
  KvK nr     : 40076842 
  Rabobank : NL21RABO0317282603 
 
 
  Behandeld door : J.A.H. Natter 
      Secretaris KNBB Twente 
 
  Datum  : 23 December 2020 
  Referentie : 2020-018 
                  Pagina 1 van 3 

 

 
 
Geachte bestuur, 
 
Het coronavirus houdt biljartend Nederland nog steeds in haar greep en heeft al aardig wat biljartkrijt doen 
opwaaien. De horecagelegenheden zijn nog steeds gesloten en er kan nog steeds niet worden gebiljart. Dit 
om de risico’s voor de gezondheid van ons allemaal zoveel mogelijk te beperken. Niet leuk maar het is even 
niet anders. 
 
Afgelopen zaterdag heeft er een algemene ledenvergadering van de KNBB vereniging carambole (KVC) 
plaatsgevonden. Onderwerpen van gesprek waren de voortgang van de competitie en de persoonlijke 
kampioenschappen en de ontwikkelingen op het gebied van de software. 
 
Hiervan doen we hierbij een kort verslag en geven aan welke besluiten het bestuur heeft genomen mede in 
overleg met de FAC. 
 
Teamcompetitie 
 
De KVC heeft besloten de teamwedstrijden op gewestelijk- en landelijk niveau te annuleren. Het is aan de 
districten zelf om te bepalen wat ze doen ten aanzien van de districtscompetitie. 
 
Men is voornemens om de eindmoyennes van het seizoen 2019-2020 te handhaven voor het seizoen 2020-
2021. Uitzondering vormen mogelijk de spelers met een NO moyenne die begin dit seizoen een officieel 
moyenne hebben bepaald. Een definitief besluit moet dus nog worden genomen. 
 
Het district heeft besloten de districtscompetitie te annuleren. Het zal nog wel enige tijd duren voordat de 
coronamaatregelen versoepelt kunnen worden. Volgens ons kan er dan ook geen goed gevolg aan de 
competitie worden gegeven. 
 
Wel laten we het aan de verenigingen en teams zelf over dat wanneer er wel weer gebiljart kan worden 
reeds geplande wedstrijden toch te spelen. Deze kan men dan beschouwen als trainingspartijen en ter 
ondersteuning van de horecagelegenheden. De wedstrijdresultaten tellen dus niet mee. 
 
Persoonlijke kampioenschappen 
 
Ook t.a.v. de persoonlijke kampioenschappen heeft met besloten om alle wedstrijden op gewestelijk- en 
landelijk niveau te annuleren. 
 
T.a.v. de reeds gespeelde wedstrijden en behaalde moyennes wordt nog besproken of deze blijven staan of 
kome te vervallen. 
 
Het district heeft besloten om alle voorwedstrijden en finales te annuleren. 
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Software 
 
De KNBB heeft als overkoepeld orgaan besloten om de software m.b.t. de ledenadministratie te 
vernieuwen. Tevens heeft men subsidie ontvangen om wedstrijdsoftware te ontwikkelen van de 
teamcompetitie van alle secties. Dit wil zeggen naast carambole, voor het driebanden, snooker en pool. 
Los van deze software zal de KVC verder gaan met het ontwikkelen van software voor de persoonlijke 
kampioenschappen. Biljartprof laat veel te wensen over en er zijn afspraken gemaakt met de ontwikkelaar 
over de veranderwensen. Er is een commissie ingesteld die hier op toeziet. Daarnaast za er een 
gebruikerscommissie worden samengesteld om de software te testen. 
 
Bondscontributie 
 
De KVC heeft besloten om geen bondscontributie terug te geven aan verenigingen. Een groot deel van deze 
contributie gaat naar het bondsbureau (huur en salarissen). Het geld wat men overhoudt wordt 
toegevoegd aan de reserves. 
 
Inschrijfgelden persoonlijke kampioenschappen 
 
De verenigingsleden die zich hiervoor hebben ingeschreven, hebben maar deels of helemaal niet kunnen 
deelnemen aan de persoonlijke kampioenschapen. 
 
In overleg met de FAC heeft het bestuur besloten de inschrijfgelden terug te storten aan de verenigingen. 
Hierbij doen wij het verzoek aan de vereniging deze kosten weer te retourneren naar de leden. 
 
De inschrijfgelden persoonlijke kampioenschappen zullen voor 1 februari 2021 worden teruggestort. 
 
Districtscontributie 
 
Ten aanzien van de districtscontributie zou men zich ook kunnen afvragen wat hier verder mee gebeurd. 
Een groot deel van de kosten zullen we dit seizoen immers niet maken. 
 
In overleg met de FAC heeft het bestuur besloten om voor het seizoen 2021-2022 geen districtscontributie 
te heffen bij de verenigingen die de districtscontributie voor het seizoen 2020-2021 hebben voldaan. 
Reden om deze niet terug te storten ligt in het feit dat er nog geen penningmeester is. Het maken van de 
facturen voor de districtscontributie kost veel tijd en kan dus voor het seizoen 2020-2021 achterwege 
worden gelaten. 
Aangezien het ledenverloop binnen een vereniging minimaal is zal er dus ook geen herberekeningen 
plaatsvinden. 
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Kosten uit de reserves 
 
Er blijft dit seizoen natuurlijk geld over omdat we deze niet uitgeven aan b.v. kampioensdagen, 
districtsfinales, arbitrage, vergaderingen enz.. 
Er zijn echter al wel kosten gemaakt waarbij te denken valt aan b.v. reeds aangeschafte prijzen, onkosten 
website en vergoedingen aan bestuur- en commissieleden die toch werk hebben verzet. 
 
Hiernaast moeten we rekening houden met doorgeschoven kosten zoals b.v. de huldigingen van de 
jubilarissen. 
 
Deze kosten worden totaal geschat op €3500. In overleg met de FAC worden voor deze kosten onze 
reserves aangesproken. 
 
Jaarverslagen 
 
Bijgaand vast ter inzage het secretariële- en financiële jaarverslag met de bijbehorende documenten. 
De jaarverslagen competitie en pk volgen nog. 
 
De jaarverslagen zullen op de eerstvolgende vergadering worden besproken en vastgesteld. 
 
Tot slot 
  
Het bestuur wenst hierbij iedereen ondanks deze rare tijd een prettige kerst en een voorspoedig 2021 toe. 
Uiteraard wensen wij iedereen ook veel gezondheid toe en dat de biljartballen in 2021 maar weer mogen 
gaan rollen. 
 


