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KNBB Vereniging Carambole 

 

Aan geadresseerde Nieuwegein, 7 november 2022 
 
 
 
 
Uitnodiging najaarsvergadering 2022      
 
  
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: 
 
 Zaterdag 26 november 2022  

in 
Dorpshuis De Twee Marken 

 
Trompplein 5 

3951 CR  MAARN 
Tel: 0343-442706 

 
Aanvang 13.00 uur 

 
De agenda en de diverse stukken vindt u in deze vergaderbrochure. 
 
Wij verzoeken u bij eventuele verhindering dit door te geven aan de secretaris: 
 
Janneke Horneman 
Email: secretaris@knbb-carambole.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van de KNBB-Vereniging Carambole, 
 
 
Piet de Jongh, voorzitter 
Janneke Horneman, secretaris 
 
 
 

mailto:secretaris@knbb-carambole.nl


Koninklijke Nederlandse Biljart Bond 
 

Vereniging Carambole 
   Archimedesbaan 7 

3439 ME  Nieuwegein 
030 – 6008400 
info@knbb.nl 

 
 
 
 

   

Samen biljarten geeft meer effect! 

 

KNBB Vereniging Carambole 

 

GELOOFSBRIEF VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE KNBB-VERENIGING 
CARAMBOLE OP ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 

 
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 

 

A G E N D A 
 

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

zaterdag 26 november 2022, 13.00 uur 
in Dorpshuis De Twee Marken te Maarn 

 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen 
4. Ingekomen stukken 
5. Vaststelling notulen vergadering d.d. 18 juni 2022 (bijlage)  

Opmerking: de geel gearceerde delen zijn naderhand toegevoegd/aangepast 
6. Jaarverslagen: 

a. Breedtesport (bijlage) 
b. Arbitrage (bijlage) 
c. Overzicht kampioenen (bijlage) (Overzicht Teams volgt) 

7. Financiën 
a. Begroting 2023 (bijlage) 
b. Toelichting begroting 2023 (bijlage) 

8. Bestuursverkiezing 
Piet Verschure en Janneke Horneman hebben het maximale aantal termijnen bereikt (3 x 3 jaar). 
Eerder is al toegestemd door de ALV om de bestuurstermijnen te verruimen.  
Het verzoek aan deze ALV is om 1 extra termijn toe te staan voor deze bestuurders. 

9. Opheffen gewestelijke commissies  
10. Statutenwijziging (bijlagen) 
11. PK software (bijlage) 
12. Convenant 
13. Algemene Ledenvergaderingen 2023: 17 juni en 25 november 2023 
14. Rondvraag  
15. Sluiting 
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KNBB Vereniging Carambole 

 

NOTULEN – ALV 
 
Van:  de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole te Utrecht 
Datum:  18 juni 2022 
  
Aanwezig: 
Bestuursleden KVC:, Piet de Jongh (voorzitter a.i. en Wedstrijdzaken Topsport), Janneke Horneman 
(secretaris), Benny Beek (penningmeester), Piet Verschure (Wedstrijdzaken Breedtesport) 
 
Afgevaardigden van aanwezige districten, bondsraadleden, ereleden, Willem La Rivière 
 
Afmeldingen:  
Districten:  Midden Holland, ’s-Hertogenbosch, Duinstreek, Zuid-Limburg, Eem- en Flevoland 
Zonder kennisgeving afwezig: district Amsterdam 
 
1. Opening 
Om 13.07 uur opent Piet de Jongh  de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Vervolgens verzoekt hij allen te gaan staan om op deze wijze onze overleden biljartvrienden te 
gedenken.  
We komen uit een bewogen periode, corona heeft ook het afgelopen jaar veel invloed gehad op onze 
sport. We zijn blij dat we aan het einde van het seizoen toch nog in staat zijn geweest om zoveel mogelijk 
kampioenschappen te laten spelen. Dit heeft ook tot extra veel werk(druk) gezorgd.  
Het heeft ons anderzijds ook leden gekost, maar met steun van iedereen hopen we weer door te gaan.  
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
De afmeldingen van de districten worden opgenoemd. 
 
4. Ingekomen stukken 
a. Brief district Noord-Holland Midden (Evaluatie intervalsysteem en resultaten enquête) > wordt 
behandeld onder punt 8. 
b. Brief district West Friesland (Rol Piet Verhaar) > wordt behandeld onder punt 10. 
c. Brief district Twente (Evaluatie en besluiten intervalsysteem PK) > wordt behandeld onder punt 8. 
d. Brief gewest Zuid-Nederland (Opheffen gewesten en kledingeisen) > zal door het bestuur worden 
besproken. 
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5. Vaststelling notulen vergadering 27 november 2021 
De notulen worden onveranderd vastgesteld.  
 
6. Kort bestuursverslag 
Benny Beek wijst op zijn opmerking in het verslag over de ‘niet zo hoge betalingsmentaliteit’ in biljartend 
Nederland. Onze debiteurenpositie geeft aan dat er nog ruim 3.800 euro openstaat, verdeeld over 105 
posten. Hij vraagt extra aandacht hiervoor via de districten. Er is een debiteurenlijst beschikbaar ter 
inzage. 
 
7. Autonomie districten 
Piet Verschure neemt hierover het woord. We hebben al vaker over dit onderwerp gesproken. De 
districten kunnen beslissen over districtsaangelegenheden, over bestuurlijke en financiële districtszaken.  
Alleen op wedstrijdtechnisch gebied willen we geen vrijheden meer toestaan. Er zijn teveel verschillen 
ontstaan binnen het land. De reglementen zoals opgesteld door de Reglementencommissie dienen 
gevolgd te worden. Voorstellen voor wijzigingen worden in de WCB besproken en in het KVC bestuur 
besloten.  
Het is echter een moeilijk verhaal. Toch willen we het graag bewerkstelligen. We hebben immers 
allemaal dezelfde reglementen. De districten wordt gevraagd of ze hiermee kunnen leven.  
Inmiddels zijn we zover dat voorstellen voor reglementswijzigingen al klaar kunnen zijn in januari, die 
gaan dan gelden voor het volgende seizoen.  We krijgen daarna steeds veel vragen of het toch nog 
anders kan. Er moet een acceptatie zijn dat er mensen zijn die het beste met de KNBB voor hebben en 
die alles zo goed mogelijk proberen te reglementeren. Piet Verschure vraagt namens het KVC bestuur en 
de WCB om oog te hebben voor deze groep mensen.  
 
Opgemerkt wordt dat wijzigingen ook tot ledenterugloop kan leiden. Bijv. door hoe het moyenne wordt 
vastgesteld. Of hoe teams samengesteld worden. Doel moet blijven om zoveel mogelijk mensen aan de 
tafel te houden. 
Wim Schmitz zegt dat de districten vaak uit eigen ervaring spreken en dat daardoor veel verschillen zijn 
ontstaan. Bepaalde vrijheden kunnen natuurlijk wel toegestaan worden. De beslissing omtrent het 
aanvangsmoyenne is overigens uitzonderlijk geweest vanwege het corona-seizoen.  
Thea de Weerd geeft aan dat de aantallen caramboles in de competitie voor haar district zeker tot 
problemen en terugloop in teams gaat leiden. Zij houden in de C1 80% van het aantal te maken 
caramboles aan en spelen i.v.m. de reisafstanden dubbele wedstrijden op 1 avond. 
Peter Rijckaert verzoekt het bestuur om dit 1 jaar uit te stellen zodat er een overleg komt met alle 
wedstrijdleiderscompetitie van een district, om te horen waar om een district afwijkend speelt. 
 
Piet de Jongh vraagt om stemming over dit punt en geeft aan dat we voor de districten met 
uitzonderlijke problemen moeten bekijken welke mogelijkheden er zijn. 
Gerrit Luiten vraagt om afbakening van ‘wedstrijdtechnisch’ en refereert aan besluiten die in de 
coronatijd noodgedwongen zijn genomen.  
Ad van Mol zegt dat de reglementen de wedstrijdzaken betreffen. Hij vindt dat we ons achter de 
reglementen moeten scharen, en vervolgens aan de WCB terugkoppelen wat er niet goed werkt.  
 
Voorgesteld wordt om de autonomie op wedstrijdtechnisch gebied uniform te houden. Als een district 
wil afwijken, moeten ze een gemotiveerd voorstel indienen bij het KVC bestuur.  
District Midden-Brabant stemt tegen dit voorstel. 
Piet Verhaar zegt dat het 13 jaar geleden al op die manier was gereglementeerd, dus dat aanvullende of 
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afwijkende reglementen vooraf aan het seizoen moeten worden ingediend bij het bestuur. 
Besloten wordt dat we dit blijven hanteren. 
 
8. Uitslag enquête PK intervallen en toelichting op besluiten 
Piet Verschure licht dit punt uitvoerig toe. Na 2 jaar spelen met intervallen zou worden geëvalueerd, 
maar er is 1 jaar corona tussengekomen. Inmiddels is de enquête afgelopen voorjaar uitgestuurd. Er is 
weliswaar een nieuwe ledenadministratie, maar de enquête kon helaas toch niet via dit systeem naar 
alle leden worden uitgestuurd. Daarom is deze uitgestuurd via de verenigingen, en helaas hebben we er 
geen controle op of deze naar alle leden is doorgestuurd.  
Er zijn 1465 antwoorden binnengekomen, de resultaten zijn als bijlage bij de vergaderstukken en ook 
separaat aan de districten verstuurd.  
 
Peter Twilhaar vertelt dat hij ook een dergelijke enquête heeft gehouden in zijn district. Verrassend is 
dat de uitslag nagenoeg dezelfde is als die van de KVC enquête. 
Dooitze Nauta vindt beurtenlimieten niet in alle klassen/spelsoorten nodig. Die vrijheid blijft echter aan 
de districten, of ze het willen toepassen of niet. 
 
De ingekomen stukken zijn hiermee beantwoord.  
 
Wilco Hagemeier heeft nog wat suggesties:  
-Het uitbreiden van vaste aantallen betekent meer (directe) promotie, dit leidt tot meer regelgeving en 
maakt de planning van de voorronden en wedstrijdkalender complexer. Dit in tegenstelling tot eerder 
voorgenomen doelstellingen, nl. het vereenvoudigen van regelgeving, planning en de wedstrijdkalender. 
- Een mengvorm vaste aantallen/intervallen is ook mogelijk: hoe hoger in klasse, hoe minder intervallen. 
- Te maken caramboles: logica ontbreekt hierin. Zet elke klasse op bijv. 60%. Geantwoord wordt dat de 
aantallen gebaseerd zijn op het aantal beurten.  
- Adviseert om wijzigingen voortaan in de voorjaarsvergadering te bespreken en vervolgens in de 
najaarsvergadering vast te stellen voor het jaar daarop. 
 
Piet Verhaar merkt op dat bij intervallen de 20%-regel niet zou gelden. Er zijn echter wel excessen 
geweest, waardoor het terug ingevoerd is. 
 
Er is inmiddels een nieuwe tabel gemaakt, omdat er nog onvolkomenheden in zaten. De nieuwe tabel 
wordt z.s.m. rondgestuurd naar de districten. 
 
Thea de Weerd: vraagt of er in de competitie ook een beurtenlimiet mag worden aangehouden. Zij zal 
hiervoor een voorstel bij het bestuur indienen. 
 
Dooitze Nauta: voor driebanden-klein 2e kl moet nu 20 car worden gemaakt, vroeger 25. Hij vindt het 
aantal van 20 erg mager. 
Bert Kregmeier: driebanden-klein 3e kl heeft maar 3 intervallen. Wellicht kunnen er in die klasse meer 
komen.  
Wim Schmitz: e.e.a. is gebaseerd op het aantal beurten (38-55 beurten in 2e kl. Driebanden-klein). 
Aanpassing kan altijd na 1 seizoen. 
 
9. Financiën 
9.1 Financieel jaarverslag 2021 + toelichting 
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Er zijn geen vragen of opmerkingen. Informatie over ledenaantallen is ter vergadering uitgereikt. 
 
9.2 Verslag FAC 
Ron Schellingerhout en Bert Kregmeier hebben hun bevindingen in een brief verwoord. Er zijn geen 
vragen of opmerkingen. 
 
9.3 Décharge bestuur 
De FAC stelt voor om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2021. 
Met applaus stemt de vergadering in met décharge van het bestuur. 
 
9.4 Samenstelling FAC 
Huidige leden: Ron Schellingerhout en Bert Kregmeier. Eerstgenoemde is aftredend. Er dient dus 1 nieuw 
lid te worden toegevoegd.  Jan Kamphuis (district Rotterdam) meldt zich aan. 
 
10. Bestuursverkiezing 
District West Friesland heeft het voorstel ingediend om Piet Verhaar opnieuw in het bestuur te 
benoemen. Dit voorstel werd gesteund door de districten Noord West Nederland, Midden Holland, 
Noord Holland Midden, Veen- en Rijnstreek, Rotterdam. Inmiddels heeft Midden Holland zich 
teruggetrokken van deze mening, nadat er een toelichtende brief was rondgestuurd door enkele 
bondsraadleden. 
 
Piet Verhaar deelt mede wat er gebeurd is. De ALV moet besluiten over het bestuur. 
Het gehele bestuur is momenteel demissionair.  
Jaap Labrujere (bondsraad) stelt dat het nog zittende bestuur alleen verder wil als Piet Verhaar uit het 
bestuur treedt.  
Gevraagd wordt aan de ALV om voor of tegen het aftreden van Piet Verhaar uit het bestuur te stemmen. 
Uitslag: Voor: 10.222; Tegen: 3525; Onthouding: 1472. 
 
Desgevraagd geeft de vergadering aan geen behoefte aan schriftelijke stemming te hebben om Piet de 
Jongh als voorzitter te benoemen. Dit geschiedt vervolgens met applaus. 
 
Piet de Jongh richt het woord aan Piet Verhaar, noemt hem een echte vakbondsman en geeft aan dat hij 
altijd nog veel betekent en zal blijven betekenen voor de biljartsport.  
Er is een verwijdering ontstaan in het besturen, niet in wat hij voor de sport heeft gedaan.  
Piet Verhaar wordt bedankt voor zijn inzet met een boeket  bloemen en een stoffelijke blijk van 
waardering. 
 
11. Vaststellen continuïteitscommissie  
Er moeten 5 kandidaten benoemd worden, voor eventuele vervanging van het gehele bestuur. 
Ad Koolen, Bert Kregmeier, Wim Roseboom, Cock Ooms en Maria Blom melden zich aan en zijn hiermee 
benoemd voor 1 jaar. De leden mogen daarna maximaal 7 keer herbenoemd worden. 
 
12. Wedstrijdzaken Commissie Kader 
Toelichting op aanvullend reglement voor klassen met landelijke inschrijving: er is in mei een NK kader 
geweest en er was discussie over het max. aantal beurten. Er was een reglement meegestuurd uit 2020-
2021. Later is dat aangepast naar 2021-2022.  
Het reglement zal voortaan niet gebonden worden aan het seizoen, maar wordt doorlopend en is dan 
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geldig vanaf de laatste wijzigingsdatum.  
 
13. Rondvraag en sluiting 
Anton Zwier merkt op dat het concept PK agenda plotseling volledig gewijzigd is, zonder berichtgeving. 
Verder wil hij graag in de nieuwe ledenadministratie alle leden en arbiters van de districten kunnen zien.  
Wanneer komt dit in orde? Dat weten we niet, het bestuur kan dat ook nog niet. Piet de Jongh zal dit 
met spoed navragen. 
Moyenne van iemand die in 2 districten speelt: Biljartpoint kan niet alle moyennes samenvoegen. Peter 
Rijckaert geeft aan dat dit wel kan. Indien gewenst kan Piet Verschure rond 15 juli hierover contact 
opnemen met Biljartpoint. De moyennes zijn per district afgebakend omdat niet alle districten op 
hetzelfde moment op de helft of aan het einde van de competitie zijn.  
Piet Verschure bespreekt dit punt verder in de WCB. 
 
Peter Rijckaert: heeft de vraag gekregen van rolstoelbiljarter Jan Versprille gekregen, die vroeg hoe het 
kan dat Piet Verschure mee kan spelen aan een NK rolstoelbiljarten. 
Piet Verschure zegt toe om persoonlijk contact op te nemen met Jan Versprille. 
 
Harrie Ploeger:  
Gewestelijke kampioenschappen: teams met minder dan 4 gespeelde wedstijden hebben dispensatie 
gekregen.  
Het bondsbureau heeft dit toegestaan, maar hij als gewestelijke wedstrijdleider heeft dit verboden wist 
van niets en kreeg veel kritiek van andere teams. 
Hij vraagt of wij excuus willen sturen aan de vereniging van het team dat nu niet heeft mogen meedoen 
door zijn verbod.  
 
Cock Ooms:  in de A-competitie moet een speler 62 caramboles maken, en speelt dan soms tegen 
iemand die 15 caramboles moet maken. Verder wil men in dat district graag met 4 spelers in een team 
spelen i.v.m. de reisafstanden. Hij dient dit te overleggen met Loek van den Hoogen. 
 
Fred Stok: PK software - waar gaan we dit jaar in werken? In de productie-omgeving van het nieuwe 
programma. Finales kunnen nog met PK special gespeeld worden. 
 
Om 16.18 uur sluit voorzitter Piet de Jongh de vergadering. 
 
De najaarsvergadering staat gepland op 26 november 2022. 
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Wedstrijdzaken  Commissie Breedtesport 

 

Bijlage punt 6a : Jaarverslag Breedtesport seizoen 2021-2022  
 
Het afgelopen seizoen stond nog steeds onder invloed van het coronavirus. De competitie en  de 
persoonlijke kampioenschappen hadden hieronder veel te lijden. 
Pas in januari 2022 werden de beperkingen opgeheven en konden we alsnog het seizoen afmaken. 
Het bandstoten in de avondcompetitie kwam te vervallen. Deze beslissing werd door het bestuur 
genomen in samenspraak met de WCB (Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport) en de medewerkers op 
het bondsbureau.  
 
De WCB heeft vier keer vergaderd. De commissie bestaat uit:  
 
Wim Schmitz, voorzitter gewest Noord Oost-Nederland 
Ferry van Stralen, WL gewest West-Nederland 
Gijs van Rijn, WL Midden-Nederland 
Frans Schröder, Dagbiljarten         
Ad van Mol, voorzitter Kempenland 
Harry Ploeger, WL Noord Oost-Nederland 
Leo Hakbijl, WL Zuid-Nederland 
Leon van de Pol, WL Midden-Nederland 
Luca Krale, WL Noord Oost-Nederland    
Piet Verschure, voorzitter WCB 
 
Dit seizoen is een enquête uitgezet naar aanleiding van het spelen met intervallen in de persoonlijke 
competitie. De uitslag hiervan was, dat de meerderheid van de geënquêteerden de voorkeur gaf aan het 
spelen met vaste aantallen. 
Hierna werd het besluit genomen om alleen in de laagste klassen nog met intervallen te spelen in het 
seizoen 2022-2023. Ook in de derde klasse libre werden de intervallen gehandhaafd. Alle andere klassen 
gaan nu met vaste aantallen spelen. 
 
Om te voorkomen dat er te lange partijen komen, worden beurtenlimieten ingevoerd. Verder wordt het 
aanvangsmoyenne in de laagste klassen aangepast zodat de sterkste spelers normaliter in de 
districtsfinale komen. 
  
De landscompetitie werd keurig afgespeeld en een recordaantal teams kon deelnemen aan de 
Landsfinale in Nieuwegein. 
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Het bestuur heeft opdracht gegeven om een computerprogramma te laten schrijven voor de 
persoonlijke kampioenschappen. De programmeur heeft met het maken van het programma rekening 
gehouden met de reglementen van het seizoen 2020-2021. 
Er werd een testgroep in het leven geroepen die gaande het proces met een aantal functionaliteitseisen 
kwam, waarvan men vond dat deze ook in het programma moesten. 
Het was de bedoeling dat het programma aan begin van het seizoen 2022-2023 aan de 
districtswedstrijdleiders zou worden aangeboden. Mede door ziekte van de programmeur en de aantal 
functionaliteitseisen was het programma niet op de vastgestelde datum klaar.  
Inmiddels is het nu wel zover en kan men alle districtswedstrijden PK uit het hele land bekijken. 
 
Graag wil ik het bestuur, de WCB en de Reglementen Commissie bedanken voor de samenwerking, hun 
steun en het vele werk dat weer verricht is afgelopen seizoen.  
 
Piet Verschure 
Portefeuillehouder Breedtesport  



Bijlage agendapunt 6b : Bestuursverslag Arbitrage 2021-2022  
  
  
  
Binnen KVC worden arbiters op 4 niveaus opgeleid: Arbiter 1 t/m Arbiter 4. De Werkgroep Opleiding en Examens valt onder de 
Commissie Arbiters Carambole en is verantwoordelijk voor alle arbitercursussen. Het Handboek Arbitrage is de vastgestelde 
leidraad tijdens de opleiding tot arbiter. Daarop zijn eveneens de examens gebaseerd. 
Alle arbitercursussen in Nederland worden gegeven door officiële KNBB-docenten. 
Er kunnen geen certificaten worden aangevraagd voor een cursus die niet door een KNBB-docent is gegeven. 
             
In totaal zijn er  6 cursussen Arbiter 1 gegeven, 2 cursussen Arbiter 2, geen cursus Arbiter 3 en ook geen cursus Arbiter 4. 
             
             

  District/Gewest Soort Opleiding Kandidaten Geslaagd Afgewezen  
aangemeld afgehaakt examen Theorie Praktijk  

    ARB-1 ARB-2 ARB-3 ARB-4              

1 Kempenland   1     5   5 5      

2 KVC/CAC       1 7   7 4 3    

3 Delta Zuid West 1       1   1 1      

4 Delta Zuid West   1     1   1 1      

5 Een & Flevoland   1     8 1 7 7      

6 N.W.N. 1       7 1 6 6      

7 N.W.N.   1     1   1 1      

8 Friesland 1       6 2 4 4      

9 Zuid Limburg 1       6   6 5 1    

10 Stedendriehoek 1       3   3 3      

11 Zuid Limburg 1       1   1 1      

12 Zuid Limburg   1     5   5 5      

13                        

  Totalen: 6 5 0 1 51 4 47 43 4 0  

 



Bijlage 6c: KAMPIOENEN VAN NEDERLAND 2021/2022 EN BESTE INTERNATIONALE PRESTATIES

Individueel Carambole

INTERNATIONAAL Rang Naam Woonplaats Datum
EK Bandstoten 15e Dave Christiani Bemmel 27-mrt-22
EK ankerkader 47/2 1e Raymund Swertz Afferden 7-apr-22
EK ankerkader 47/2 11e Gert-Jan Veldhuizen Wageningen 7-apr-22
EK ankerkader 7147/2 12e Micha van Bochem Kranenburg (D) 7-apr-22
EK ankerkader 71/2 3e Gert-Jan Veldhuizen Wageningen 7-apr-22
EK ankerkader 71/2 8e Micha van Bochem Kranenburg (D) 7-apr-22
EK ankerkader 71/2 11e Raymund Swertz Afferden 7-apr-22
EK Libre (klein) dames 4e Christel Willemse Berlicum 24-apr-22
EK Libre (klein) dames 5e Monique van Exter Lelystad 24-apr-22
EK Biljart Artistiek 4e René Dericks Doetinchem 12-jun-22
EK Biljart Artistiek 6e Jop de Jong Arnhem 12-jun-22
EK Biljart Artistiek 11e Sander Jonen Badhoevedorp 12-jun-22

NATIONALE KAMPIOENEN Bondsnr.
Iwan Simonis Biljartvijfkamp Geannuleerd
NK 5-Pins 382631 Ernst-Jan Driessen Helmond 24-okt-21
NK Biatlon 154984 Herold Slettenaar Wychen 13-feb-22
Libre klein 2e klasse jeugd 277722 Jeffrey Vinken Kampen 3-apr-22
Libre klein 1e klasse jeugd 237275 Rik Kolorz Afferden 3-apr-22
Libre klein dames intervalklasse 113182 Renate Geluk Rheden 29-mei-22
Libre klein Rolstoel biljarten 145712 Jean Mailleur Stabroek (B) 14-nov-21
Libre klein VG biljarten klasse A 162665 Pascal Thijssen Helmond 19-jun-22
Libre klein VG biljarten klasse B 202723 Rosanne van Beek Rijnsburg 19-jun-22
Libre klein 4e klasse 263548 André van der Meer Rotterdam 10-apr-22
Libre klein 3e klasse 226228 Willem Asteleijner Aadorp 10-apr-22
Libre klein 2e klasse 110072 Durk van Wier Dronrijp 24-apr-22
Libre klein 1e klasse 106186 Eric Binnenmars Mariënberg 24-apr-22
Libre klein hoofdklasse 221261 Jeroen Heermans IJmuiden 1-mei-22
Libre klein extra klasse 212263 Jan August Minke Dedemsvaart 8-mei-22
Libre klein overgangsklasse 102520 Peter Schuitema Haren (D) 22-mei-22
Libre klein topklasse 217178 Daan Glissenaar Venlo 22-mei-22
Libre groot 137681 Wiel van Gemert Heel 29-mei-22

Kader 38/2  extra klasse 122947 Sjors Petter Deventer 27-mrt-22
Ankerkader 38/2 overgangsklasse 113880 Tonny Swart Leeuwarden 27-mrt-22
Ankerkader 57/2 extra klasse 104910 Jurgen Toorneman Hattum 27-mrt-22
Ankerkader 57/2 overgangsklasse 175697 Robin Jonker Enschede 15-mei-22
Ankerkader 47/2  151238 Michel van Silfhout Dieren 8-mei-22
Ankerkader 71/2 151238 Michel van Silfhout Dieren 20-feb-22

Bandstoten klein 3e klasse Geannuleerd
Bandstoten klein 2e klasse Geannuleerd
Bandstoten klein 1e klasse Geannuleerd
Bandstoten klein hoofdklasse Geannuleerd
Bandstoten klein extra klasse 175577 Wilbert Gandvoort Stad aan't Haringvliet 28-nov-22
Bandstoten groot 151238 Michel van Silfhout Dieren 13-mrt-22



Driebanden klein dames 129591 Joke Breur Terneuzen 1-mei-22
Driebanden klein jeugd 219155 Nick Dudink Blokker 9-okt-22
Driebanden klein Rolstoel biljarten 207412 Frans van Buel Kerkrade 13-mrt-22
Driebanden klein 3e klasse 271650 Angelo de Weerd Hoogeveen 20-feb-22
Driebanden klein 2e klasse 234402 Twan Vriens Wormer 1-mei-22
Driebanden klein 1e klasse 102492 Ronnie Freriks Aalten 20-mrt-22
Driebanden klein hoofdklasse 201931 Martin Sturm Serooskerke 27-mrt-22
Driebanden klein extra klasse 153306 Rob Mans Venlo 9-okt-22
Driebanden groot 1e klasse 154392 Joop Hendriksen Voorst 22-mei-22
Driebanden groot overgangsklasse 224623 Carry Hoeksema Winterswijk 22-mei-22
Driebanden groot extra klasse 132913 Adrie Demming Roosendaal 24-apr-22

Biljart Artistiek eerste klasse 181026 Johnny van Mil Almelo 20-feb-22
Masters Biljart Artistiek 226428 Jop de Jong Arnhem 15-mei-22

Dagcompetitie PK 4e klasse libre 181817 Aad vom Hofe Rijnsburg 30-jun-22
Dagcompetitie PK 3e klasse libre 270747 Rob van de Loo Hillegom 30-jun-22
Dagcompetitie PK 2e klasse libre 103430 Derk Blaaw Nieuwe Pekela 30-jun-22
Dagcompetitie PK 1e klasse libre 138789 Jan Hendriks Keijenborg 30-jun-22
Dagcompetitie PK 3e klasse band 211119 Corry van de Laar Boekel 30-jun-22
Dagcompetitie PK 2e klasse band 222571 Jan Masselink Wehl 30-jun-22
Dagcompetitie PK 1e klasse band 265237 Kees Kreukniet Leiden 30-jun-22
Dagcompetitie PK 3e kl. 3-banden 121445 Peter Wesselman Roelofarendsveen 30-jun-22
Dagcompetitie PK 2e kl. 3-banden 121383 Hans Mank Ter Aar 30-jun-22
Dagcompetitie PK 1e kl. 3-banden 214177 Ton Abramsz Geervliet 30-jun-22



Bedragen in EUR Begroot 2022 Gerealiseerd 30-9 Begroot 2023
BATEN
Contributie 435.000 307.037 425.000
Inschrijfgeld Competities 8.000 7.240 8.000
Inschrijfgeld Toernooien 1.500 1.500
Inschrijfgeld PK's 13.000 6.385 13.000
Sponsoring 11.500 8.500 9.500
Administratiekosten 520
Overige opbrengsten 585

TOTALE OPBRENGSTEN 469.000 330.267 457.000

LASTEN
Directe personeelskosten 102.000 76.500 65.666
Organisatie kosten 250 636 500
Bestuurs- en Cie.kosten 25.700 12.783 25.700
Communicatie, PR/Marketing 3.000 2.000
Breedtesport 65.300 59.584 65.700
Topsport 64.250 42.312 70.250
Wedstrijdkosten 22.350 15.030 22.350
Afschrijvingen 16.500 12.375 16.500
Financiële lasten 800 1.570 400
Koepelkosten 212.500 158.150 234.340

512.650 378.940 503.406

TOTALE OPBRENGSTEN 469.000 330.267 457.000
Totale kosten 512.650 378.940 503.406
RESULTAAT -43.650 -48.673 -46.406

Bijlage 7a: Begroting 2023 KVC



Bijlage 7b : Toelichting begroting KVC 2023 
 

Na twee coronajaren is 2022 nog geen normaal jaar geworden. In januari kon weer volop gebiljart 
worden en werd het seizoenprogramma 2021/2022 in de eerste helft van 2022 afgerond met 
uitzondering van het bandstootprogramma. Dat betekende bijvoorbeeld dat de kosten voor de 
breedtesport relatief hoog zijn in 2022. Een begroot bedrag van € 65.300 zou een bedrag van  
€ 48-49.000 moeten zijn per 30 september. Het werkelijke resultaat is echter ruim € 59.000. 
 
Een verdere daling van het ledenaantal heeft er voor gezorgd dat, ondanks de contributieverhoging 
het bedrag aan contributieontvangsten iets lager gaat uitkomen dan begroot: € 433.000 tegen                 
€ 435.000. Daling van leden betekent ook minder inschrijvingen en dus minder inschrijfgelden. Ook 
de ontvangst van sponsorgelden had te lijden onder het niet doorgaan van een aantal activiteiten. 
 
Doordat de kosten voor bestuur en commissies binnen de perken zijn gebleven, ligt het resultaat 
tot en met 30 september in de lijn der verwachtingen. 
 
Ervan uitgaande dat 2023 weer een echt normaal jaar gaat worden, zijn de opbrengsten uit 
inschrijfgelden op gelijke hoogte begroot. Contributie zal iets dalen als gevolg van verdere 
terugloop van het aantal leden. In het nieuwe sponsorcontract, dat weer voor drie jaar is verlengd, 
moet de sectie Carambole het met een lager bedrag doen. De totale inkomsten worden begroot op   
€ 457.000. 
 
Aan de kostenkant zijn de meeste posten gelijk gehouden aan de begroting 2022. Uitzondering zijn 
de directe loonkosten, de koepelkosten en de topsportkosten De eerste nemen af als het gevolg 
van het vertrek van Ruud Hudepohl, alleen Ad Klijn komt nu nog direct voor onze rekening. De 
tweede nemen toe doordat de loonkosten van Edgar de Hek geheel in de koepel zitten en de 
koepel geconfronteerd wordt met verhoogde huisvestingskosten en dalende subsidies. Die twee 
tezamen worden echter wel lager begroot dan voor 2022. Topsportkosten nemen toe als gevolg 
van de hogere reis- en verblijfskosten voor de arbiters. 
 
Lagere opbrengsten (min € 12.000) en lagere kosten (min € 9.000) als begroot voor 2022 leiden tot 
een oplopend tekort, € 46.000, in 2023. 
 
Hoe te handelen met dit tekort? Het bestuur van KNBB vereniging Carambole legt u vier 
mogelijkheden voor: 
 

1. Onze leden behoren over het algemeen niet tot de groep met hoge inkomens, blijkt uit 
onderzoek. Ook zij hebben te lijden onder de hoge energiekosten en de hoge inflatie. 
Daarom lijkt het gerechtvaardigd nu nog geen contributieverhoging van € 2,75 (17.000 x € 
2,75 =   €  46.750) door te voeren en ook voor 2023, naast 2022, een vermogensverlies te 
accepteren.  

2. We verhogen de contributie wél, waarmee het tekort wordt opgeheven. Echter, er bestaat 
een kans dat voor veel leden het biljarten onbetaalbaar wordt ervaren en het ledenverlies 
groter zal zijn dan normaal. 

3. De inschrijfgelden voor landelijke inschrijvingen staan al jaren op een zelfde bedrag. 
Verhogen van het inschrijfgeld voor PK's met € 2,50, het inschrijfgeld voor kaderteams met 
€ 5 en het herinvoeren van de afdracht voor districtsteams ten bedrage van € 10 betekenen 
dat het tekort naar verwachting wordt teruggebracht met € 40.000. 

4. Contributie verhogen met € 1, herinvoeren van de afdracht voor districtsteams ten bedrage 



van € 7,50 en verhogen van het inschrijfgeld voor landelijke inschrijvingen met € 2,50 en 
kaderteams met € 5. De begroting wordt daarmee sluitend gemaakt. 

 
Het moge duidelijk zijn dat optie 1 niet voortdurend kan worden gekozen bij begrotingstekorten. 
Gelukkig is de vermogenspositie van KVC sterk. Per 31 december 2021 bedroeg het vermogen            
€ 512.000 en dat zal door het verwachte verlies over 2022 dalen naar zo'n € 465.000. Dat kan het 
begrote verlies van 2023 nog wel dragen maar verdere daling maakt het steeds penibeler. 
 
Om voor de huidige leden het biljarten betaalbaar te houden is groei een must. Daarom nogmaals 
de oproep aan verenigingen aan ledenwerving te werken en ook hun clubleden, die niet in KVC-
competities deelnemen, aan te melden en de oproep aan districten, die nog geen dagcompetitie 
organiseren dit wel te gaan doen. De KNBB en KVC zullen toenadering zoeken tot de collegabonden 
om zodoende meer biljarters te binden.  
 
If we stand divided, divided we will fall, if we stand together we can conquer all. 
 
Benny Beek, 
Penningmeester KVC 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage punt 10 : Statutenwijziging 
 
Separaat ontvangt u hierbij de statuten met daarin de eerder aangenomen wijzigingen in de ALV van 
19 juni 2021 verwerkt (geel gearceerde gedeeltes).  

De notaris kon het besluit van 19 juni 2021 nog niet in een notariële akte opnemen, omdat de wet 
eist dat een statutenwijziging woordelijk aan de leden wordt voorgelegd. Dat was niet helemaal 
gebeurd. Bovendien ontbrak nog een en ander.  

- Van het wedstrijdjaar moest nog de einddatum worden opgenomen, omdat het anders in 
de statuten niets zegt.  

- Bij de belet en ontstentenis bepaling ontbrak belet.  

De wijzigingen die nu woordelijk zijn opgenomen in het document omvat alles waar de vergadering 
de vorige keer mee heeft ingestemd. Dus (naast wedstrijdjaar), WBTR en digitaal vergaderen.  

Alle voorgestelde wijzigingen worden met dit document nogmaals (nu woordelijk) ter goedkeuring 
voorgelegd aan de ledenvergadering. 

 

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". 
In artikel 8, lid 3, wordt als 2e zin toegevoegd: “Het wedstrijdjaar eindigt op eenendertig juli van enig 
kalenderjaar.” 
 
Artikel 9 – Het bestuur 
 
Aanpassing lid 6: 
 
Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de kascommissie, de 
commissie Continuïteit, van de nationale beroepscommissie, van een districtsbestuur en van een 
regiocommissie. 
 
Toegevoegd wordt lid 13:  
 
Bij belet of ontstentenis van het gehele bestuur wordt de Sectievereniging en de sectie Carambole 
van de KNBB bestuurd door de commissie Continuïteit. Voor de gedurende deze periode verrichte 
bestuursdaden worden de aanwezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. 
 
Artikel 10 – Taken en bevoegdheden bestuur 
 
Ingevoegd wordt een nieuw lid 2 (waardoor overige leden van dit artiekel een punt opschuiven): 
 
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Sectievereniging en 
de daarmee verbonden organisatie. 
 
Toegevoegd wordt lid 8: 
Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct 
of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Sectievereniging. 



Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de 
commissie Continuïteit. 
 
Artikel 13 – Commissies 
 
Toegevoegd wordt artikel 7: 
 
De commissie Continuïteit bestaat uit vijf 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. 
 
Artikel 16 – De algemene vergadering 
 
Toevoegen lid 5, lid 6, lid 7, lid 8 en lid 9: 
 
5. Stemgerechtigde leden kunnen in de algemene vergadering hun stemrecht uitoefenen door 

middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het bestuur kan hieraan nadere 
voorwaarden verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid voor een bepaalde algemene 
vergadering niet wordt geboden.  

6. Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel 
draagt het bestuur ervoor zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch 
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de 
verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. 

7. Het bestuur draagt er in de in lid 5 bedoelde vergaderingen voor zorg dat de stemgerechtigde 
via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. 

8. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch 
communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die 
van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering 
worden uitgebracht. 

9. Onverminderd het stemrecht als lid hebben bestuursleden in de algemene vergadering een 
raadgevende stem. 

 
Artikel 17 – Het bijeenroepen van de algemene vergadering 
 
Toevoegen lid 9: 
 
Bij de oproep wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de mogelijkheid om door 
middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering en eventuele 
aanvullende voorwaarden die daarbij gelden. 
 
Toevoegen Artikel 24 - Slotbepalingen 
 

1. Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of kennisgeving wordt 
tevens verstaan: een bericht per e-mail aan het e-mailadres dat door het lid voor dit doel is 
opgegeven, waarbij geldt dat het lid uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige berichten 
langs deze weg te ontvangen. 

2. Onder ter inzagelegging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken voor de leden op de 
website of enig andere via een elektronisch communicatiemiddel te bereiken plaats van de 
Sectievereniging. 

3. Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van meerdere personen die 



met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk bijeenzijn tevens wordt verstaan het deelnemen 
aan het gesprek via telefoon of elektronisch communicatiemiddel, mits de identiteit van de 
niet-lijfelijk aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld en dit door de fungerend 
voorzitter goedgekeurd wordt en in notulen of het verslag daarvan melding wordt gemaakt. 
Stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van het hiervoor bedoelde 
elektronische communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronische 
communicatiemiddel rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering 
en kan deelnemen aan de beraadslaging. 

 



Bijlage punt 11: Stand van zaken met betrekking tot de PK-software (KNBB Livescore) 
 
Door allerlei omstandigheden is in de ontwikkeling van de software meer tijd gaan zitten dan 
gedacht en zullen er nog meer uren ingestopt moeten worden. 
Als gevolg hiervan zal de investering voor KVC hoger uitvallen dan het mandaat dat wij 
hebben gekregen van de ALV, zijnde € 50.000. 
 
Na een lange tijd van voorbereiding is de PK-software operationeel, zowel aan de 
"achterkant" als aan de "voorkant". En de berichten van gebruikers, die ons tot nu toe 
bereikten, zijn positief. Maar er zijn ook zaken die nog geregeld dienen te worden. 
Dat is de mooie kant van de medaille, maar zoals altijd is er een minder mooie kant aan de 
medaille. Dat betreft de hoogte van de investering. 
 
Tot nu toe hebben we zo'n € 47.465 geïnvesteerd in het programma. In een bespreking met 
de software bouwer is gebleken dat het aantal geïnvesteerde uren behoorlijk is 
overschreden. Hieraan liggen aantal oorzaken ten grondslag: 

• Er is een verkeerde inschatting gemaakt van het aantal benodigde uren. 
• Door te focussen op wedstrijdsoftware voor de districten is onvoldoende rekening 

gehouden met wedstrijdsoftware voor die toernooien die in poules worden 
gespeeld.  

• Met de verscheidenheid aan districten was er ook een verscheidenheid aan wensen. 
Wijzigingen in en interpretaties van reglementen hebben veel extra werk opgeleverd. 

• De API met de ledenadministratie heeft veel tijd gekost. 

Dit alles heeft erin geresulteerd dat er t/m 6 oktober 1126 uren zijn besteed aan het 
programma. Hiervan zijn er 523 uren betaald zodat er nog 623 uren "in de lucht" hangen. 
 
In het overleg van 20 oktober met programmeur Sipke Visser is de prioriteitenlijst besproken 
en na bepaling van noodzakelijke en minder tot niet noodzakelijke zaken kon geconcludeerd 
worden dat er nog zo'n 120 uren benodigd zijn. Hiermee en de hierboven genoemde 623 uur 
zou het mandaat van de ALV ver overschreden worden. 
 
Het bestuur van KVC hecht veel waarde aan de goede relatie met de software-bouwer en 
aan een goed werkend programma, niet alleen op districtsniveau maar ook voor toernooien 
die in poule-vorm worden gespeeld. 
Uitgaande van het feit dat er meerdere, verschillende oorzaken zijn voor de overschrijding 
van het budget, is het bestuur van mening dat beide partijen "pijn" dienen te lijden. 
Gedeelde smart is tenslotte nog altijd halve smart. 
 
Het bestuur heeft voorgesteld de openstaande en nog benodigde uren, totaal 725-750, te 
verrekenen tegen de helft van het oorspronkelijke tarief. Dat wordt dan € 37,50 per uur. 
Sipke Visser is akkoord gegaan met dit aanbod. 
 
Uiteraard dient de ALV hier ook mee akkoord te gaan en het bestuur van KVC verzoekt u uw 
goedkeuring te hechten aan dit voorstel. 
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