is het 
convenant, zoals u bekend is, verlengd voor 1 jaar met een optie voor nog 2 jaar. 
Indien de koepelbijdrage was geweest als begroot dan zouden we een positief resultaat hebben behaald 
van ± € 20.000,-. 
De topsportkosten lijken fors gestegen t.o.v. 2015 maar verondersteld mag worden dat een deel van de 
topsportkosten in 2015 is geboekt onder wedstrijdkosten. De stijging van de topsport- en 
wedstrijdkosten in totaal t.o.v. de begroting is gelegen in het feit dat de organisatie van de European 
Ladies Cup “plotseling”  (na opstelling begroting 2016) op ons pad kwam. 
 
Het behaalde resultaat van - € 2.364,- wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen en is als zodanig 
verwerkt in de balans per 31 december 2016. 
 
Overzicht aantal leden per sectie. 
“Leden” betreft de leden per 31 december van het betreffende jaar en “R-leden” betreft de stand per 1 
oktober van dat jaar op basis van de convenantverrekening. 
 
 2014 2015 2016 

 Leden R-leden Leden R-leden Leden R-leden 

Carambole 23582 17711 23143 16369 22751 16895 

Driebanden 2011 1384 1884 1199 1759 1136 

Pool 1836 1352 1565 1194 1472 1032 

Snooker 741 671 716 641 622 571 

Leden meerdere secties -1275  -1242  -1196  

TOTAAL 26895 21118 26066 19403 25408 19634 
 
Het ledenverlies voor KVC bedraagt 392 (=1,7%), voor Driebanden is dat 125 (=6,6%), voor Pool is het 
verlies 93 leden (=5,9%) en voor Snooker is de daling 94 leden (=13,1%). 
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CONCEPT VOORSTEL (bijlage punt 9) 
 
Aanpassen persoonlijke kampioenschappen 
 
Het structureel afnemen van inschrijvingen voor de persoonlijke kampioenschappen baart ons grote 
zorgen, vandaar dat hervormingen noodzakelijk zijn. Een belangrijke stap in dit traject is het openstellen 
van de inschrijvingen voor iedere biljarter, dus niet alleen voor KNBB leden.  
Omdat wij als KNBB bindend willen zijn voor de biljartsport in Nederland en zo de sport willen zekeren 
voor de toekomst, lijkt ons dit een belangrijke stap voorwaarts. 
Na iedere stap volgt er een gedegen evaluatie. 
 
Stap 1. 
De districten stellen de inschrijvingen voor de persoonlijke kampioenschappen open voor iedereen. Een 
niet-KNBB lid betaalt een verhoogd inschrijfgeld wat ik “deelnemerscontributie” wil noemen. Deze 
deelnemerscontributie komt toe aan het district dat vervolgens € 5,- (voor Biljartpoint en Renflex) 
overmaakt aan de KVC / KNBB. Deze deelnemerscontributie bedraagt voor de dagspelers  
€ 10,- en voor de avondspelers € 18,-.  
De districten zijn vrij om dit toe te passen, dus wij willen dit districten niet opleggen maar wel verzoeken. 
Dit deelnemerscontributie-lidmaatschap heeft een duur van 1 jaar, daarna vervalt dit lidmaatschap 
automatisch voor beperkte duur. Dit beperkte lidmaatschap start met ingang van seizoen 2018/2019. 
 
Stap 2. 
De districten die hieraan mee willen werken zullen dit kenbaar maken aan het bondsbureau (Ad Klijn). 
Alle biljartlokalen in het district zullen promotiemateriaal ontvangen, dus ook die lokalen die geen KNBB 
verenigingen herbergen. Vervolgens zullen wij daar waar gewenst de districten ondersteunen met het 
realiseren van deze nieuwe opzet. Ieder kampioenschap zal geëvalueerd worden en naar aanleiding van 
deze evaluatie zullen in overleg met de districten vervolgstappen gemaakt worden. 
 
Stap 3. 
Een vervolgstap zou het organiseren van provinciale in plaats van gewestelijke finales kunnen zijn. De 
districtskampioen wordt dus ingeschreven in die provincie waar zijn of haar postcode in valt. Voordeel is 
kortere reisafstanden minder overnachtingen en meer aandacht van de regionale media. De twaalf 
kampioenen spelen om het Nederlands kampioenschap. Voor lokaal houders is dit aantrekkelijker omdat 
hier meer spelers en supporters aanwezig zullen zijn.  
 
Stap 4. 
In plaats van gewestelijke commissies kunnen we denken aan provinciale commissies, de lijnen worden 
dan korter en een afgevaardigde van deze commissie neemt plaats in de commissie Breedtesport.  Deze 
wedstrijdleiders zijn heel bekend met het wel en wee van de districten en op deze wijze zal er meer 
draagvlak zijn voor allerlei biljart-gerelateerde zaken op wedstrijdgebied.   
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