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KNBB Vereniging Carambole 

 

Aan geadresseerde                                             Nieuwegein, 3 juni 2022 
 
 
Uitnodiging voorjaarsvergadering KVC 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op  
 

Zaterdag 18 juni 2022, aanvang 13.00 uur in: 
 
 

NDC Den Hommel 
 

Kennedylaan 9 
3533 KH  UTRECHT 
Tel: 030-2759988  

 
De agenda en bijbehorende stukken vindt u in deze vergaderbrochure. 
 
Indien een 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 de Jongh, voorzitter a.i. 
Janneke Horneman, secretaris 

mailto:secretaris@knbb-carambole.nl
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KNBB Vereniging Carambole 

 

GELOOFSBRIEF VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE KNBB-VERENIGING 
CARAMBOLE OP ZATERDAG 18 JUNI 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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AGENDA 
1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 
 
3. Mededelingen 

 
4.  Ingekomen stukken 
  a. Brief district Noord-Holland Midden (bijlage) 
 
5.  Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 27 november 2021 (bijlage) 

 
6.   Kort bestuursverslag (bijlage)  

 
7.  Autonomie districten 

 
8.  Uitslag enquête PK intervallen en toelichting op besluiten (zie bijlagen) 
 
9.  Financiële verslaglegging 

9.1 Financieel verslag 2021 + toelichting (bijlagen) 
9.2 Verslag FAC 
9.3 Decharge bestuur 
9.4 Samenstelling FAC 
De heer Ron Schellingerhout is aftredend.  
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. 
 

10. Bestuursverkiezing 
  Wij hebben Piet de Jongh bereid gevonden om te kandideren voor de voorzittersfunctie. 

        Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 1 week voor de vergadering schriftelijk door drie leden worden 
        voorgedragen, dit op grond van art. 9, lid 3 van de statuten. In dat geval ontstaat een vacature voor 
       een extra bestuurslid met in principe de portefeuille Topsport. Hier roepen wij kandidaten voor op. 

 
11. Vaststellen continuïteitscommissie 

 
12.  Wedstrijdzaken Commissie Kader 

  Toelichting op aanvullend reglement voor klassen met landelijke inschrijving. 
 

13. Rondvraag en sluiting 



 

 

            Koninklijke Nederlandse Biljartbond 

                District Noord-Holland Midden 
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District Noord-Holland Midden, onderdeel van de K.N.B.B. vereniging Carambole.  

Assendelft, 
2 juni 2022 
 
Ingezonden stuk voor de ALV te Utrecht op 18 juni 2022 
 
Betreft: Evaluatie van het interval systeem en de resultaten van de Survio enquête 
 
 
Aan: 
Mevr. J. Horneman secretaris@knbb-carambole.nl 
 
t.k.: 
Dhr. R. Roos  WL-pk@knbb-nhm.nl 
 

 
Geacht KNBB-carambole bestuur, 
 
In de ontvangen voorlopige agenda voor de komende ALV op 18 juni hadden wij verwacht dat de 
evaluatie van het interval systeem geagendeerd zou staan maar die staat er niet bij. 
Dit bevreemdt ons gezien het feit dat hierover afspraken gemaakt zijn in zowel  het gewestelijk overleg 
op 27 oktober 2021 te Roelofarendsveen en in de ALV van Carambole op 27 november 2021. 
De eindrapportage  van de Survio enquête, die t/m 30 april 2022 ingevuld kon worden, zou 
maatgevend kunnen zijn voor de PK systematiek in de toekomst maar deze is ook nog niet 
verschenen. 
 

 

 
Ons district ‘Noord-Holland Midden’ zou de enquête resultaten en de evaluatie van het interval 
systeem graag toegevoegd zien aan de agenda van de komende ALV. 
 
 
Namens het district Noord-Holland Midden, 
Dooitze Nauta secretaris 
E: secretaris@knbb-nhm.nl 
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KNBB Vereniging Carambole 

 

Notulen 
 

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

zaterdag 27 november 2021, 13.00 uur 
in Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100, Wijchen 

 
 

Aanwezig: bestuur KVC – Piet Verhaar (voorzitter), Benny Beek (penningmeester), Piet de Jong 
(portefeuillehouder Topsport), Piet Verschure (portefeuillehouder Breedtesport), Janneke Horneman 
(secretaris/notulist) 
 
Districten: alle districten (fysiek of digitaal per Teams) met uitzondering van Eem- en Flevoland, Venlo 
e.o., Zuid-Limburg, Noord West Nederland 
 
Overige personen: Bart Schoneveld, Hans de Ridder, Henk Vegter, Henk Vos, Willem La Riviere,  
Evert Hulleman 
 

1. Opening 
Om 13.00 uur opent voorzitter Piet Verhaar de vergadering met de volgende woorden: 
 
“Geachte aanwezigen, afgevaardigden, leden van de bondsraad, leden van het bondsbestuur, 
ereleden , leden van verdienste en overige belangstellenden, 
 
Welkom bij de algemene ledenvergadering van de KNBB vereniging Carambole, tevens en tegelijk 
de sectieraadsvergadering van de sectie Carambole. 
Ik zou moeiteloos woorden kunnen herhalen, die ik bij voorgaande vergaderingen heb gezegd. 
Weer begonnen we vol goede moed aan een nieuw seizoen. En weer hebben we de nodige 
tegenslagen te overwinnen. Het coronavirus, dat ons nu al bijna twee jaar in zijn greep houdt, 
verslapt zijn greep nog allerminst. We moeten weer een pas op de plaats maken. 
De lijst van dierbaren, die we verloren, wordt steeds langer. Laten we hen een moment gedenken. 
 
Twee seizoenen geleden schreven we het laatste seizoensdeel af. Het vorige seizoen was in z’n 
geheel een verloren seizoen. Ondanks dat zijn onze leden ons in grote getale trouw gebleven. 
We hebben er met ons allen de schouders onder gezet om onze club, onze vereniging, overeind te 
houden. Dit keer gaan we proberen om het seizoen niet te laten eindigen als een opnieuw 
verloren seizoen. We gaan alles op alles zetten om onze geplande activiteiten af te werken. 
 
Aansluitend wordt medegedeeld dat naar aanleiding van de persconferentie van de overheid van 
26 november alle activiteiten stil komen te liggen voor de duur van de door de overheid gestelde 
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periode, dus minimaal tot 19 december, uitgezonderd het dagbiljarten.  
Ons doel blijft onveranderd,  we zullen proberen dit seizoen alles uit te spelen. De kalender zal 
hierop aangepast worden waar nodig.  
 

2. Vaststellen agenda 
Peter Twilhaar (Veen- en Rijnstreek): verzoekt om punt 7 (Biljartmagazine) vóór punt 6 te 
behandelen.  

 
3. Mededelingen 

Status PK software: er wordt een nieuw programma gebouwd. Alle functionaliteiten die erin 
moeten komen te staan, zijn beschreven. Er is 1 programmeur. Bart Schoneveld vraagt naar de 
kosten. Deze zijn maximaal 40.000 euro, dit is volgens offerte en afspraak. Als we extra 
aanpassingen willen na de bouw, gaat het extra kosten. Zowel het dag- als het avondprogramma 
komt erin, en dit betreft uitsluitend PK wedstrijden. Tot nu toe is er niets betaald, maar er is ook 
nog niets opgeleverd. Na testen en goedkeuren wordt steeds naar evenredigheid een deel 
betaald. 
Hans de Ridder vraagt wanneer deze nieuwe PK-software in gebruik genomen gaat worden. Dat 
is met ingang van het nieuwe seizoen. Inschrijvingen voor 2022-2023 moeten dus al in de nieuwe 
software gebeuren. 
 
De KNBB is voornemens een nieuw programma te laten bouwen voor uitsluitend 
teamcompetities. Daar betaalt KVC sowieso aan mee. Tot die tijd blijven wij met Biljartpoint 
werken en we bepalen zelf of we uiteindelijk het KNBB systeem willen gaan gebruiken. 
Bart Schoneveld vraagt hoe dit programma van de KNBB gefinancierd wordt. Dit is volledig via 
subsidie. Als wij er gebruik van gaan maken, zullen we ca. 1,25 euro per lid per jaar moeten 
betalen. 
 
Tevens is er een nieuwe ledenadministratie in aanbouw. We krijgen elke 3 weken een update. 
Piet Verschure en Piet Verhaar maken deel uit van de stuurgroep. Er wordt o.a. ook een 
biljartapp ontwikkeld. De relatie tussen de ledenadministratie en onze PK software is ook een 
punt van aandacht.  
Facturatie van nationale inschrijvingen verliep al via de ledenadministratie. De districten krijgen 
de mogelijkheid om ook gebruik te gaan maken van de ledenadministratie voor de facturatie van 
hun inschrijvingen. De biljartclubs BV Vink en BV Horna draaien hiermee een proef.  
Piet Verschure licht toe dat inschrijven via PK software grote voorkeur heeft. Via een koppeling 
gaat dit dan naar de ledenadministratie voor facturatie. Daarna komt het weer terug naar het 
district, maar er wordt wel gecheckt of je betaald hebt of niet. Als de betaling via de 
ledenadministratrie kan lopen, is dit gunstig voor het ontvangen van subsidie van NOC/NSF. Dit 
is nl. gebaseerd op inning contributies via het facturatiepakket. Wij zullen in de toekomst nog 
aan de districten vragen om het zo te regelen.  
 
Statutenwijziging: we moeten nog enkele wijzigingen in de statuten aanbrengen, dit is in de 
vorige ALV al besloten. Er moet ook een continuïteitscommissie ingesteld worden, de statuten 
moeten hier ook nog op aangepast worden. We kunnen al wel een commissie samenstellen.  
De KNBB moet haar statuten ook nog laten wijzigen. Het is verstandig als wij daarop wachten 
alvorens die van onszelf aan te laten passen. Dit geldt ook voor de districten. 
Punten die in de KVC statuten moeten komen, zijn in elk geval de mogelijkheid om digitaal te 
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vergaderen en de continuïteitscommissie.  
 
Wim Schmitz (Doetinchem): herinnert eraan dat NOC/NSF de KNBB een gele kaart heeft gegeven 
voor de huidige statuten. Dat is juist, die is eind 2018 al gegeven. We moeten aan voldoende 
eenheid van beleid voldoen. Op dit moment hebben we geen ‘code geel’ meer, omdat er 
inmiddels een traject loopt dat zich hiermee bezighoudt. De discussie loopt wat eenheid van 
beleid inhoudt. Er is echter geen belemmering voor subsidies en we hebben ook extra tijd 
gekregen om hiervoor een oplossing te vinden.  
 
Rob van ’t Hul (Oss): denkt dat het wijs is om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten 
i.v.m. een eventueel incompetent bestuur. Zijn district heeft dit in elk geval wel gedaan, de 
kosten daarvan vallen erg mee. Dit omdat de bestuurders momenteel hoofdelijk aansprakelijk 
zijn, en dit ook in de statuten moet worden aangepast.  
 
Benny Beek licht nog de voorgenomen statutenwijziging toe inzake het boekjaar. In onze 
statuten staat dat betalingen tot consequenties kunnen leiden die pas op het einde van het 
boekjaar tot uitdrukking komen. Dat hebben we in de voorjaarsvergadering van 2021 gewijzigd 
in: einde wedstrijdjaar. Als mensen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, kunnen ze aan 
het einde van het wedstrijdjaar worden uitgeschreven. Boekjaar blijft van 1 januari t/m 31 
december, wedstrijdjaar van 1 augustus t/m 31 juli.   
 
Thea de Weerd (West Friesland) heeft de districtsstatuten opgestuurd naar het bondsbureau en 
deze zijn in orde bevonden. Het doorvoeren van deze statuten hoeft niet te wachten, ondanks 
dat de KNBB statuten nog niet zijn gewijzigd.  
Zij geeft aan dat deze ook voor andere districten als voorbeeld kunnen dienen. Op de website 
van KVC staan ook standaard statuten.  
 

4. Ingekomen stukken 
District Oss heeft een reactie ingezonden op de maatregelen van 12 november. Zij zijn van 
mening dat afwijkingen van de maatregelen beter eerst met de districten overlegd had kunnen 
worden. Ondertussen zijn deze maatregelen achterhaald door de nieuwe.  
 
Kempenland heeft de PK’s verplaatst naar zaterdag/zondag overdag. Dit is vanaf nu niet meer 
toegestaan. Eerder is door Piet Verhaar wel toegestaan om PK’s overdag te spelen, maar naar 
aanleiding van de overheidsmaatregelen van 26 november doen we dat nu niet meer. Deze gaan 
in op 28 november om 17.00 uur (nieuwe sluitingstijd) en duren tot minimaal 19 december.  
Hier komt veel reactie op. Men zou graag spelen wat al mogelijk is, maar daarmee wordt de 
verhouding nog schever binnen biljartend Nederland. Gewestelijke finales worden pas gespeeld 
als deelnemers de kans hebben gehad om in het district te spelen. 
Piet Verhaar geeft aan dat het stevige maatregelen zijn die we nu nemen, en wel het liefst 
zonder uitzondering. De amateursport wordt nu volledig stilgelegd. 
 
Piet Verschure herinnert aan de overlegronde, waarin we gesproken hebben over de autonomie 
van de districten. Gezien de hele discussie tot nu toe, wordt het tijd dat we doorvoeren dat de 
districten autonomie houden op bestuurlijk en financieel gebied. Het KVC bestuur wordt 
verantwoordelijk voor de wedstrijdtechnische zaken (wedstrijdregels), waar iedereen zich aan 
gaat houden. Het betekent nu, dat er tot 19 december niet gespeeld wordt. De mogelijkheid om 
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wedstrijden overdag te laten spelen, is een stuk minder geworden.  
Op de website was dit al zo vermeld vanaf 12 november, dit was een duidelijk bericht. Piet 
Verhaar vond dat je dit genuanceerd kon opvatten en vond het geen bezwaar om overdag wel 
PK’s  te laten spelen. Hij heeft dit toegestaan aan districten die daarom vroegen. 
Peter Rijckaert (Midden Brabant) vindt het vreemd dat het dagbiljarten wel door mag blijven 
gaan. Het zijn toch kwetsbare ouderen. De overheid staat dit echter toe.  
 
Bert Kregmeier (Noord-Oost Overijsel): komt er ruimte om alles in te halen? Ja. Ad Klijn is al 
bezig om de NK’s in kaart te brengen. Als deze opgeschoven kunnen worden, kunnen ook de 
gewestelijke wedstrijden opgeschoven worden. We gaan ervan uit dat we dit seizoen kunnen 
uitspelen. 
 
Rob van ’t Hul (Oss) vraagt om vanaf 14 november te bekijken welke wedstrijden nog gespeeld 
moeten worden in de diverse districten. Alles wat t.g.v. corona niet de kans heeft gehad om 
gespeeld te worden, moet nog wel worden uitgespeeld. 
 
b. Bart Schoneveld: toelichting begroting. Hierover heeft Bart Schoneveld vragen gesteld, maar 
die zijn inmiddels door Benny Beek beantwoord via de mail. 
 

5. Vaststelling notulen vergadering d.d. 19 juni 2021 
Deze worden door de vergadering akkoord bevonden. 
 

6. Biljartmagazine (punt 7 van de agenda) 
De vorige keer heeft de ALV toestemming gegeven om dit onderwerp nader te onderzoeken.  
Zijn portokosten inbegrepen? Ja, het bedrag is inclusief alle kosten.  
Gebaseerd op de kosten komt 80% per jaar voor onze rekening, dit komt neer op 48k. 
Het is een blad voor alle secties. Per sectie zullen er 2 redactiemensen komen. 
Wim Schmitz (Doetinchem): is er sprake van samenwerking met de Biljart Ballen? Nee, we willen 
duidelijk iets anders zijn. Zij komen 10x per jaar uit, wij willen meer met achtergrondverhalen 
komen die niet tijdgebonden zijn. 
Thea de Weerd (West Friesland): de kosten komen op nog geen 1 euro per nummer per lid. Maar 
zij denkt dat er bij hen nog wel wat leden gaan afvallen. Dan zou het blad toch duurder worden. 
Benny Beek denkt aantrekkingskracht op met name 5 euro leden te behalen. Wat hebben zij 
anders voor die 5 euro? Hij hoopt zo toch op meer leden. Het wordt door meerderen betwijfeld, 
of dat het effect zal zijn.  
 
Bart Schoneveld: het is de bedoeling dat dit blad 3 jaar lang gefinancierd wordt ten koste van het 
vermogen, dit komt neer op 160k. Hier is hij erg op tegen en ziet dit als pot verteren. Toen wij 
nog Biljart Totaal hadden, gaven we er ook veel geld aan uit. Moeten toekomstige leden dan 3 
euro meer per jaar gaan betalen voor het lidmaatschap? Hij denkt niet dat dit leden toevoegt en 
noemt het initiatief slechts een experiment. 
Benny Beek spreekt een contributieverhoging op termijn niet tegen, hij hoopt echter wel op 
meer leden. Bij daling van het ledenaantal krijgen we sowieso een contributieverhoging. Hoe 
moeten we anders leden binden aan de KNBB? 
Hij vraagt de vergadering om toestemming om hiermee door te gaan.  
 
Bert Kregmeier (Noord-Oost Overijsel): weet niet of een magazine de juiste stap is om het tij van 
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het dalende ledenaantal te keren en adviseert om dit in digitale vorm te doen. Dat is meer van 
deze tijd. De kosten van een fysiek blad liggen in verhouding veel te hoog. Hij vraagt of bekeken 
is om het in digitale vorm te gieten. Benny Beek antwoordt dat dit niet het geval is, we hebben 
natuurlijk ook al de website. Nadeel van digitaal is, dat mensen het proactief moeten opzoeken. 
 
Peter Twilhaar (Veen- en Rijnstreek): in zijn district is meer dan 90% tegen een magazine. 
 
Vervolgens wordt het voorstel voor een fysieke magazine in stemming gebracht. Stemming geeft 
aan dat het voorstel wordt afgewezen (4 districten zijn voor, overigen tegen). 
 

7. Financiën (punt 6 van de agenda) 
a. Begroting 2022 
Bart Schoneveld heeft hier een ingekomen stuk voor ingestuurd. Benny Beek heeft hem al 
beantwoord. Het komt erop neer dat hij het onbegrijpelijk vindt dat er 43k ten laste van het 
vermogen gebracht wordt. Hij is van mening dat we hiermee een verkeerd signaal afgeven. 
Periodiek de contributie verhogen is beter. 
Benny Beek is het in bepaalde opzichten eens met Bart. Het vermogen is behoorlijk gegroeid, 
grote investeringen zijn er bijna niet, dus vindt hij dat er af en toe wel wat van het vermogen 
ingeleverd mag worden.  
Dat het biljartmagazine niet doorgaat, heeft geen gevolg voor de begroting 2022. 
 
Evert Hulleman wil graag ingekomen stukken vooraf toegestuurd krijgen, ook al zijn ze al 
beantwoord. Waarvan acte. 
De begroting wordt verder goedgekeurd. 
 
b. Toelichting begroting 2022 
Hierover zijn verder geen vragen.  
 

8. Te benoemen reserveleden voor de bondsraad 
Op dit moment zijn reserveleden voor de bondsraad nog niet nodig, maar er komt een vacature. 
Henk Vegter stelt zich kort voor. Hij is al enige tijd bondsraadlid en heeft zich kandidaat gesteld 
als voorzitter KNBB. Hij wil zich gaan inzetten om op een bepaalde manier toch meer leden aan 
de KNBB te kunnen binden. 
Reservelid Hans de Ridder zal aantreden als Henk Vegter benoemd wordt als voorzitter KNBB. 
Wij doen een oproep voor kandidaten voor de bondsraad. Deze graag aanmelden bij het 
bestuur, wij doen dan een keuze. Benoeming volgt in de voorjaarsvergadering. 
Gevraagd wordt of er een profielschets beschikbaar is. Deze zal verspreid worden. Het is een 
functie die past bij mensen die net wat meer interesse hebben in de KNBB.  
 

9. Benoeming continuïteitscommissie 
Piet Verhaar stelt voor om uit ieder gewest 1 persoon te benoemen met 1 persoon extra. In 
totaal dus 5 personen. Je mag 8x achter elkaar benoemd worden. De commissie wordt elk jaar 
opnieuw benoemd. 
De commissie moet de nodige taken in geval van calamiteit kunnen uitvoeren. In geval van het 
wegvallen van de huidige 5 bestuurders treden zij aan als interim bestuur en moeten zij ervoor 
zorgen dat er een nieuw bestuur komt. Bart Schoneveld geeft aan dat deze commissie ook wel 
uit 3 personen kan bestaan. Echter in de ALV van juni 2021 is het besluit al genomen om de 



 

   
  

  

pagina 6 van 6 

INSCHRIJVING Samen biljarten geeft meer effect! 

  

www.knbbcarambole.nl 

commissie uit 5 districtsbestuurders te laten bestaan. Afgesproken wordt dat we ons aan dat 
besluit houden.  
 

10. Evaluatie gewestelijke overlegronde 
Frans Elbers (’t Sticht): hoe staat het met het punt om alle moyennes samen te voegen? Dit is 
geen unaniem besluit geworden. De mogelijkheden worden verder binnen de WCB besproken en 
een voorstel volgt.  
 
Goed spelen wordt soms bestraft. Bij nieuwe spelers komt dit voor, en dan is er ook nog sprake 
van puntenaftrek in de competitie. Mensen begrijpen dit niet. Dit punt zal opnieuw bekeken en 
besproken binnen de WCB. Een voorstel zal volgen.  
 
Evaluatie PK intervallen:  hierover komt een enquête. Deze wordt momenteel voorbereid.  
 

11. Autonomie districten 
Voor wedstrijdtechnische zaken doen de WCB en de CRC voortaan voorstellen, en het KVC 
bestuur beslist. Dit soort besluiten moeten voor 1 mei vastliggen.  
 

12. Algemene Ledenvergaderingen 2022  
18 juni en 26 november 2022. 
 

13. Rondvraag 
Bert Kregmeier (Noord-Oost Overijsel): merkt op dat de dagcompetitie door mag blijven gaan op 
grond van sociale contacten. Maar dat geldt ook voor de avondcompetitie. Hij vindt dat er dus 
met 2 maten gemeten wordt. 
 
Ad Koolen (West-Brabant): vindt deze manier van vergaderen niet prettig. Graag voortaan alleen 
fysiek of alleen digitaal. Verder verzoekt hij Piet Verschure om er goed op toe te zien dat de 
uitvoering van punt 11 (autonomie districten) in orde komt en dat alle districten zich hieraan 
conformeren. 
 
Nico Boots (West Friesland): bedankt het bestuur voor hun inzet en vindt het fijn dat er ook 
digitaal meevergaderd kon worden.   
 
Rob van ’t Hul (Oss): ondanks het sociale aspect heeft het dagbestuur van de dagcompetitie Oss 
alles stilgelegd. Dit heeft vooral te maken met de lokaliteiten. 
 
Fred Stok (Groningen/Drenthe): sluit zich aan bij Bert Kregmeier. Ziet liever 1 eenduidige 
maatregel.  
 

14. Sluiting 
Om 15.30 uur sluit PVH de vergadering. Hij bedankt ieder voor zijn komst en inbreng.  



 
 
 
 
 
Kort bestuursverslag KVC 2021-2022 
 
Algemeen 
In september 2021 was er nog veel twijfel bij leden en verenigingen of het verstandig zou zijn om 
weer te gaan biljarten door de nog steeds heersende gevolgen van corona. Toch ging het seizoen 
voorzichtig van start. 
Zo ook het bestuur, dat overigens tijdens de gehele corona-periode niet heeft stilgezeten. Er werd 
veel overleg gepleegd, ad hoc en online, via whatsapp maar ook in fysieke bestuursvergaderingen als 
dat mogelijk was. Diverse onderwerpen staan apart op de agenda voor de ALV van 18 juni 2022. 
De effecten van corona zijn inmiddels duidelijk, het heeft een terugloop in ledenaantal opgeleverd en 
de gevolgen voor het wedstrijdseizoen is u bekend. 
 
Begin 2022 heeft Piet Verhaar zijn functie als voorzitter neergelegd en heeft daarmee al zijn aandacht 
volledig kunnen richten op de begeleiding van de PK-software en zijn activiteiten in diverse 
commissies.  
 
 
Financiën 
In het seizoen 2021-2022 waren er een aantal zaken aan de orde die anders waren dan gebruikelijk. 
Ten eerste was daar de operatie "Restitutie contributie". Op verzoek van vele verenigingen en op 
grond van het behaalde financiële resultaat 2020, heeft het bestuur een voorstel voor restitutie 
gelanceerd omdat de leden niet of weinig hadden kunnen spelen. Toegezegd was om, na betaling 
van de contributiefactuur, voor de avond- en dagcompetitie spelende leden € 6 resp. € 3 terug te 
betalen. De financiële administratie gaf regelmatig een lijst met de verenigingen en de bedragen 
door waarna de penningmeester de betalingen verrichtte. Dat was een hele klus omdat veel 
contributiebetalingen niet gedaan waren met de vermelding van het factuurnummer en dat leverde 
veel zoekwerk op. Het is goedgekomen, maar we hebben wel het verzoek aan de districtsbestuurders 
de verenigingen er nog eens op te wijzen dat het vermelden van het factuurnummer belangrijk is. 
 
Een andere afwijking van het gebruikelijke was de facturering van inschrijfgelden voor wedstrijden 
op nationaal niveau. Door alle onduidelijkheid als gevolg van de wisselende corona-restricties was 
het niet doenlijk ver voor de wedstrijden te facturen. Soms werd er zelfs na afloop gefactureerd en 
dan is het jammer te moeten constateren dat er spelers waren die niet zo'n hoge betalingsmoraliteit 
aan de dag leggen. Dit gaf veel werk om herinneringen uit te sturen en de debiteurenadministratie 
bij te houden. 
 
Na een lange pauze in 2021 werd er in de eerste maanden van 2022 weer volop gespeeld en werd 
een programma van een heel seizoen in een korte periode verwerkt met als gevolg extra veel 
betalingen voor arbitrage, organisatiekosten, etc. En dat in een tijd dat de financiële administratie 
ook het financiële jaarverslag 2021 diende af te ronden. Gevolg: de penningmeester verrichtte zelf 
de betalingen waardoor het vier ogen-principe tijdelijk geweld werd aangedaan. Maar nood breekt 
wet, toch? 
De financiële gevolgen van het seizoen 2021-2022 wordt verwerkt in twee financiële jaarverslagen, in 
die over 2021 en volgend jaar in die over 2022. 
Bij het volgende agendapunt zult u zien hoe 2021 financieel is verlopen. 
  



Arbitrage 
Vanaf 2019 t/m nu zijn er 9 opleidingen geweest, waarvan 4 cursussen Arbiter-1 , 3 cursussen 
Arbiter-2, geen cursus Arbiter-3 en 1 cursus Arbiter-4. De laatste is inmiddels gestart en moet nog 
worden afgerond. De cursus Arbiter-3 in Zuid-Nederland is tot op heden nog niet gestart. 
 

  District/Gewest 
Soort Opleiding Kandidaten 

Geslaagd 
Afgewezen 

ARB-1 ARB-2 ARB-3 ARB-4 Aangemeld Afgehaakt Examen Theorie Praktijk 

2019                       
009 Zuid-Nederland   1  

9   
 

  
010 Den Bosch 1    6  6 6   

012 Kempenland 
 1   6 1 5 5   

        
   

 
  

2020   
    

 
     

001 C.A.C. / Werkgr. Opl-Ex. 
   1 7 2 5 4 1  

    
    

 
     

2021   
    

 
     

001   
    

 
     

002 Eem & Flevoland 
 1   

7 
  7   

003 Noord West Nederland 1    
7 

 7 6 1  

004 Noord West Nederland 
 1   

2 1 1 1   

005 Friesland 1    
6 2 4 4   

006 Zuid-Limburg/M.Brabant 1    
6 

     

007   
          

008   
          

009   
          

    
          

002 1 extra persoon 
 1   1  1 1   

  Totalen: 4 3 1 1 56 6 28 33 2 0 

 
Het teruglopend aantal arbiters voor de ranking en de kernploeg vormt reden tot zorg. 
Het is niet altijd mogelijk geweest om volledige bezetting voor de toernooien te regelen, dit zal in de 
toekomst niet beter worden.  
Wij zoeken voortdurend naar oplossingen en proberen onze arbitersorganisatie aan te passen naar 
de omstandigheden.  
Het bestuur heeft op voordracht en verzoek van de Commissie Arbiters 3 arbiters aangedragen bij de 
CEB voor benoeming tot CEB-arbiter: Christel van Reekum, André van Hattum en Toon Kansen. Dit 
verzoek is inmiddels gehonoreerd. 
 
 
 
Juni 2022 
Bestuur KVC 
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Algemeen 

        Enquête naamKVC: Spelen met intervallen in de persoonlijke kampioenschappen van het avondbiljarten. 

        Auteur  

        Taal  Nederlands 

 

  

         Enquête URL https://www.survio.com/survey/d/O5C1T7W9I3I8F1B7Y 

         Eerste antwoord 17 Februari 2022 

         Laatste antwoord 31 Mei 2022 

        Duur 103 dagen 

         Totaal antwoorden 1465 
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Enquête bezoeken 

3061 1465 0 1596 47,9% 
Totaal   bezoeken Afgewerkte 

antwoorden 
Onvolledige 
antwoorden 

Slechts getoond Totale 
succespercentage 

 

Bezoek Geschiedenis    17 Februari 2022 - 31 Mei 2022 

 
     Bezoeken(3061)        Voltooid(1465) 
 

 

Totaal Bezoeken  Bezoek bronnen  Gemiddelde tijd voor 

voltooiing  

 

 

 

 

 
            Slechts getoond (52,1%) 

            Voltooid (47,9%) 

            Onvolledig (0,0%) 

           Directe link (100,0%)         <1 min. (0,8%) 

        1-2 min. (19,2%) 

        2-5 min. (69,7%) 

        5-10 min. (8,1%) 

        10-30 min. (1,8%) 

        30-60 min. (0,3%) 

        >60 min. (0,2%) 
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1. Van welk district van KVC ben je lid? 

  1465x Antwoorden     0x onbeantwoord     Tekst antwoord 
 

 

2. Wordt er in jouw district in de persoonlijke kampioenschappen met 

intervallen gespeeld? 

  1464x Antwoorden     1x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Ja. 

      Nee. 

      In enkele spelsoorten en klassen. 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Ja. 1278 87,3% 

Nee. 125 8,5% 

In enkele spelsoorten en klassen. 61 4,2% 
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3. Heb je de laatste 2 seizoenen meegedaan aan de PK's met 

intervallen? 

  1465x Antwoorden     0x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Ja, ik speel al meerdere seizoenen mee met PK's met 

intervallen. 

      Ja, ik speel sinds kort mee met PK's met intervallen. 

      Nee, ik speel PK's met een vast aantal caramboles.  

      Nee, ik speel geen PK's. 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Ja, ik speel al meerdere seizoenen mee met PK's met intervallen. 751 51,3% 

Ja, ik speel sinds kort mee met PK's met intervallen. 216 14,7% 

Nee, ik speel PK's met een vast aantal caramboles.  210 14,3% 

Nee, ik speel geen PK's. 288 19,7% 
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4. Speelde je altijd PK's maar nu niet meer omdat er met intervallen 

wordt gespeeld? 

  1464x Antwoorden     1x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Ja, ik ben gestopt vanwege het spelen met intervallen. 

      Nee. 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Ja, ik ben gestopt vanwege het spelen met intervallen. 299 20,4% 

Nee. 1165 79,6% 
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5. Bij het spelen met intervallen hebben spelers met een gemiddelde 

onderin een klasse evenveel kans om te winnen als spelers met een 

gemiddelde tegen de bovengrens.  Steun je dit principe?  

  1465x Antwoorden     0x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Ja. 

      Nee. 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Ja. 598 40,8% 

Nee. 867 59,2% 
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6. PK-libre. In welke klasse speel je? 

  1464x Antwoorden     1x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Ik speel geen PK-libre. 

      PK-libre vierde klasse. 

      PK-libre derde klasse. 

      PK-libre tweede klasse. 

      PK-libre eerste klasse. 

      PK-libre hoofdklasse. 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Ik speel geen PK-libre. 499 34,1% 

PK-libre vierde klasse. 151 10,3% 

PK-libre derde klasse. 264 18,0% 

PK-libre tweede klasse. 275 18,8% 

PK-libre eerste klasse. 165 11,3% 

PK-libre hoofdklasse. 110 7,5% 
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7. Zou je in de spelsoort PK-libre 4de klasse het aantal intervallen 

willen veranderen? 

  151x Antwoorden     1314x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Geen wijzigingen 

      Meer intervallen 

      Minder intervallen 

      Spelen met vaste aantallen 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Geen wijzigingen 72 47,7% 

Meer intervallen 14 9,3% 

Minder intervallen 6 4,0% 

Spelen met vaste aantallen 59 39,1% 
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8. Zou je in de spelsoort PK-libre 3de klasse het aantal intervallen 

willen veranderen? 

  265x Antwoorden     1200x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Geen wijzigingen. 

      Meer intervallen. 

      Minder intervallen. 

      Spelen met vaste aantallen.  

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Geen wijzigingen. 102 38,5% 

Meer intervallen. 20 7,5% 

Minder intervallen. 10 3,8% 

Spelen met vaste aantallen.  133 50,2% 
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9. Zou je in de spelsoort PK-libre 2de klasse het aantal intervallen 

willen veranderen? 

  275x Antwoorden     1190x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Geen wijzigingen. 

      Meer intervallen. 

      Minder intervallen. 

      Spelen met vaste aantallen.  

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Geen wijzigingen. 70 25,5% 

Meer intervallen. 13 4,7% 

Minder intervallen. 14 5,1% 

Spelen met vaste aantallen.  178 64,7% 
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10. Zou je in de spelsoort PK-libre 1ste klasse het aantal intervallen 

willen veranderen? 

  165x Antwoorden     1300x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Geen wijzigingen. 

      Meer intervallen. 

      Minder intervallen. 

      Spelen met vaste aantallen.  

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Geen wijzigingen. 31 18,8% 

Meer intervallen. 5 3,0% 

Minder intervallen. 6 3,6% 

Spelen met vaste aantallen.  123 74,5% 
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11. Zou je in de spelsoort PK-libre hoofdklasse het aantal intervallen 

willen veranderen? 

  110x Antwoorden     1355x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Geen wijzigingen. 

      Meer intervallen. 

      Minder intervallen. 

      Spelen met vaste aantallen.  

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Geen wijzigingen. 16 14,5% 

Meer intervallen. 2 1,8% 

Minder intervallen. 1 0,9% 

Spelen met vaste aantallen.  91 82,7% 
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12. PK-driebanden klein. In welke klasse speel je? 

  1464x Antwoorden     1x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Ik speel geen PK-driebanden klein. 

      PK-driebanden klein derde klasse. 

      PK-driebanden klein tweede klasse. 

      PK-driebanden klein eerste klasse. 

      PK-driebanden klein hoofdklasse. 

      PK-driebanden klein extra klasse 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Ik speel geen PK-driebanden klein. 680 46,4% 

PK-driebanden klein derde klasse. 167 11,4% 

PK-driebanden klein tweede klasse. 241 16,5% 

PK-driebanden klein eerste klasse. 237 16,2% 

PK-driebanden klein hoofdklasse. 115 7,9% 

PK-driebanden klein extra klasse 24 1,6% 
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13. Zou je in de spelsoort PK-driebanden klein 3de klasse het aantal 

intervallen willen veranderen? 

  168x Antwoorden     1297x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Geen wijzigingen. 

      Meer intervallen. 

      Minder intervallen. 

      Spelen met vaste aantallen.  

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Geen wijzigingen. 70 41,7% 

Meer intervallen. 9 5,4% 

Minder intervallen. 8 4,8% 

Spelen met vaste aantallen.  81 48,2% 
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14. Zou je in de spelsoort PK-driebanden klein 2de klasse het aantal 

intervallen willen veranderen? 

  241x Antwoorden     1224x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Geen wijzigingen. 

      Meer intervallen. 

      Minder intervallen. 

      Spelen met vaste aantallen.  

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Geen wijzigingen. 61 25,3% 

Meer intervallen. 14 5,8% 

Minder intervallen. 10 4,1% 

Spelen met vaste aantallen.  156 64,7% 
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15. Zou je in de spelsoort PK-driebanden klein 1ste klasse het aantal 

intervallen willen veranderen? 

  237x Antwoorden     1228x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Geen wijzigingen. 

      Meer intervallen. 

      Minder intervallen. 

      Spelen met vaste aantallen.  

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Geen wijzigingen. 42 17,7% 

Meer intervallen. 6 2,5% 

Minder intervallen. 7 3,0% 

Spelen met vaste aantallen.  182 76,8% 
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16. Zou je in de spelsoort PK-driebanden klein hoofdklasse het aantal 

intervallen willen veranderen? 

  115x Antwoorden     1350x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Geen wijzigingen. 

      Meer intervallen. 

      Minder intervallen. 

      Spelen met vaste aantallen.  

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Geen wijzigingen. 10 8,7% 

Meer intervallen. 4 3,5% 

Minder intervallen. 5 4,3% 

Spelen met vaste aantallen.  96 83,5% 
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17. Zou je in de spelsoort PK-driebanden extra klasse het aantal 

intervallen willen veranderen? 

  24x Antwoorden     1441x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Geen wijzigingen 

      Meer intervallen 

      Minder intervallen 

      Spelen met vaste aantallen 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Geen wijzigingen 4 16,7% 

Meer intervallen 0 0,0% 

Minder intervallen 1 4,2% 

Spelen met vaste aantallen 19 79,2% 
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18. PK-bandstoten. In welke klasse speel je? 

  1465x Antwoorden     0x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Ik speel geen PK-bandstoten. 

      PK-bandstoten derde klasse. 

      PK-bandstoten tweede klasse. 

      PK-bandstoten eerste klasse. 

      PK-bandstoten hoofdklasse. 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Ik speel geen PK-bandstoten. 610 41,6% 

PK-bandstoten derde klasse. 245 16,7% 

PK-bandstoten tweede klasse. 288 19,7% 

PK-bandstoten eerste klasse. 225 15,4% 

PK-bandstoten hoofdklasse. 97 6,6% 
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19. Zou je in de spelsoort PK-bandstoten 3de klasse het aantal 

intervallen willen veranderen? 

  245x Antwoorden     1220x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Geen wijzigingen. 

      Meer intervallen. 

      Minder intervallen. 

      Spelen met vaste aantallen.  

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Geen wijzigingen. 94 38,4% 

Meer intervallen. 15 6,1% 

Minder intervallen. 13 5,3% 

Spelen met vaste aantallen.  123 50,2% 
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20. Zou je in de spelsoort PK-bandstoten 2de klasse het aantal 

intervallen willen veranderen? 

  288x Antwoorden     1177x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Geen wijzigingen. 

      Meer intervallen. 

      Minder intervallen. 

      Spelen met vaste aantallen.  

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Geen wijzigingen. 87 30,2% 

Meer intervallen. 15 5,2% 

Minder intervallen. 9 3,1% 

Spelen met vaste aantallen.  177 61,5% 
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21. Zou je in de spelsoort PK-bandstoten 1ste klasse het aantal 

intervallen willen veranderen? 

  225x Antwoorden     1240x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Geen wijzigingen. 

      Meer intervallen. 

      Minder intervallen. 

      Spelen met vaste aantallen.  

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Geen wijzigingen. 47 20,9% 

Meer intervallen. 6 2,7% 

Minder intervallen. 14 6,2% 

Spelen met vaste aantallen.  158 70,2% 
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22. Zou je in de spelsoort PK-bandstoten hoofdklasse het aantal 

intervallen willen veranderen? 

  97x Antwoorden     1368x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Geen wijzigingen. 

      Meer intervallen. 

      Minder intervallen. 

      Spelen met vaste aantallen.  

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Geen wijzigingen. 7 7,2% 

Meer intervallen. 3 3,1% 

Minder intervallen. 3 3,1% 

Spelen met vaste aantallen.  84 86,6% 
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23. PK-driebanden groot. In welke klasse speel je? 

  1464x Antwoorden     1x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Ik speel geen PK-driebanden groot. 

      PK-driebanden groot eerste klasse. 

      PK-driebanden groot overgangsklasse. 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Ik speel geen PK-driebanden groot. 1131 77,3% 

PK-driebanden groot eerste klasse. 200 13,7% 

PK-driebanden groot overgangsklasse. 133 9,1% 
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24. Zou je in de spelsoort PK-driebanden groot 1ste klasse het aantal 

intervallen willen veranderen? 

  201x Antwoorden     1264x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Geen wijzigingen. 

      Meer intervallen. 

      Minder intervallen. 

      Spelen met vaste aantallen.  

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Geen wijzigingen. 35 17,4% 

Meer intervallen. 9 4,5% 

Minder intervallen. 7 3,5% 

Spelen met vaste aantallen.  150 74,6% 
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25. Zou je in de spelsoort PK-driebanden groot overgangsklasse het 

aantal intervallen willen veranderen? 

  283x Antwoorden     1182x onbeantwoord     Enkele keuze 
 

 

      Geen wijzigingen. 

      Meer intervallen. 

      Minder intervallen. 

      Spelen met vaste aantallen.  

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

Geen wijzigingen. 17 6,0% 

Meer intervallen. 2 0,7% 

Minder intervallen. 6 2,1% 

Spelen met vaste aantallen.  258 91,2% 
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26. Tenslotte een extra vraag waar we graag jouw mening over 

willen hebben. In welke klasse(n) van onderstaande spelsoorten zou 

je een beurtenlimiet willen invoeren? 

  1465x Antwoorden     0x onbeantwoord     Meerkeuze 
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ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

In alle spelsoorten en klassen. 382 26,1% 

Geen beurtenlimiet. 680 46,4% 

Libre vierde klasse. 120 8,2% 

Libre derde klasse. 49 3,3% 

Libre tweede klasse. 27 1,8% 

Libre eerste klasse. 28 1,9% 

Libre hoofdklasse. 28 1,9% 

 4 0,3% 

Bandstoten derde klasse. 118 8,1% 

Bandstoten tweede klasse. 27 1,8% 

Bandstoten eerste klasse. 21 1,4% 

Bandstoten hoofdklasse. 20 1,4% 

 2 0,1% 

Driebanden klein derde klasse. 344 23,5% 

Driebanden klein tweede klasse. 164 11,2% 

Driebanden klein eerste klasse. 108 7,4% 

Driebanden klein hoofdklasse. 79 5,4% 

 4 0,3% 

Driebanden groot eerste klasse. 160 10,9% 

Driebanden groot overgangsklasse. 77 5,3% 
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Samen biljarten geeft meer effect! 
 

Wedstrijdzaken  Commissie Breedtesport 

 

Nieuwegein, 3 juni 2022 
 
Aan de besturen van de gewesten, districten en verenigingen van KVC. 
 
Beste bestuursleden en commissieleden, 

 
Als bijlage bij de uitslag van de enquête over het spelen met intervallen, stuur 
ik jullie de wijzigingen voor het seizoen 2022-2023 n.a.v. deze enquête.  
De Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport en het bestuur van KVC hebben de 
enquête uitvoerig bestudeerd en komen met onderstaande indeling in alle 
spelsoorten en klassen van KVC.  
Deze besluiten zijn geheel in lijn met het nieuwe regelement persoonlijke 
kampioenschappen van KVC.  
Ik wil de enquête voorzien van het commentaar hoe wij tot bepaalde besluiten 
zijn gekomen:   
 
Enquête: 
“Spelen met intervallen in de persoonlijke kampioenschappen in 
het avondbiljarten”. 
 
Aantal bezoeken: 3061 
Aantal afgewerkte antwoorden 1465 

 
Resultaat 4de  klasse libre: 144 antwoorden 
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 59.9% 
Spelen met vaste aantallen 39.1% 
Hier is dus geen meerderheid voor het spelen met vaste aantallen. 
Conclusie: 4de klasse libre 0.000 – 1.400 blijft spelen met intervallen.  
Beurtenlimiet: 60. 
 
Resultaat 3de klasse libre: 265 antwoorden 
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 49.8% 
Spelen met vaste aantallen 50.2% 
Hier kunnen we spreken van een status quo. Er is dus geen absolute 
meerderheid voor het spelen met vaste aantallen. 
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We hebben gemeend om in deze klasse te blijven spelen met intervallen. 
Conclusie: 3de klasse libre 1.400 – 2.400 blijft spelen met intervallen.  
Beurtenlimiet: 40. 
 
Resultaat 2de klasse libre: 275 antwoorden 
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 36.3% 
Spelen met vaste aantallen 64.7% 
Conclusie: 2de klasse libre 2.400 – 4.000 gaat spelen met vaste aantallen.  
Het te maken caramboles is vastgesteld op 90 caramboles.  
Beurtenlimiet: 40. 
 
Resultaat 1ste klasse libre: 165 antwoorden 
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 25.4% 
Spelen met vaste aantallen 74.5% 
Conclusie: 1ste klasse 4.000 – 7.000 libre gaat spelen met vaste aantallen.  
Het te maken caramboles is vastgesteld op 125 caramboles.  
Beurtenlimiet: 40. 
 
Resultaat hoofdklasse libre: 110 antwoorden 
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 17.2% 
Spelen met vaste aantallen 82.7% 
Conclusie: hoofdklasse libre 7.000 – 11.000 gaat spelen met vaste aantallen.  
Het te maken caramboles is vastgesteld op 160 caramboles. 
Beurtenlimiet: 30 
 
Resultaat 3de klasse driebanden klein: 168 antwoorden 
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 51.9% 
Spelen met vaste aantallen 48.2% 
Hier is dus geen meerderheid voor het spelen met vaste aantallen 
Conclusie: 3de klasse driebanden klein 0.001 – 0.360 blijft spelen met 
intervallen.  
Beurtenlimiet: 60. 
 
Resultaat 2de klasse driebanden klein: 241 antwoorden 
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 35.2% 
Spelen met vaste aantallen 64.7% 
Conclusie: 2de klasse driebanden klein 0.360 – 0.520 gaat spelen met vaste 
aantallen.  
Het te maken caramboles is vastgesteld op 20 caramboles.  
Beurtenlimiet: 60. 
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Resultaat 1ste klasse driebanden klein: 237 antwoorden 
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 23.2% 
Spelen met vaste aantallen 76.8% 
Conclusie: 1ste klasse driebanden klein 0.520 – 0.760 gaat spelen met vaste 
aantallen.  
Het te maken caramboles is vastgesteld op 30 caramboles.  
Beurtenlimiet: 60. 
 
Resultaat hoofdklasse driebanden klein: 115 antwoorden 
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 16.5% 
Spelen met vaste aantallen 83.5% 
Conclusie: hoofdklasse driebanden klein 0.760 - 1.100 gaat spelen met vaste 
aantallen.  
Het te maken caramboles is vastgesteld op 40 caramboles. 
Beurtenlimiet: 60. 
 
Resultaat extraklasse driebanden klein: 24 antwoorden 
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 20.9% 
Spelen met vaste aantallen 79.2% 
Conclusie: extraklasse driebanden klein 1.100 en hoger blijft spelen met vaste 
aantallen.  
Het te maken caramboles is vastgesteld op 50 caramboles. 
Beurtenlimiet: 60. 

 
Resultaten 3de klasse bandstoten: 245 antwoorden 
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 49.8% 
Spelen met vaste aantallen 50.2% 
Ook hier kunnen we spreken van een status quo. Er is dus geen absolute 
meerderheid voor het spelen met vaste aantallen. 
Conclusie: 3de  klasse bandstoten 0.001 – 1.00 blijft spelen met intervallen.  
Beurtenlimiet: 50. 
 
Resultaat 2de  klasse bandstoten: 288 antwoorden 
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 38.5% 
Spelen met vaste aantallen 61.5% 
Conclusie: 2de klasse bandstoten 1.000 – 1.500 gaat spelen met vaste 
aantallen.  
Het te maken caramboles is vastgesteld op 40 caramboles.  
Beurtenlimiet: 50. 
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Resultaat 1ste klasse bandstoten: 225 antwoorden 
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 29.8% 
Spelen met vaste aantallen 70.2% 
Conclusie: 1ste klasse bandstoten 1.500 – 2.500 gaat spelen met vaste 
aantallen.  
Het te maken caramboles is vastgesteld op 55 caramboles. 
Beurtenlimiet: 50. 

 
Resultaat hoofdklasse bandstoten: 97 antwoorden 
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 13.47% 
Spelen met vaste aantallen 86.6% 
Conclusie: hoofdklasse bandstoten 2.500 – 4.000 gaat spelen met vaste 
aantallen.  
Het te maken caramboles is vastgesteld op 75 caramboles.  
Beurtenlimiet: 40. 
 
Resultaat 1ste klasse driebanden groot: 201 antwoorden 
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 25.4% 
Spelen met vaste aantallen 74.6% 
 
Wij zijn van mening dat we alle laagste klassen in de verschillende 
spelsoorten moeten zien als een instapklasse.  
Leden die ook wel eens driebanden groot willen spelen, komen in deze klasse 
terecht. Ons voorstel is om de ondergrens vast te stellen op 0.200.  
Districtswedstrijdleiders zijn gemachtigd hiervan af te wijken.  
De intervaltabel zal hierop aangepast worden.  
 
Conclusie: 1ste klasse driebanden groot 0.000 – 0.440 gaat spelen met 
intervallen.  
Beurtenlimiet: 60. 
 
Resultaat overgangsklasse driebanden groot: 283 antwoorden 
Geen wijzigingen, meer intervallen of minder intervallen 8.8% 
Spelen met vaste aantallen 91.2% 
Conclusie: overgangsklasse driebanden groot 0.440 – 0.640 gaat spelen met 
vaste aantallen.  
Het te maken caramboles is vastgesteld op 25 caramboles.  
Beurtenlimiet: 60. 

 
 Namens het bestuur van KVC en de Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport, 
 Piet Verschure  
  









Toelichting financieel verslag 2021 
 

Algemeen 
Voor u ligt het financieel verslag 2021 van de KNBB vereniging Carambole. Zoals gebruikelijk is het weer een 
uittreksel van het verslag van de KNBB als geheel. De pagina's die betrekking hebben op KVC betreffen de 
bijlagen 1 (Balansen van de koepel, KVC en de KNBB geconsolideerd), 2 (Staat van baten en lasten per 
sectie)  en 4 (Resultatenrekening 2021, begroting 2021 en resultatenrekening 2020). 
Ook 2021 werd voor een belangrijk deel geregeerd door de corona‐perikelen zodat er op sommige punten 
behoorlijke verschillen zijn ten opzichte van de begroting. 
 
Balans 
Aan de linkerzijde van de balans vindt u de bezittingen, de vorderingen en de liquide middelen van KVC. De 
bezittingen omvatten de wedstrijdsoftware, de biljarttafel, biljartcomputers en boarding‐elementen. De 
vorderingen bestaan uit nog te ontvangen inschrijfgelden en contributies. De rekening‐courantverhouding 
betreft die met de KNBB. De liquide middelen betreffen de rekeningen courant en spaarrekeningen bij de 
ABN en de Rabobank. Twee banken om de gevolgen van de negatieve rente zoveel mogelijk te beperken. 
Aan de rechterzijde van de balans vindt u het eigen vermogen van KVC dat als gevolg van het behaalde 
resultaat iets is teruggelopen. Hierop, en op de rekening‐courantverhouding, komt nog een kleine 
aanpassing omdat ten tijde van de closing met de accountant op 1 juni jl. nog een aantal correcties nodig 
bleken te zijn. Gevolg daarvan is dat het vermogen niet terugloopt met € 2.914  maar met € 6.859. 
Desondanks blijft de solvabiliteit erg goed, ruim 70%. De kortlopende schulden betreffen voornamelijk de 
vooruit ontvangen contributies. Dit bedrag is lager dan voorgaand jaar als gevolg van de lagere contributie‐
opbrengsten. 
 
Resultatenrekeningen 
Bijlage 2 geeft de resultaten weer van de koepel, de vier secties en de KNBB geconsolideerd. Naast de 
resultatenkolom ziet u de begrotingen van een ieder. Als gevolg van de eerder genoemde correcties zal het 
resultaat van de koepel nog verbeteren met € 4.870 ten laste van de sectieresultaten. Bij de sectie 
Driebanden kan het resultaat nog aangepast worden met € 15.000 omdat zij nu een voorziening wilden 
treffen waarvan de accountant zegt dat dat niet kan. 
 
Staat van baten en lasten van KVC 
Wederom zijn de opbrengsten zo'n € 40.000 lager dan begroot met als oorzaken de ledendaling en sterk 
verminderde inschrijfgelden en sponsoropbrengsten. Sponsoren betalen niet als geoormerkte evenementen 
niet doorgaan. 
Ook het totaal van de kosten is lager dan begroot. In vergelijking met 2020 is er sprake van een stijging die 
met name veroorzaakt wordt door de restitutie van contributie. 
De personeelskosten zijn lager dan begroot doordat de cao‐ronde niet zo fors uitpakte als gedacht. De 
bestuurskosten zijn iets hoger als in 2020 maar lager dan begroot. 
De breedtesportkosten geven een forse stijging weer t.o.v. de begroting maar t.o.v. 2020 zijn ze gedaald. In 
de breedtesportkosten is de contributie‐restitutie verwerkt, het ging in totaal om € 87.487. 
De wedstrijdkosten zijn laag als gevolg van de bekende restricties. Een paar specificaties: arbitragekosten  
€ 1.500 tegen begroot € 10.000, medailles € 6.566 tegen begroot € 16.000 en organisatiekosten € 1.600 
tegen begroot € 12.900. 
Bij de topsportkosten zien we hetzelfde beeld, inschrijfgelden € 0 tegen begroot € 6.000, arbitragekosten  
€ 4.000 tegen begroot € 17.000, organisatiekosten € 2.150 tegen begroot € 5.000 en prijzengeld € 3.100 
tegen € 20.000. 
Al met al komt het (gecorrigeerde) resultaat op € 6.859 negatief hetgeen in vergelijking met de begroting als 
positief kan worden aangemerkt. Het resultaat wordt ten laste van het vermogen gebracht. 
 
Overzicht aantal leden per sectie 
Het bondsbestuur heeft helaas besloten deze leden aantallen niet meer in het financieel verslag op te 
nemen. Wel is bekend dat het aantal leden in 2021 met zo'n 4% is teruggelopen. Een reden tot grote zorg. 
Minder leden betekent minder contributie, tenzij de contributie fors verhoogd wordt, minder 



inschrijfgelden en minder subsidiegelden. De oplettende lezer zal misschien refereren aan de gestegen 
subsidie in de kolom KNBB‐geconsolideerd maar dat is het gevolg van een éénmalige “corona‐
ondersteuning” vanuit het NOC*NSF. De noodzaak van ledenwerving, ook de zgn. 5 euro‐leden, blijft dus 
onveranderd hoog willen we als bond blijven bieden wat we bieden. Verenigingen dienen hierbij te 
bedenken dat een 5 euro‐lid met zijn contributie en subsidie voorkomt dat 10 spelende leden een euro, en 
misschien nog meer, verhoging moeten gaan te betalen. Er kan gedacht worden “dat is ver van mijn bed” 
maar het is dichterbij dan men denkt.   
 
Winstwaarschuwing 
Het resultaat over 2021 stemt tot tevredenheid maar we dienen ook te bedenken dat veel kosten in 2021 
niet zijn gemaakt maar wel terugkomen in 2022 omdat in de eerste helft van het jaar bijna een volledig 
seizoen is gedraaid met alle gevolgen van dien voor het financiële resultaat over 2022. Er moet rekening 
mee gehouden worden dat het begrote negatieve resultaat van € 43.650 overschreden zal worden. 
 
Juni 2022 
 
Benny Beek, 
Penningmeester KNBB vereniging Carambole 
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