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KNBB Vereniging Carambole

Samen biljarten geeft meer effect!
Aan geadresseerde

Nieuwegein, 27 mei 2019

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

Zaterdag 15 juni 2019, 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 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 15 JUNI 2019
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.
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AGENDA
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
- Stand van zaken automatisering
- Maatregelen n.a.v. berichtgeving van NOC/NSF
- Landsfinale 2019
- Samenstelling Commissie van Beroep
4. Ingekomen stukken

5. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 17 november 2018 (bijlage)
6. Financiële zaken en FAC
6.1 Financieel verslag 2018 + toelichting (bijlagen)
6.2 Verslag FAC
6.3 Decharge bestuur
6.4 Samenstelling FAC.
De heer W. Reilink treedt af en is niet herkiesbaar. De heer P. Twilhaar blijft nog 1 jaar aan.
Afgesproken is dat voortaan 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.
7. Bestuursverkiezing
In de najaarsvergadering 2019 is Piet Verschure aftredend en niet herkiesbaar. Mevrouw Irma
Huisman (vice-voorzitter B.V. Horna) heeft zich aangemeld als kandidaat voor de portefeuille
Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport. Wij stellen haar in de vergadering graag kort aan u voor.
Dit vormt echter geen belemmering voor overige geïnteresseerden om zich te melden voor deze
bestuursfunctie. Wij roepen derhalve kandidaten hiervoor op.
8. Rondvraag
9. Sluiting
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NOTULEN – ALV

Van: de najaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole/Sectieraad Carambole te Wijchen
Datum: 17 november 2018
Aanwezig:
Bestuursleden: Piet Verhaar (voorzitter), Janneke Horneman (secretaris), Benny Beek (penningmeester), Piet
Verschure (Wedstrijdzaken Breedtesport)
Districten: Afgevaardigden van aanwezige districten
Leden bondsraad KVC:, Henk Vos, Ad Koolen, Hans Berkhout, Piet van de Ree, Wim Roseboom
Sectie Driebanden: Santos Chocron
Leden Bondsbestuur: Garmt Kolhorn, Piet Lamberiks
Ereleden/Leden van verdienste: Bart Schoneveld
Bondsbureau: Willem La Rivière, Rolf Slotboom
Pers: Jan Rosmulder (De Ballen)
Afwezig/afmeldingen:
Districten: Twente, Veen- en Rijnstreek, Noord Oost Overijsel
Personen: Alex ter Weele (Wedstrijdzaken Topsport), Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Cees Benschop, Evert
Hulleman, Jaap Labrujere, Jean-Paul de Bruijn, Gijs van Rijn
1. Opening
Piet Verhaar (voorzitter) heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent om 13.00 uur de vergadering met de
volgende woorden:
Geachte aanwezigen, afgevaardigden, leden van de bondsraad, ereleden en leden van verdienste, leden van het
bondsbestuur, sectiebestuurders, medewerkers van het bondsbureau en belangstellenden,
welkom bij de Algemene Ledenvergadering van de KNBB Vereniging Carambole, tevens sectieraadvergadering van de
sectie Carambole.
De afgelopen vier maanden waren best wel druk. Kleine en grotere zaken vroegen om aandacht. Zo blijkt het steeds
moeilijker om, met name voor wedstrijden op de grote tafel, een goede wedstrijdkalender te maken. De sectie
Driebanden en wij gebruiken dezelfde tafels. Ons beider volle kalender en ook het erg laat bekend worden van
internationale wedstrijden zorgen organisatorisch voor problemen. Dat zal de komende tijd aandacht krijgen.
Ook wordt vanuit de districten de behoefte groter om de status van de dagbiljarters binnen de organisatie duurzaam
te regelen. Ook dat zal de komende tijd aandacht krijgen.
De overlegronde met de districten stond vooral in het teken van de toekomstige wedstrijdsoftware. We zijn met het
laatste, contractueel met BiljartPoint afgesproken jaar bezig.
Ook voor de voorgenomen aanpassingen in de PK’s is het belangrijk dat we over heel goede software kunnen gaan
beschikken.
Wij zijn van mening dat we u voor zowel competitie als PK’s plannen kunnen presenteren die niet alleen voor ons,
maar voor de hele KNBB grote mogelijkheden bieden.
Hiermee verklaar ik de vergadering geopend.
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Vervolgens worden de ons ontvallen leden in stilte herdacht.
2. Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd onder punt 3d: Convenant.
3. Mededelingen
a. Status BTW kwestie
Tijdens de overlegronde zijn de districten hierover geïnformeerd. Er is inmiddels een brief uitgegaan naar de
belastingdienst met een verzoek om duidelijkheid. Het bestuur is van mening dat de diensten die de KNBB aan ons
verleent, vrijgesteld zijn van BTW. De inspecteur wil echter wachten met een reactie tot de nieuwe
belastingwetgeving ook de Eerste Kamer is gepasseerd.
Ook voor andere zaken die met sportbeoefening te maken hebben, komen per 1 januari wijzigingen in de
belastingwetgeving. De districten zullen te zijner tijd verder geïnformeerd worden.
b. Wedstrijdsoftware
Voorzitter deelt mee dat KVC ook na afloop van het huidige contract met de competitiesoftware van BiljartPoint blijft
werken. Er ligt inmiddels een mondelinge overeenkomst. Verwacht wordt dat binnenkort het definitieve contract
gesloten zal worden.
Ook voor de verwerking van de PK’s, waarvoor een aantal aanpassingen op stapel staan, is een goede automatisering
noodzakelijk. Indien de vergadering akkoord gaat, gaan we met ingang van volgend seizoen werken met PK Online.
Dat is een volledig geautomatiseerd programma, dat al door een aantal districten wordt gebruikt. Inmiddels is
geïnventariseerd wat er nog aan dient te gebeuren, zodat PK Online tijdig voor het nieuwe seizoen gereed is om onze
PK’s volledig geautomatiseerd te verwerken.
De kosten die er eenmalig mee gemoeid zullen zijn, bedragen naar schatting tussen € 40.000 en € 50.000 euro. Het
bestuur vraagt de vergadering toestemming om als bestuur zelf hier over te besluiten. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
Of er in de toekomst meer kosten komen, kunnen we nu niet zeggen. Dit zal afhankelijk zijn van de wensen die wij
hebben op aanpassingen. Het onderhoud komt bij BiljartPoint te liggen.
Wat kost het een district als zij er geen gebruik van willen maken? Dit is niet bekend, en is nog niet ter sprake
geweest. De districten die nu al met PK Online werken, zullen in de toekomst minder gaan betalen. Overwogen moet
nog worden of de kosten per district of naar rato (ledenaantallen per district) berekend gaan worden.
Ons streven en onze wens is dat BiljartPoint en PK Online samensmelten. We moeten de beste delen uit elk
programma gaan gebruiken. Dit verstevigt onze positie als biljartbond. De voorzitter nodigt het bondsbestuur uit om
hierin mee te denken.
c. PK intervallen
Daar lopen al jarenlange discussies over. Voor- en tegenstanders proberen met evenveel inzet de wenselijkheid en
onwenselijkheid te benadrukken. Niemand weet nog of de aangekondigde aanpassingen een verbetering zullen zijn.
Wat we wel weten, is dat het afgelopen jaar het aantal PK deelnemers met 2.000 is gedaald, dit is 20%. Alle reden dus
om de knoop door te hakken en aanpassingen te proberen. Doen we het niet, dan zullen we altijd een mening blijven
vormen op grond van wat we alleen maar denken. Beter is het om een mening te hebben op grond van wat we
weten.
Piet Verschure deelt enkele cijfers met betrekking tot deelname aan de 5e klasse in de afgelopen jaren. Die deelname
liep terug, maar vanaf het spelen met intervallen zijn we van 5% naar 13% gestegen. Verder vertelt hij over het
gesprek met de makers van PK Online. De nieuwe tabellen zijn inmiddels gereduceerd tot een overzicht op 1 pagina.
De wedstrijdreglementen moesten hierop ook aangepast worden. Dit kon niet in één keer goed zijn en reacties
daarop zijn dan ook meer dan welkom.
Het Dagbiljarten wordt nog aangepast aan de avondcompetitie. Alles moet voor 1 februari 2019 klaar zijn.
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We zouden graag alle wedstrijden binnen 1 seizoen laten spelen, zonder het naar voren halen van voorwedstrijden.
Dit moet mogelijk zijn met de plannen zoals ze er nu liggen. Er komt dan veel meer ruimte in de kalender.
Piet Verschure bedankt zijn mede-commissieleden van de WCB voor het vele werk in het afgelopen jaar.
District Noord Holland Midden is geen voorstander van het spelen met intervallen. Zij zullen zich vanaf gewestelijk
niveau moeten conformeren. Zij blijven het jammer vinden dat er onvoldoende onderbouwing is voor het hele
verhaal.
Zelf hebben zij onderzoek gedaan in 6 districten naar de 3e kl libre, waaraan 150 personen meedoen. 97% daarvan
speelt onderin deze klasse. Het argument van niet inschrijven omdat men geen kans op het kampioenschap heeft,
gaat dan niet op. Janhans Berg (NHM) verzoekt om te luisteren hoe dit in de districten zit. Hij dient vervolgens een
motie in om het driebanden vooralsnog buiten schot van de intervallen te houden en daarover na 2 jaar pas te
besluiten.
Piet Verschure geeft aan dat er in veel klassen onder de maat gespeeld wordt. En dat er veel afgezegd wordt.
Onno Vermeer (Eem- en Flevoland) sluit zich aan bij Janhans Berg en vindt dit geen argument. Degradanten spelen
immers het volgend seizoen in een lagere klasse. Die lagere klasse wordt dan dus groter.
Wim Schmitz (Doetinchem) vertelt dat er in zijn district ook tegenstanders tegen de intervallen zijn, maar meer dan
80% blijft voorstander. Als we verzanden in besluiteloosheid, dan leidt dat tot niets. Een toename van het aantal
inschrijvingen is misschien niet meteen te verwachten, maar wel wordt de afname minder.
Piet Verschure geeft aan dat we de plannen 2 jaar willen uitvoeren, en dan evalueren. Er waren eerst 8 districten op
tegen, daar is apart mee gesproken en naar geluisterd. De plannen zijn vervolgens een jaar in de koelkast gezet
omdat de software niet klaar was.
Kempenland vraagt hoe we de evaluatie gaan meten? Er zijn diverse factoren die een rol spelen: overledenen,
vergrijzing, geen aanwas vanuit de jeugd. Gekeken zal worden naar het aantal inschrijvingen, en we moeten de
vragen rechtstreeks aan de leden gaan stellen. Er zal in ieder geval een gedegen onderzoek komen.
Wim Schmitz zet de argumenten voor het spelen met intervallen nog eens op een rij: de wedstrijdkalender was te vol,
finales worden niet meer met 8 deelnemers gespeeld omdat er steeds minder inschrijvingen kwamen.
Het is hem verder opgevallen dat bij open kampioenschappen bij verenigingen heel veel inschrijvingen zijn, en dat die
altijd met intervallen spelen. Dat is daar heel normaal. Ook het Dagbiljarten heeft de keuze gehad; zij kozen voor
intervallen.
Tenslotte geeft hij de tip: vraag ook eens aan de mensen die niet meedoen aan PK’s, waarom ze niet meedoen.
De vergadering spreekt zich uit voor het invoeren van spelen met intervallen alle disciplines, dus ook in het
driebanden.
d. Convenant
Toen wij in 2009 onze juridisch zelfstandige status verkregen, was het noodzaak om de samenwerking met de KNBB in
een overeenkomst vast te leggen. Die overeenkomst dient uiteraard steeds verlengd te worden.
Omdat we behoefte hadden aan meer duidelijkheid omtrent de verdeling van de koepelkosten, is het convenant vorig
jaar niet voor drie, maar voor één jaar verlengd.
Omdat o.a. op dit moment nog niet duidelijk is of de uitkomst van de BTW discussie aanleiding zal geven tot
aanpassingen in het convenant, geeft het bestuur er voor nu de voorkeur aan om weer voor slechts één jaar te
verlengen. Bij voldoende zekerheid kan een volgende verlenging wellicht weer voor langere tijd worden aangegaan.
Bovendien is bij het vaststellen van de huidige manier om de koepelkosten te verdelen, afgesproken om na twee jaar
te evalueren. Ook hiermee wordt rekening gehouden.
De vergadering is akkoord met 1 jaar verlenging.
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4. Ingekomen stukken
Geen.
5. Vaststelling notulen vergadering d.d. 2 juni 2018
Ad Koolen (West-Brabant) vraagt wat de onder punt 5 genoemde gesprekken met de sectie Driebanden heeft
opgeleverd. Er zou overleg over opleidingen, een instructeursoverleg over jeugd etc. komen. Tot nu toe is er geen
actie op geweest. Voor wat betreft de contacten over arbitrage is er wel overleg.
Peter Rijckaert (Midden-Brabant) merkt op dat hij gemeld heeft dat de Reglementencommissie, waar hij deel van
uitmaakt, nog nooit bij elkaar geweest is. Dit zal alsnog opgenomen worden in de notulen.
Piet Verhaar zegt tevens toe om dit punt beter te regelen.
John Cornax (Dordrecht): had in de vorige vergadering gevraagd om een eenduidig formulier inzake AVG. Er is verder
geen advies meer naar de verenigingen gegaan. Willem La Riviere (bondsbureau) vraagt dit na en pakt dit op.
6. Jaarverslagen
a. Wedstrijdzaken Commissie Topsport 2017-2018
Geen vragen.
b. Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport 2017-2018
Geen vragen.
c. Arbitrage 2017-2018
Geen vragen.
7. Financiën – begroting 2019 en toelichting
Voor ICT is slecht € 3.000 opgenomen in de begroting. Gevraagd wordt waar de kosten voor de PK software onder
gaan vallen. Benny Beek antwoordt dat we deze kostenpost nog niet wisten bij het opstellen van de begroting. Er zal
ook nog een bijdrage van de districten voor terug ontvangen worden en bij ‘overige posten’ is ook nog € 6.000
opgenomen. Hij denkt dat hij daarmee wel gaat uitkomen.
De vergadering gaat akkoord met de begroting 2019.
8. Algemene Ledenvergaderingen 2019
De volgende data worden vastgesteld: 15 juni en 16 november 2019. In de najaarsvergadering treedt in elk geval Piet
Verschure af; hij is niet herkiesbaar. Voorstellen voor opvolging zien wij graag tegemoet. Hij wil de opleidingen wel
blijven doen. Zijn portefeuille omvat jeugd, dames, rolstoelbiljarten, VG-biljarten.
Ook Janneke Horneman is dan aftredend; zij beraadt zich nog op het voortzetten van haar functie.
9. Rondvraag
Garmt Kolhorn (KNBB): de KNBB had de verlenging van het convenant op 3 jaar ingezet. Meerjarige verlenging is van
groot belang, omdat er werknemers mee gemoeid zijn. Eerder was al afgesproken, dat als de kwestie van juiste
verdeling van de koepelkosten niet meer aan de orde is, dat we dan weer voor 3 jaar zouden verlengen. Het KNBB
bestuur vindt dat wij nu op dit punt zijn aanbeland en verschilt daarin van mening met het KVC bestuur.
Richard Kuiper: het ledenbestand is slecht te downloaden. Renflex zou een aanpassing moeten doen en dat verzoek is
al meerdere malen ingediend. Alle districten zouden dit graag aangepast willen zien.
Sluiting
Om 14.10
uur
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Toelichting financieel verslag 2018
Algemeen
Voor u liggen de jaarstukken van de KNBB vereniging Carambole met betrekking tot het boekjaar 2018. 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 38, 39 en 41.
Op pagina 38 vindt u de balansen van de KNBB-koepel, KVC en de KNBB geconsolideerd. Pagina 39 geeft de
resultaten weer van de KNBB-koepel, de secties en de KNBB geconsolideerd. Op pagina 41 treft u de
resultatenrekeningen aan over de jaren 2017 en 2018 alsmede de begroting voor 2018.
Balans van KVC
De activa-zijde betreft de bezittingen. De materiële activa omvatten de wedstrijdsoft/hardware, de
demontabele biljarttafel, beschikbaar voor demo's, en de matchtafel. De eerste betaling voor BiljartProf is
geactiveerd onder immateriële vaste activa.
Het bedrag aan debiteuren is ongeveer gelijk aan 2017. 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
vordering is hoog als gevolg van contributie die is ontvangen op de rekening van de KNBB. E.e.a. is
rechtgetrokken in 2019.
De overige vorderingen betreffen vooruitbetaalde kosten en zijn gelijk aan 2017.
De liquide middelen betreffen de saldi van de bankrekening en de spaarrekening resp. € 540,- en
€ 595,000,-. De liquiditeit is afgenomen door de investering in BiljartProf en de hoge vordering op de KNBB.
De passiva-zijde betreft uiteraard het eigen vermogen van KVC. Als gevolg van het behaalde resultaat over
2018 is er sprake van een vermogensafname van € 2.753,-. Met 61,7% eigen vermogen is er nog steeds
sprake van een goede solvabiliteit.
Het crediteurensaldo, de nog te betalen rekeningen, is licht gestegen t.o.v. 2017.
De overige kortlopende schulden betreffen de vooruit ontvangen contributies en inschrijfgelden voor 2019.
Resultatenrekeningen
Pagina 39 beschrijft de resultaten zoals die behaald zijn door de koepel, de secties en de KNBB als geheel.
Het resultaat overall is licht negatief, € 6.320,-. De koepel en KVC behaalden negatieve resultaten. De
secties Driebanden, Pool en Snooker scoorden positief.
Staat van baten en lasten van KVC
Over de hele linie zijn de opbrengsten t.o.v. 2017 gedaald, behalve de inschrijfgelden. De sponsoring in de
begroting staat vermeld onder ‘Overige opbrengsten’. De ontvangen contributie is lager dan begroot en fors
lager dan in 2017. Dit ondanks de ledenwerfactie. De overige opbrengsten, die dus niet waren begroot, zijn
op € 5.053,- uitgekomen en betreft verkochte materialen, inschrijfgeld cursussen en bijdrage ouders in de
trainingskosten. Daardoor zijn de totale opbrengsten ongeveer gelijk aan de begrote opbrengsten.
Aan de kostenkant is er sprake van stijgers en dalers, zowel t.o.v de begroting als van de cijfers over 2017.
De doorbelaste personeelskosten zijn lager uitgevallen als gevolg van inactiviteit van de bondscoach.
De organisatie-, bestuurs- en commissiekosten hebben een stijging ondergaan t.o.v. 2017 en zeker t.o.v. de
begroting. Oorzaak zit in de wisseling in het bestuur, de nieuwe voorzitter heeft veel
kennismakingsgesprekken gevoerd in den lande en bij commissies. De portefeuillehouder Topsport is veel
en langdurig ondersteunend bezig geweest als gevolg van het gewijzigde format voor finales in de hogere
klassen.
Aan communicatie en marketingactiviteiten is minder besteed dan begroot en ook minder dan t.o.v. 2017.
De topsportkosten zijn hoger dan begroot en hoger dan in 2017. De reden hiervoor is een verschuiving van
betaalde prijzengelden van Breedtesport naar Topsport. En de tegenvallende sponsoring van het NK
Vijfkamp/MBA in Berlicum. De wedstrijdkosten daarentegen zijn lager uit gekomen dan in 2017. In de

begroting zaten ze verwerkt in de Breedtesport.
De koepelkosten, genoemd onder ‘Overige kosten’, zijn weliswaar boven de begroting uitgekomen maar iets
lager dan in 2017. Overschrijding van de begroting is met goedkeuring van het bondsbestuur gebeurd. De
totale kosten zijn in 2018 hoger uitgevallen dan begroot en hoger dan in 2017.
Het behaalde resultaat van € -2.753,- wordt ten laste van het eigen vermogen geboekt en is als zodanig
verwerkt in de balans per 31 december 2018.
Overzicht aantal leden per sectie
“Leden” betreft de leden per 31 december van het betreffende jaar en “FTM” is de basis voor de verdeling
van de koepelkosten.
2016

2017

2018

Leden

FTM

Leden

FTM

Leden

FTM

Carambole

22751

18590

21994

18053

21684

17447

Driebanden

1759

1774

1916

1714

1883

1724

Pool

1472

1225

1492

1206

1460

1168

Snooker

622

661

617

621

570

583

TOTAAL

25604

22250

26019

21596

25597

20919

Het ledenverlies voor KVC bedraagt 310 (=1,1%), ondanks of dankzij de ledenwerfactie, voor Snooker is de
daling 47 leden (=7,6%). Driebanden en Pool kenden ook een ledendaling van resp. 33(=1,7%) en 32(=2,1%).
Ledenverdeling binnen KVC
2014

2015

2016

2017

2018

17919

17607

17290

16668

16307

Dagcompetitie

3639

3598

3698

3781

3826

Geen competitie

1488

1533

1403

1230

1265

536

405

360

315

286

Avondcompetitie

Overige

Wederom is er een verschuiving van de avond- naar de dagcompetitie en er is een kleine groei aan 5-euroleden.
Mei 2019
Benny Beek, penningmeester

