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KNBB Vereniging Carambole 

 

NOTULEN – ALV 
 
Van:  de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole te Maarn 
Datum:  10 juni 2017 
  
Aanwezig: 
Bestuursleden: Jaap Labrujere (voorzitter), Janneke Horneman (secretaris), Benny Beek 
(penningmeester), Alex ter Weele (Wedstrijdzaken Topsport) 
Districten: Afgevaardigden van aanwezige districten 
Leden bondsraad: Bart Schoneveld, Piet Verhaar, Henk Vos, Wim Roseboom 
Leden Bondsbestuur: Garmt Kolhorn 
Collega secties:  Piet Lamberiks, Santos Chocron 
Ereleden/Leden van verdienste: Evert Hulleman 
Bondsbureau: Willem La Rivière, Rolf Slotboom 
Pers: Ad Smout (de Ballen) 
Overige belangstellenden. 
 
Afwezig/afmeldingen:  
Bestuur: Piet Verschure (Wedstrijdzaken) 
Bondsraad:  Hans Berkhout 
Districten:  Amsterdam, Twente, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen 
Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Therese Klompenhouwer, Dick 
Jaspers, Ria de Hek-Huijberts 
 
1. OPENING 
Voorzitter Jaap Labrujere heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent om 13.03 uur de vergadering.  
Hij kaart daarbij de volgende punten aan:  
 

- Het KVC standpunt omtrent communicatie is al eens aangekaart in een van de nieuwsbrieven. 
Communicatie is niet altijd even gestructureerd. Soms worden berichten ook als kwetsend 
ervaren, wat zelfs kan leiden tot het beschikbaar stellen van posities. Kritiek  uiten is prima en 
wordt op prijs gesteld, zolang deze maar niet beschadigend is.  

- De samenstelling van de WBC zal waar nodig aangepast worden. Er is behoefte aan meer kennis 
en kunde, en de communicatie blijft een punt van aandacht.  

- De terugloop van het aantal leden noopt tot wijziging in de organisatie van kampioenschappen. 
Voorgesteld is dan ook om deze open te stellen voor iedereen (dus niet KNBB-leden). 

- De samenwerking met de sectie Driebanden willen wij weliswaar verstevigen, maar van een fusie 
zal de komende tijd geen sprake zijn. Wel staan de neuzen op dit moment dezelfde kant op.  

- Financieel staat KVC er goed voor. 
- De districten worden bedankt voor hun inzet voor ledenwerving.  
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Vervolgens verzoekt de voorzitter allen te gaan staan om op deze wijze onze overleden 
biljartvrienden te gedenken.  
 
2. VASTSTELLEN AGENDA 
Piet Verhaar (Dordrecht) wil graag toevoegen: WBC. Dit wordt punt 3-e. 
 
3. MEDEDELINGEN 
a. Biljartpoint 
KVC is in overleg gegaan met Biljartpoint in de overtuiging dit binnen een jaar op de rails te hebben. 
Zaken blijken nu niet gereed te zijn voor komend seizoen. Capaciteitsgebrek is als reden opgegeven. Wij 
worden steeds geconfronteerd met problemen en vinden dit zeer betreurenswaardig. 
De vraag voor ons is of wij een belang in Biljartpoint kunnen nemen. Veel collega-bonden maken ook 
gebruik van Biljartpoint, we zouden ze op die manier nog beter aan ons kunnen binden. En Biljartpoint 
wordt dan ook meer verzekerd. Willem la Rivière inventariseert via een jurist of dit mogelijk is. In de 
najaarsvergadering zal dit weer op de agenda staan. 
Vragen:  
Piet Verhaar (Dordrecht): Biljartpoint is het eerste informatiekanaal in gewest West-Nederland. Hij 
vraagt zich af waarom dit medium niet beter wordt benut voor allerlei praktische informatie. 
We moeten dit door deskundigen laten bekijken.  
Janhans Berg (Noord-Holland Midden): wanneer kan Biljartpoint wel iets opleveren?  
Hierop is geen antwoord op gekomen vanuit Biljartpoint. Daarom stellen wij voor een belang erin te 
nemen. Eerst wachten we nu het advies van de jurist af. Janhans Berg adviseert om ook na te denken 
over een negatief advies.  
Peter Twilhaar (Veen- en Rijnstreek): wie zijn de andere bonden?  
In Biljartpoint kun je alle deelnemende organisaties vinden. Sommige bonden hebben wel 6.000 leden. 
Dooitze Nauta (Noord-Holland Midden): wil graag meedenken over integratie PK’s in Biljartpoint. Er 
moet eerst een goede functionele specificatie komen.  
 
b. Bondsraad 
Bart Schoneveld zal aftreden. Zijn bijdrage is bijzonder groot geweest. Voorzitter Labrujere bedankt hem 
hier heel hartelijk voor. 
In juni 2018 treedt Jaap Labrujere als af als voorzitter KVC, dit na het maximale aantal van 3 termijnen. 
Hij roept de aanwezigen op om met een kandidaat opvolger te komen. Hij stelt zich graag nog 1 termijn 
beschikbaar voor de bondsraad, na zijn aftreden. Daarom stelt hij voor om nu niet de vacature voor Bart 
Schoneveld in te vullen, maar met de huidige bondsraadleden verder te gaan en hem (Jaap Labrujere) 
volgend jaar te benoemen.  
Piet Verhaar (Dordrecht) ziet graag versterking door iemand die financieel goed onderlegd is, wellicht 
iemand uit de FAC.  
  
c. Contributie 
Een vereniging dagspelers in Midden Brabant wilde de KVC wilden verlaten. Men dacht dat wij de 
contributie wilden verhogen, maar dat is beslist niet het geval. Bestuur KVC heeft besloten dat de 
contributie zeker een jaar niet verhoogd wordt. 
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d. Statuten KNBB 
Piet Verhaar (Dordrecht): er wordt gewerkt aan een statutenwijziging op gebied van strafrecht door 
Marcel Ceulen. Dit wordt in de bondsraadvergadering besproken. Piet heeft zelf ook e.e.a. ingediend 
hiervoor. Vanuit het KNBB bestuur is er verder nog geen reactie geweest op het verzoek om betere 
informatie.  
Peter Spanjersberg (Stedendriehoek): gaan de voorstellen van zijn district ook mee in dit verhaal? De 
statuten KNBB, KVC en districten moeten op elkaar afgestemd zijn. Bij Stedendriehoek ging het over 
royementen, die niet overgenomen worden bij vertrek naar een andere vereniging. 
Deze voorstellen zijn inderdaad meegenomen. 
Piet Verhaar (Dordrecht): het convenant wordt ook besproken in de bondsraad. Dit moet meer naar 2 
kanten werken (KNBB en KVC).  
Jaap Labrujere: op dit moment is de verhouding tussen de 2 partijen heel goed. Er wordt wel 
geïnventariseerd welke diensten wij afnemen en in hoeverre dit klopt. Dit onderzoek wordt eerst 
uitgewerkt, de bondsraad wordt daarover verder geïnformeerd. 
 
e. Breedtesport 
Jaap Labrujere roept op om op een constructieve manier met elkaar om te gaan. De communicatie moet 
beter en kan beter en moet verder doordringen naar alle leden. Er wordt een draaiboek hiervoor 
samengesteld.  
Dagspelers vinden zich er een beetje “bijhangen”. Ook daar moeten we aan werken.  
Piet Verhaar (Dordrecht): we proberen de beleidsstructuur van bovenaf steeds te verbeteren, terwijl dat 
juist andersom zou moeten. Voorstellen moeten vanuit de districten komen.  
Jaap Labrujere merkt op dat wij in de overlegrondes ook luisteren naar wat er in de districten leeft.  
Ad Koolen (WBC): heeft ervaren dat de respons vanuit districten (bijv. op enquêtes) minimaal is. Hoe 
kunnen we dan beleid maken? Ook hij geeft aan dat de individuele leden zeer moeilijk te bereiken zijn.  
Bart Schoneveld (Stedendriehoek): stelt voor om dagbiljarten uit de WBC te halen en apart te regelen. 
Dus dit graag specifiek in het draaiboek opnemen.  
Frans Schröder (WBC): geeft toe dat er nog veel terrein braak ligt voor het dagbiljarten. Hij vertelt dat hij 
nu 2x per jaar een overleg met de gewestelijke wedstrijdleiders dagcompetitie heeft. Verder willen we 
dag- en avondbiljarten dichter bij elkaar brengen. PK’s zijn ook hier afhankelijk van Biljartpoint. Dit kost 
allemaal veel tijd. De wedstrijdcommissie Dagbiljarten vereist overigens wel uitbreiding.  
Janhans Berg (Noord-Holland Midden)  en Henk Vos (Midden-Brabant) hebben aanmerkingen op de 
communicatie vanuit het bestuur. Bij het insturen van e-mails zou er op zijn minst een 
ontvangstbevestiging moeten worden gestuurd en er moet ook antwoord op vragen komen. Secretaris 
antwoordt dat zij haar uiterste best doet om hier de nodige aandacht aan te geven.  
 
4. INGEKOMEN STUKKEN 
Geen. 

5. VASTSTELLING NOTULEN VERGADERING D.D. 14 november 2016  
Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen op de notulen, deze worden hiermee vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van de notulen is het volgende opgemerkt: 
Piet Verhaar (Dordrecht): men wacht nog steeds op informatie over het open provinciale kampioenschap 
in Noord-Brabant.  
Maria Blom (Kempenland): Karel Swarts heeft een kort draaiboek geschreven. Zij heeft herhaaldelijk 
gevraagd of zij weer iets konden betekenen en heeft daar niets op gehoord. De KNBB zou het samen met 
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Biljartpoint gaan organiseren. Dit is via Karel Swarts gegaan.  
 
Benny Beek: memoreert het verzoek aan de districten voor een vrijwillige bijdrage aan het VG biljarten 
(50 euro). Hij dankt de districten die hieraan gehoor hebben gegeven. Financieel en sportief is het NK 
teams zodanig goed verlopen, dat zij nu ook het NK PK’s kunnen organiseren. De commissie VG heeft 
hier een uitstekende prestatie neergezet, waarvoor dank. 
 
Piet Verhaar (Dordrecht): reglement Heffingen en Maatregelen: de districten moeten aanpassingen 
kunnen doen op de hoogte van de bedragen. Deze wijziging moet in het reglement komen en in de ALV 
bekrachtigd worden. KVC bestuur zal dit nakijken.   
 
6. VERSLAGEN 
6.1 Inleiding 
In najaarsvergadering worden de overige verslagen van de commissies aangeboden.  
 
6.2 Wedstrijdzaken: jaarverslag Commissie Topsport 2016-2017 
Over dit verslag zijn geen vragen en opmerkingen. Voorzitter complimenteert Alex ter Weele met alle 
werkzaamheden die hij in korte tijd op de rit heeft weten te zetten. 
 
6.3 Financieel jaarverslag 2016 + toelichting 
Piet Verhaar (Dordrecht): bijdrage koepelkosten is aanzienlijk hoger dan het jaar daarvoor. Dit is 
onvermijdelijk, stelt penningmeester Benny Beek. Met name automatisering en biljart-tv zijn oorzaken 
van hogere kosten.  
Piet Verhaar vraagt verder of het veranderd beleid bij andere secties ook een oorzaak is.  
Dat is juist, het heeft te maken met einde lidmaatschappen per bepaalde datum.   
 
Werkzaamheden op het bondsbureau wordt dit jaar gemeten, dit kan gevolgen hebben voor verrekening 
van het convenant.  
Janhans Berg (Noord-Holland Midden): kunnen wij als KVC nog een vuist maken tegen het tekort van 
Snooker? 
Piet Lameriks (lid FAC KNBB) antwoordt hierop dat het tekort van Snooker wordt gefinancierd door de 
bestemmingsreserve van de sectie Snooker zelf. Pool was altijd verlieslatend, maar heeft dit jaar een 
positief saldo.  
 
6.4 Verslag FAC 
Dit uitvoerige verslag, opgesteld door de heren Witteman en Reilink, is bij binnenkomst uitgereikt.  
De heer Witteman licht het verder toe. Er zijn ook adviezen gegeven, wat zeer op prijs gesteld wordt. 
De FAC-leden zijn relatief kort actief in de biljartsport en zijn verbaasd dat er zoveel negatieve reacties 
komen op voorgestelde ideeën. Nietsdoen is volgens hen geen optie. Zij vertrouwen erop dat de 
aangedragen ideeën met de beste bedoelingen worden voorgesteld.  
Aanbevelingen:  
a. Waarom niet de nieuwe Nederlanders benaderen? Bijv. Polen.  
b. Benoem de kascommissie voor 2 jaar (i.p.v. 1 jaar). 
c. Controle FAC koepel combineren met FAC KVC, dit voorkomt een hoop dubbel werk.  
De FAC stelt tenslotte voor om het bestuur decharge te verlenen.  
 
Benny Beek stelt de vergadering voor om de kascommissie inderdaad nog een jaar aan te laten blijven, 
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met benoeming van 1 reservelid. Dit is akkoord, en moet in de statutenwijziging meegenomen worden. 
 
Piet Lamberiks (lid FAC KNBB): heeft van de kascommissie het KVC rapport ontvangen. Volgens hem zit 
er geen dubbel werk in, hij neemt zelfs zaken over hieruit, zo goed is het verwoord. 
 
Als reservelid kascommissie meldt zich ter vergadering Peter Twilhaar (Veen- en Rijnstreek) aan. Hij 
wordt met applaus benoemd. 
 
6.5 Decharge bestuur 
Met applaus stemt de vergadering in met decharge van het bestuur. 
 
7. BESTUURSVERKIEZING 
Penningmeester Benny Beek is aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemt met applaus in met zijn 
herbenoeming.  
 
8. HULDIGINGEN 
Twee hardwerkende leden binnen de biljartsport worden in het zonnetje gezet, met dank voor hun 
jarenlange inzet voor de KNBB in het district en gewest: Harrie Rouschen (Zuid-Limburg) en Nico 
Kraakman (Noord-West Nederland) worden beiden als bondsridder onderscheiden.  
 
9. OPEN INSCHRIJVINGEN PK’S – CONCEPT VOORSTEL 
Jaap Labrujere houdt een pleidooi voor het openstellen van de PK’s voor alle biljarters en wil dit op zijn 
minst gaan proberen. De autonomie van de districten wordt hiermee niet aangetast. 
De PK’s zitten op een dood spoor, nog slechts 18% schrijft hiervoor in. Daarom moeten wij daar iets mee. 
Hij vraagt de vergadering het meegestuurde voorstel te steunen.  
Piet Verhaar (Dordrecht): zijn district zal er niet aan meedoen. Men vreest dat de te betalen bedragen 
teveel uit elkaar lopen en dat dat bij de huidige leden scheve ogen gaat geven. 
Janhans Berg (Noord-Holland Midden): zijn district wil er nog mee wachten. Opgave moyennes kan 
twijfelachtig zijn en er zijn veel praktische vragen.  
Peter Twilhaar (Veen- en Rijnstreek): zijn district ligt in 3 provincies.  
Het is de bedoeling dat men de wedstrijden en finale in het district speelt. De postcode van de kampioen 
bepaalt bij welke provincie hij het vervolg speelt. 
Voorzitter vraagt de vergadering om toestemming om op deze manier de grenzen naar niet-leden te 
openen. Bij stemming zijn er 8 districten tegen, 1 district heeft geen mening. De meerderheid is 
voorstander, dus wordt dit aangenomen. 
 
10. COMMISSIES 
Alex ter Weele heeft een nieuwe kadercommissie gevormd; voorheen bestond deze uit de poule-
coördinatoren van de kadercompetitie. Omdat de kaderspelers zich niet kunnen vinden in zowel de 
Breedtesport als de Topsport, is gekozen voor deze nieuwe opzet. Benoeming van een zelfstandige 
commissie moet formeel in de ALV bekrachtigd worden. De commissie kan uitsluitend adviseren voor 
hun spelers en er zijn geen financiële gevolgen.  De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
11. RONDVRAAG 
Maria Blom (Kempenland): hoe gaat 5-pins in het volgende seizoen vorm krijgen?  
Alex ter Weele: het NK zal gepland worden in april. Om zover te komen, zullen er eerst clinics 
georganiseerd worden in het land. De districten worden gevraagd om dit op korte termijn op te geven, 
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voor groepen van 10 personen voor een middag of avond. Verdere informatie is te vinden op www.5-
pins.nl. 
 
Tinus Harms (Groningen-Drenthe): is er nog een invulling/vervolg op de contributie commissie? 
De commissie heeft de opdracht teruggegeven aan het bondsbestuur. Daarna is er niets meer vernomen. 
Binnen KVC houden we de contributie gelijk.  
Het is wenselijk om het verschil tussen dag- en avondcompetitie op te heffen, maar het is vrij lastig om 
dit op te lossen. Benny Beek heeft diverse berekeningen gemaakt, maar komt daar nog niet uit.  
 
Gijs van Rijn (’t Sticht): gaan de open districtskampioenschappen de gewestelijke kampioenschappen 
vervangen? Nee, de gewestelijke finales blijven vooralsnog bestaan. 
 
Bart Schoneveld (Stedendriehoek): wijst er nogmaals op dat bij contributiewijzigingen alle elementen 
goed bekeken moeten worden. 
 
Peter Twilhaar (Veen- en Rijnstreek): is het mogelijk om een competitie te maken voor teams met 1 
libre-1band-1driebanden speler? Dit kan zeker, maar dan op districtsniveau. 
 
12. SLUITING 
Om  15.46 uur sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging voor ieders komst naar Maarn. 
Tenslotte herinnert hij de districten eraan om de communicatie goed te blijven stroomlijnen en er mede 
voor te zorgen dat alle relevante informatie bij alle leden terechtkomt. 
 
De najaarsvergadering staat gepland op 18 november 2017. 

http://www.5-pins.nl/
http://www.5-pins.nl/

