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Aan geadresseerde

Nieuwegein, 2 juni 2021

Uitnodiging voorjaarsvergadering KVC
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op

Zaterdag 19 juni 2021, aanvang 10.30 uur in:
Dorpshuis De Twee Marken
Trompplein 5
3951 CR MAARN
Tel: 0343-442706
De agenda en bijbehorende stukken vindt u in deze vergaderbrochure.
Wij verzoeken u, in verband met de huidige wettelijke verordeningen, slechts 1 afgevaardigde per
district te laten komen.
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 secretaris@knbb-carambole.nl
T 06-43688800
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole,
Piet Verhaar, voorzitter
Janneke Horneman, secretaris
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GELOOFSBRIEF VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE KNBB-VERENIGING
CARAMBOLE OP ZATERDAG 19 JUNI 2021
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 gekozen:
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.

Koninklijke Nederlandse Biljartbond
Vereniging Carambole
Archimedesbaan 7
3439 ME Nieuwegein
030 – 6008400
info@knbb.nl

KNBB Vereniging Carambole

Samen biljarten geeft meer effect!

1. Opening

AGENDA

2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
- Corona en biljarten
- Ontwikkelingen wedstrijdsoftware
4. Ingekomen stukken
5. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 19 december 2020 (bijlage)
6. Voorstel Biljart Magazine (Toelichting ter vergadering)
7. Toelichting nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (continuïteitscommissie) (bijlage
en verder toelichting ter vergadering)
8. Voorstel Statutenwijziging (bijlage)
9. Financiële zaken en FAC
9.1 Financieel verslag 2020 + toelichting (zie bijlagen)
9.2 Verslag FAC (bijlage)
9.3 Decharge bestuur
9.4 Samenstelling FAC
Huidige leden: Jos van Tilborg en Ron Schellingerhout. Eerstgenoemde is aftredend. Er dient dus
1 nieuw lid te worden toegevoegd.
Afgesproken is dat per toerbeurt een district verantwoordelijk zal zijn voor bezetting van de FAC.
Wij roepen de districten op om zich hiervoor aan te melden. Indien geen meldingen
binnenkomen, zullen wij in de vergadering een district aanwijzen.
9.5 Voorstel eenmalige contributiereductie 2021/2021 (Toelichting ter vergadering)
10. Bestuursverkiezing
Toelichting en voorstellen ter vergadering.
11. Samenstelling bondsraadleden KVC
Jaap Labrujere is aftredend en herkiesbaar.
Wim Roseboom heeft te kennen gegeven zijn functie neer te willen leggen. De reserve, Ad van
Mol, zal zijn plaats innemen. Wij stellen voor om Gerrit Luiten (Veluwezoom) als nieuwe reserve
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INSCHRIJVING

te benoemen.
12. Rondvraag en sluiting
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KNBB Vereniging Carambole

NOTULEN – ALV
Van: de extra ledenvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole via Teams
Datum: 19 december 2020
Aanwezig:
Bestuursleden: Piet Verhaar (voorzitter), Benny Beek (penningmeester), Piet Verschure (Wedstrijdzaken
Breedtesport), Piet de Jongh (Wedstrijdzaken Topsport), Janneke Horneman (secretaris)
Afgevaardigden van de districten, met uitzondering van:
Den Haag, Eem- en Flevoland, Stedendriehoek ’t Sticht, Veen- en Rijnstreek, Venlo, West-Brabant, ZuidLimburg
1. OPENING
Voorzitter Piet Verhaar heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent om 10.30 uur de vergadering.
Wij hadden op 28 november de ALV willen houden, waarin instemming voor 3 punten zou worden
gevraagd. Omdat door de coronamaatregelen fysiek vergaderen niet mogelijk was, is per e-mail
instemming voor deze punten gevraagd. Op 2 van de 3 punten kregen wij een unaniem positief besluit:
1. De notulen van de ALV van 4 juli 2020
2. De begroting voor 2021
Het derde punt “Investering PK software” leverde 29 positieve stemmen op en 4 negatieve
stemmen. Omdat hier geen unaniem besluit voor was, zijn we wettelijk verplicht om hier een
vergadering voor uit te schrijven.
Op de vraag naar het doel van deze vergadering antwoordt voorzitter dat in wezen het besluit al
is genomen. Stemmen die voorafgaand aan de vergadering zijn uitgebracht, behouden hun
geldigheid. Maar we moeten aan de wettelijke verplichting van vergaderen voldoen, vandaar
deze extra ledenvergadering.
Nu hoeft er ook geen unaniem besluit meer te zijn, maar wel meerderheid van stemmen (en die
is er al).
2. VASTSTELLEN AGENDA - INVESTERING WEDSTRIJDSOFTWARE
Er is informatie van Peter Rijckaert inzake Biljartpoint/PK Online ontvangen. Per 1 augustus zal PK Online
in BiljartPoint geïntegreerd zijn. BiljartPoint biedt ons dan het gebruik aan voor 12.100,00 euro per jaar
(dit is inclusief BTW die wij niet kunnen aftrekken).
Omdat enkele districten vinden dat deze brief nieuwe informatie levert, willen zij het besluit over de
investering in PK wedstrijdsoftware opnieuw ter discussie stellen. Dan zouden we weer van voren af aan
moeten beginnen en de vraag is of dit aanbod daadwerkelijk nieuwe inzichten opent.
Het kan maar voor een deel in onze behoeften voorzien en het heeft geen koppeling met de
ledenadministratie. Dit laatste is ook niet zomaar mogelijk vanwege privacy wetgeving, die het onnodig
opslaan van gegevens op meer dan 1 plek als riskant benoemt.
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De KNBB laat op dit moment ook een volledig nieuwe ledenadministratie ontwikkelen.
Nog een aspect is, dat de KNBB tevens een nieuw programma voor teamwedstrijden ontwikkelt.
Pool en Snooker werken met Cue Score, KVC en Driebanden met BiljartPoint.
De KNBB wil een programma waar alle secties gebruik van kunnen maken. Daar moeten wij aan
meedoen, omdat wij een sectie van de KNBB zijn en daar kunnen we ons niet aan onttrekken. Zelfs al
zouden we deze software niet gebruiken, we betalen er toch aan mee. Bovendien zouden we weer met
de koppeling aan de ledenadministratie zitten. Deze nieuwe koppeling is reeds geborgd.
Dat wij wel een apart PK softwareprogramma hebben, is voor de KNBB geen probleem omdat de andere
secties daardoor niet gehinderd worden. De programmeurs van beide software systemen zullen in nauw
overleg samenwerken.
Het wordt in delen gebouwd, elk deel dat gereed is wordt getest. Dus alles wat in de praktijk komt,
wordt eerst uitgebreid getest.
De kosten worden nog eens kort toegelicht: 40.000 euro voor de investering, met uitloop naar maximaal
50.000 euro en daarnaast 1.800 euro per jaar voor regulier onderhoud. Toekomstig programmeerwerk
komt neer op 72 euro per uur, bij BiljartPoint kost dat 121 euro per uur.
Vragen:
Rob van ’t Hul (Oss): Ontwikkelt de KNBB software voor alle secties? Ja, maar het is uitsluitend voor
competitiewedstrijden.
Is de voorgestelde investering in BiljartProf alleen voor het ontwikkelen van PK? Ja. Maar om
toekomstbestendig te zijn, moet er nu al aan gesleuteld worden. Die investering willen we nu in 1x
uitgeven. Daarna zijn er alleen nog onderhoudskosten.
Is koppeling met programmatuur van de KNBB mogelijk? Ja, daar is overeenstemming in.
Rob Timmerman (Maastricht): Is er een projectplan? Gaan we ervan uit dat als de programmeur zegt dat
het goed is, dat het dan inderdaad goed is? Zijn ervaring is dat het uiteindelijk alleen maar meer gaat
kosten en langer gaat duren.
Antwoord: De programmeur heeft alle functies van BiljartProf doorgenomen en in de offerte
opgenomen met een aparte begroting.
Ron Schellingerhout vult aan dat er gekeken is hoe de software in elkaar zit en hoe het onderbouwd is.
Hij en de commissie zijn er zeer content over, zoals het nu beschreven staat. Hij heeft zelf ook de nodige
zorg vanuit IT-oogpunt gehad, maar heeft er inmiddels alle vertrouwen in. Oplevering zal per onderdeel
zijn, en kan dan steeds getest worden.
Hein Smit (Duinstreek): Waarom bepaalt de KNBB het programma terwijl wij als KVC als grootste geen
inbreng hebben?
Antwoord: Een groot gedeelte is eigendom van de KNBB. Als het over wedstrijdsoftware met
functionaliteiten specifiek voor KVC gaat, hebben wij zeker wel inbreng.
De KNBB is een overkoepelend orgaan, belanghebbenden zijn de secties. Als deze allemaal apart gaan
zitten ontwikkelen, is dat te gek voor woorden. Dus vandaar wordt dit nu centraal geregeld. Bovendien is
er een behoorlijk bedrag aan subsidie voor ontwikkelen ontvangen door de KNBB.
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Janhans Berg (Noord Holland Midden): Vraagt zich af of de stemming wel geldig is. Op het schriftelijk
verzoek om akkoord te gaan met een investering ontbreekt het verkrijgen van inzicht, wat je op een
fysieke ALV wel kan krijgen. Volgens hem is er nu nog geen toestemming voor de investering.
Piet Verhaar geeft nogmaals aan dat de wet zegt: als je niet fysiek kan vergaderen, mag je de deelnemers
vragen om digitaal een stem uit te brengen. Bij een unaniem antwoord is dan verder geen vergadering
nodig.
Omdat wij geen unaniem antwoord hadden, is deze vergadering belegd. Volgens de tijdelijke wet covid19 art. 6.6 is een bestuur bevoegd om te bepalen dat de vooraf uitgebrachte stemmen hun geldigheid te
laten behouden. Dit is een genomen besluit met overgrote meerderheid van stemmen.
De functionaliteit van Biljartprof is volgens hem ook nog lang niet op orde, en ziet dit als een
zorgwekkende start.
Als de koepel vindt dat er nieuwe software moet komen, waarom wijzen we hen dan niet op
BiljartPoint? Antwoord: De bondsraad heeft het besluit genomen om dit te doen, en hieraan is al heel
veel discussie aan vooraf gegaan. KVC moet dan sowieso meebetalen. KVC heeft zich behoorlijk
ingespannen voor BiljartPoint, maar de KNBB is een andere weg ingeslagen.
Uiteindelijk komen we veel goedkoper uit dan doorgaan met BiljartPoint.
Janhans vraagt zich verder af of wij nu wel de juiste koers varen, gezien er nieuwe inzichten zijn om PK
Online te kunnen gebruiken. In feite zou hij alle aspecten opnieuw willen laten bekijken om de beste
koers uit te kunnen stippelen.
Het genomen besluit is niet van het bestuur maar van de districten. Echter, wij hebben Ron
Schellingerhout en Ton Stijnman als specialisten erbij gevraagd. Nu er een besluit is genomen, mede op
basis van de ervaringen van deze specialisten, vindt het bestuur dat dat voldoende zou moeten zijn.
Ook PK Online zorgt voor onzekerheden.
Piet Verhaar ziet dezelfde vraagstukken, omdat geen enkel plan vooraf zekerheid geeft.
Ron Schellingerhout vult aan, dat bepaalde functionaliteiten in BiljartProf moeten worden verbeterd. Het
ziet er momenteel al veel beter uit dan voorheen.
Janhans zou graag zien dat er nog beter onderzoek komt (door voortschrijdend inzicht) en dat we over
een paar maanden pas het besluit nemen.
Benny Beek: Er wordt al heel lang over dit onderwerp gesproken, er ligt een goed onderbouwd verhaal
en we hebben een meerderheid van stemmen. We zitten niet te wachten op vertraging.
Gerrit Luiten (Veluwezoom): Het verhaal over de koppeling tussen BiljartPoint en PK Online spreekt hem
niet zo aan. Veluwezoom was een van de 4 tegenstemmers, omdat er geen plan van aanpak was.
Inmiddels is gebleken dat er wel degelijk een plan is, hun bezwaren zijn niet zodanig dat zij een verdere
investering willen tegenhouden. Zij gaan nu akkoord met de investering.
Ad van Mol (Kempenland): Wil ook met de secties samenwerken om KNBB software te ontwikkelen.
BiljartProf moet inderdaad wel opgepimpt en gebruiksvriendelijker worden en meer uitstraling krijgen.
De functionaliteiten zijn al een stuk verbeterd. Dit zal later aansluiten op de software van de KNBB. Ook
de ledenadministratie is dan geborgd.
Hij vindt dat de koppeling van BP/PK Online nu niet aan de orde is.
Pieter Augustijn (Zwolle) verzoekt dringend om verder te gaan op de ingeslagen weg.
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Rob Timmerman (Maastricht): Mist nog wel een goed onderbouwd projectplan. De specialisten hebben
inderdaad het plan gezien, dit is uit modules opgebouwd en geoffreerd. Is er integratie met de
ledenadministratie? Ja, via interfaces.
Er komt een testgroep die e.e.a. zal gaan volgen, per module wordt het functioneren ervan bekeken. Dan
kan er direct op ingehaakt worden.
Dit moet nog door KVC gecoördineerd worden, het bondsbureau wordt er ook in betrokken. Rob
Timmerman blijft sceptisch, en wil wel toetreden tot de testgroep. Er volgen spontaan nog enkele
aanmeldingen voor deze testgroep: Pieter Augustijn, Dominique van Andel, Maria Blom, Rob van ‘t Hul.
Er moet ook een after-plan komen, d.w.z. iedereen moet een duidelijke handleiding krijgen.
Hein Smit (Duinstreek): Vandaag is er veel opheldering geweest. Duinstreek steunt nu ook het voorstel
van KVC.
Geconcludeerd wordt dat we op de voorgestelde wijze verder gaan met de investering in
wedstrijdsoftware.
3. VERVOLG PK’S EN COMPETITIE LOPEND SEIZOEN
Piet Verschure hoopt in maart weer te kunnen starten, maar er zal geen landsfinale meer plaatsvinden.
Als bestuur vinden we dat we wel iets moeten organiseren voor biljartend Nederland in juni in
Nieuwegein. Verdere informatie volgt in januari.
Het wordt een open toernooi voor libre, driebanden en bandstoten. Elk district kan 1 deelnemer leveren
plus een reserve. Gespeeld wordt in poulesystemen en finales. Voorwaarde is of we het in juni mogen
organiseren. Ook moet de deadline bekend zijn voor het nog kunnen cancelen bij Merwestein.
Het staat de districten vrij om wel of niet nog een competitie op te starten en in welke vorm.
Rob van ’t Hul (Oss): Eind oktober zijn alle PK-wedstrijden verboden. Tot half mei ligt de boel
(gedeeltelijk) op slot. Dus dat wordt kort dag, maar zijn district wil wellicht nog wel wat organiseren.
Hein Smit (Duinstreek): Kan het ermee eens zijn. Duinstreek wil zelf ook nog een triatlontoernooi
organiseren, juist voor de lagere spelers. Daarnaast nog een 10 over rood toernooi.
Ton Stijnman (Betuwe-Veenendaal): Is het toernooi voor teams of individueel? Individueel.
Karel Swarts (’s-Hertogenbosch): Vindt het een mooi voorstel, maar: enerzijds is het open voor iedereen,
anderzijds moet er per district 1 afgevaardigde komen? Het is een open inschrijving in het district. In de
districten moeten dan voorronden o.i.d. komen.
Voor wat betreft de competitie heeft zijn district het voornemen om alsnog te gaan spelen, vanaf 1
maart als dat mogelijk is. Zij gaan dat voor hun leden doen maar vooral ook om hun lokaliteiten te
steunen. Hij adviseert de overige districten om dat ook te doen.
Wim Schmitz (Doetinchem): Komen er geen gewestelijke en nationale vervolgwedstrijden meer? Die
komen er niet meer, en dit geldt voor alle niveaus. Voor 2021/2022 de startmoyennes hanteren van
afgelopen jaar? Ja.
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Wilco Hagemeier (Twente): Adviseert om de competitie moyennes van vorig seizoen te hanteren, met
uitzonderling van NO spelers die nu wel een officieel moyenne hebben.
Hoe zit het met de contributies?
Benny Beek: De bondscontributie is grotendeels voor algemeen functioneren (gebouw, personeel
bondsbureau etc.). Het jaar 2020 heeft weliswaar een sportief resultaat van nul, maar het financieel
resultaat is positief: ca. 60.000 euro. Begroting van volgend jaar is negatief, dus we hebben nu alvast een
goede reserve. Inschrijfgelden: wat niet doorgaat, wordt terugbetaald.
Jogchum van der Gaast (Friesland): Worden er dit seizoen geen PK’s meer gespeeld? Geen gewestelijke
en nationale finales, maar hopelijk wel een evenement in Nieuwegein zoals besproken.
Piet de Jongh: Voor wat betreft de topsport is er een overleg geweest met topspelers. Het streven is om
de Vijfkamp nog wel door te laten gaan later in het jaar en ook 1 groot open NK. De geplande NK’s
worden niet gespeeld, maar het zal wellicht nog mogelijk zijn om de topteamcompetitie op te starten.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit voorzitter Piet Verhaar om 12.00 uur de vergadering.
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Bijlage punt 7

Punt 7. Toelichting nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (continuïteitscommissie)
WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stap 1: Waarom WBTR en wat moet je doen?
Stap 2: Goed bestuur
Stap 3: Aansprakelijkheid van bestuursleden
Stap 4: Tegenstrijdig belang
Stap 5: Afwezigheid van bestuursleden
Stap 6: Meervoudig stemrecht
Stap 7: Toezicht
Stap 8: Bindende voordracht
Stap 9: Raadgevende stem
Stap 10: Statuten

De wet gaat in op 1 juli 2021 en heeft als voornaamste doel de besluitvorming in de vereniging
zorgvuldiger plaats te laten vinden en de individuele aansprakelijkheid te verkleinen.
Bescherming door zorgvuldigheid.
Een vereniging moet statuten hebben. Statuten zijn in feite niets anders dan afspraken over de
rechten, plichten en bevoegdheden binnen de vereniging. Die hoeven niet op schrift te zijn gesteld,
maar op schrift stellen is wel altijd verstandiger.
Er zijn twee soorten verenigingen: de informele vereniging en de formele vereniging.
In een kleine informele vereniging zijn rechten, plichten en bevoegdheden vaak slechts mondelinge
afspraken. Niet op schrift vastgelegd. In zo’n vereniging zijn alle leden hoofdelijk aansprakelijk voor
alle schulden ván en vorderingen óp de vereniging. Er is geen verplichting om de vereniging te laten
inschrijven in het handelsregister. De vereniging kan zich vrijwillig wel (grotere verenigingen zullen
dat meestal wel doen) laten inschrijven (verstandig) in het Handelsregister. Door zich te laten
inschrijven in het Handelsregister krijgt de vereniging beperkte rechtspersoonlijkheid. Voor
inschrijving zijn op schrift gestelde statuten vereist. De statuten hoeven niet in een notariële acte te
zijn vastgelegd. Na inschrijving zijn niet meer alle leden, maar nog wel alle bestuursleden hoofdelijk
aansprakelijk.
De formele vereniging heeft schriftelijke statuten, die in een notariële akte zijn vastgelegd en is
(verplicht) ingeschreven in het Handelsregister. De vereniging bezit volledige rechtspersoonlijkheid.
De vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid kan bijv. registergoederen verwerven.
Bestuursleden van wie de machtiging in het Handelsregister is ingeschreven, mogen namens de
vereniging financiële handelingen verrichten en verplichtingen aangaan. Slechts in statuten, die in
een notariële akte zijn vastgelegd, kan persoonlijke aansprakelijkheid worden beperkt of uitgesloten.
Om die persoonlijke aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten, dient in de statuten een aantal
bepalingen m.b.t zorgvuldige besluitvorming en toezicht met nog wat andere zaken volgens de
aangepaste Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen te worden opgenomen.
Wettelijk is straks bijv. verplicht om vast te leggen hoe de vereniging wordt bestuurd als het hele
bestuur niet in staat is te besturen. Eveneens mag straks een bestuurslid met eigen belangen in
bepaalde gevallen niet deelnemen aan besluitvorming.

Niet verplicht maar wel verstandig is het om meteen in de statuten een bepaling op te nemen dat
een ledenvergadering ook digitaal gehouden mag worden. Als straks de tijdelijke noodwet niet meer
van kracht is, mag digitaal vergaderen en stemmen alleen nog als dat in de statuten is opgenomen.
De vernieuwde wet is vanaf 1 juli 2021 van kracht. Aanpassen van statuten kan ook later. In dat geval
blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid van kracht tot de statuten overeenkomstig de wet zijn
aangepast en bij de notaris gepasseerd.
Meer informatie, bijv. over de mogelijkheden om via de KNBB iets voordeliger rechtskundige hulp te
krijgen, is in te winnen via een e-mail naar info@knbb.nl.

Bijlage punt 8

Punt 8. Statutenwijziging
Het bestuur stelt onderstaande wijzigingen voor:
Aanpassing artikel 8 - Einde lidmaatschap.
In artikel 8, lid 3, 4, 5 en 6 wordt "het einde van het boekjaar" veranderd in "het einde van
het wedstrijdjaar".
Artikel 9 – Het bestuur.
Toegevoegd wordt artikel 13:
Bij ontsteltenis van het gehele bestuur wordt de vereniging dan wel de sectie bestuurd door
de commissie Continuïteit. Deze commissie bestaat uit 5 districtsbestuurders. Leden van de
commissie Continuïteit worden jaarlijks door de algemene vergadering voor de duur van één
jaar benoemd. Een lid van de commissie Continuïteit kan aansluitend acht maal voor de duur
van één jaar worden herbenoemd. Het lidmaatschap van de Commissie Continuïteit is niet
verenigbaar met het lidmaatschap van het (sectie)bestuur.

Bijlagen punt 9.1 Financieel verslag 2020 + toelichting

Toelichting financieel verslag 2020
Algemeen
Voor u ligt het financieel verslag 2020 van KNBB vereniging Carambole. Ook dit keer betreft het een
uittreksel van het verslag van de KNBB als geheel. De voor KVC belangrijkste pagina's zijn weergegeven.
Bijlage 1 vermeldt de balansen van de KNBB koepel, KVC en de geconsolideerde balans KNBB/KVC.
Bijlage 2 behandelt de resultaten/begrotingen van de koepel, de secties en de KNBB als geheel.
Bijlage 4 betreft de resultatenrekening van KVC over de jaren 2019 en 2020 met de begroting 2020.
Sportief gezien was 2020 een rampjaar als gevolg van de corona-pandemie. Maar zoals een bekend
voetballer eens zei: “Elk nadeel heb zijn voordeel”. Financieel gezien was 2020 een “toppertje”.
Balans
Aan de activa-kant van de balans vindt u de bezittingen, vorderingen en de liquide middelen van KVC. De
vaste activa, immaterieel en materieel, omvatten de wedstrijdsoftware, de biljarttafel, biljartcomputers en
de boarding. De stijging in de immateriële activa wordt veroorzaakt door de slotbetaling voor Biljartprof.
De vlottende activa betreffen de vorderingen uit hoofde van nog te ontvangen contributies. Per
balansdatum een relatief hoog bedrag dat inmiddels praktisch geheel is ontvangen. Met één vereniging
loopt een betalingsregeling.
De rekening courant verhouding betreft die met de KNBB. Door contributiebetalingen via i-Deal, die aan de
KNBB gedaan worden, is de vordering hoger en is hij vereffend met de te betalen koepelkosten in 2021.
De liquide middelen betreffen de saldi van de bank- en spaarrekening.
De passiva-kant van de balans vermeldt het eigen vermogen dat als gevolg van het behaalde resultaat is
gegroeid tot ruim € 531.000. De solvabiliteit komt daarmee op ruim 69%.
De kortlopende schulden zijn de vooruit ontvangen contributies en inschrijfgelden. Een forse daling t.o.v. de
begroting die voornamelijk het gevolg is van minder ontvangen/terugbetaalde inschrijfgelden en de niet
doorgevoerde contributieverhoging.
Resultatenrekeningen
Bijlage 2 geeft de resultaten weer van de koepel, de vier secties en de KNBB geconsolideerd. Naast de
resultaten vindt u ook de begrotingen voor 2020.
Zoals alle secties behaalde ook de koepel in 2020 een positief resultaat. In het penningmeestersoverleg is
voorgesteld om € 15.000 daarvan in de koepel te laten ter vermogensversterking en de rest, naar rato, te
verdelen over de secties. Dat voorstel is in het bondsbestuur goedgekeurd.
Staat van baten en lasten van KVC
Door diverse oorzaken zijn de totale opbrengsten behoorlijk lager dan begroot, verschil ± € 30.000.
Enerzijds is de contributie lager dan begroot, waarbij opgemerkt dient te worden dat het begrote bedrag
was gebaseerd op een contributieverhoging van € 2. Als gevolg van het wegvallen van veel kosten voorzag
het bestuur van KVC een positieve resultaatontwikkeling en heeft derhalve besloten de contributie niet te
wijzigen. Door corona-restricties konden veel wedstrijden geen doorgang vinden, hetgeen leidde tot minder
en terugbetaalde inschrijfgelden.
Ook in de sponsoring laat corona haar sporen na; het niet doorgaan van de Landsfinale betekende een
gereduceerde sponsoropbrengst.
Waar corona aan de ontvangstenkant voor nadelen zorgde, ervoer de kostenkant het voordeel van dat
nadeel.
De totale kosten namen met € 148.000 af ten opzichte van de begroting. Hierbij dient opgemerkt te worden
dat de organisatiekosten, de breedtesportkosten en de wedstrijdkosten per kolom (2020-begroting-2019)
nogal wisselen. Oorzaak is gelegen in het feit dat er in eerste instantie in de begroting van 2020 gesproken
werd over recreatie- en prestatiesport. Gaande het boekjaar 2020 is daar weer van afgestapt met het gevolg
dat er zaken van rekening zijn gewisseld.
Op de organisatiekosten werd veel bespaard doordat veel finales zijn afgelast. T.o.v. 2019 lijkt er een forse

stijging te hebben plaatsgevonden, reden daarvan is hierboven vermeld.
De afschrijvingen zijn hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt doordat in het begrote bedrag geen rekening
was gehouden met de slotbetaling voor de wedstrijdsoftware en de afschrijving daarop.
Door digitale vergaderingen en het al eerder genoemde afgelasten van finales zijn de reis- en verblijfskosten
van bestuur en commissies fors lager dan begroot.
Hetzelfde geldt voor de wedstrijd-, breedte- en topsportkosten. Grote “klappers” zijn hierin de Landsfinale
(begroot op € 45.000) en de Masters Biljart Artistiek en het NK Biljartvijfkamp (± € 35.000 totaal).
Wat voor KVC en de andere secties gold, ging ook voor de koepel op waardoor de koepelkosten voor KVC
zo'n € 32.000 lager uitvielen.
Als gevolg van de lagere opbrengsten (-€ 30.000) en de nog meer gedaalde kosten (-€ 148.000) werd er
geen negatief resultaat behaald zoals begroot (-€ 17.000), doch een positief resultaat van € 101.301. Het
bestuur van KVC stelt u voor dit resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen. Dit is in de balans per 31
december 2020 reeds verwerkt.
Overzicht aantal leden per sectie
2018
Leden

2019
FTM

Leden

2020
FTM

Leden

FTM

Carambole

21684

17447

21024

16936

20350

16351

Driebanden

1883

1724

1902

1668

1843

1647

Pool

1460

1168

1338

1247

1287

1246

Snooker

570

583

456

516

420

424

TOTAAL

25597

20919

24720

20367

23900

19668

Het ledenverlies voor de KNBB bedroeg 820 (3,3%). KVC daalde 674 (3,2%), Driebanden verloor 59 leden
(3,1%), Pool 57 (3,8% en Snooker 36 (7,9%).
2016
Avondcompetitie

2017

2018

2019

2020

17290

16668

16307

15379

15262

Dagcompetitie

3698

3781

3826

3436

3395

Geen competitie

1403

1230

1265

1194

1597

360

315

286

105

96

Overige

Ondanks de corona-restricties is het aantal avond- en dagcompetitie spelers relatief slechts beperkt
gedaald. De kortingsactie voor nieuwe niet-competitie spelende leden heeft een mooie groei opgeleverd.
Door een te wijzigen basisfinanciering vanuit het NOC*NSF, die een verlaging van de subsidie aan de KNBB
inhoudt, is de groei van het ledenaantal dringend noodzakelijk. Over 2020 bedroeg de subsidie nog
€ 253.000 waarvan ruim € 207.000 aan KVC toegerekend kon worden via de verrekening van de
koepelkosten. Omdat de subsidie voortaan wordt gebaseerd op ledenaantallen, omzet en maatschappelijke
impact, is groei van het aantal leden en verbetering van de omzet noodzakelijk. Een oproep dus aan de
districten om hun verenigingen aan te moedigen nog meer leden te werven en nog niet aangesloten
verenigingen te enthousiasmeren om lid van de KNBB/KVC te worden. Het laat hun biljartplezier uitbreiden
door niet alleen op de clubavond speelmogelijkheid te hebben maar ook in districtscompetities mee te
doen. Het verbreedt hun speelhorizon en biedt kansen op gewestelijk en nationaal vervolg. Indirect
profiteren zij ook van al het lobbywerk dat door de KNBB wordt verricht bij het NOC*NSF en het Ministerie
van VWS. En zij hebben ook kunnen genieten van de TV-uitzendingen van de World Cup, de Duke Challenge
en de Masters Driebanden waarvoor de KNBB veel inspanningen richting Ziggo Sport heeft verricht. In deze
coronatijd heeft dat zeker nut gehad. Lag het “werk” rond de biljarttafel grotendeels stil, achter de

schermen werd door de medewerkers van het bondsbureau veel werk verzet.
Het bestuur van KVC bedankt alle leden voor de getoonde loyaliteit en vertrouwt erop dat zij in seizoen
2021/2022 weer een volwaardig wedstrijdprogramma kunnen spelen.
Mei 2021
Benny Beek,
Penningmeester KNBB vereniging Carambole

Bijlage punt 9.2

