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Samen biljarten geeft meer effect! 

 

Secretariaat KVC bestuur 

 

NOTULEN – ALV 
 
Van:  de najaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole/Sectieraad Carambole te Wijchen 
Datum:  19 november 2016 
  
Aanwezig: 
Bestuursleden: Jaap Labrujere (voorzitter), Janneke Horneman (secretaris), Benny Beek (penningmeester), Piet 
Verschure (Wedstrijdzaken Breedtesport), Alex ter Weele (Wedstrijdzaken Topsport) 
Districten: Afgevaardigden van aanwezige districten 
Leden bondsraad: Bart Schoneveld, Piet Verhaar, Henk Vos, Wim Roseboom, Ad Koolen, Hans Berkhout 
Leden Bondsbestuur: Hugo Duivenvoorden 
Ereleden/Leden van verdienste: Evert Hulleman 
Bondsbureau: Willem La Rivière, Rolf Slotboom 
Pers: Jan Rosmulder (De Biljartballen) 
Overige belangstellenden. 
 
Afwezig/afmeldingen:  
Districten:  Amsterdam, Duinstreek, Noord Oost Overijssel, Zwolle e.o., Nijmegen, Noord West Nederland 
Ereleden/leden van Verdienste: Ad Vermeulen, Ad van de Griendt, Joop Goedgebuure, Therese Klompenhouwer, 
Cornelis Sluiter 
Overige: Santos Chocron, Marcel Ceulen 
 
 
1. Opening 
Jaap Labrujere (voorzitter) heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent om 13.00 uur de vergadering.  
 
Vervolgens meldt hij dat Bart Schoneveld een plan heeft ingediend inzake herindeling gewesten (van 4 naar 6 en 
NK’s derhalve ook met 6 deelnemers). Dit plan zal apart aan de districten worden toegestuurd en weer op de ALV 
in  het voorjaar 2017 besproken worden. Suggesties hierover kunnen voordien al ingediend worden bij de 
secretaris. 
 
Tijdens de informele overlegronde is gesproken over veranderen en vernieuwing. Dat dit echt noodzakelijk 
is, zien we aan de structurele daling van het aantal leden en aan het feit dat er diverse districten zijn die 
steeds meer moeite krijgen met het organiseren van persoonlijke kampioenschappen en teamcompetities. 
Jaarlijks overlijden er gemiddeld ongeveer 200 leden. Dit verlies wordt enigszins gecompenseerd door de 
districten die actief zijn met het verder ontwikkelen van de dagcompetitie, maar op het gebied van de 
persoonlijke kampioenschappen zien wij een negatieve trend die gestaag verder gaat.  
 
Samenwerken met collegabonden is moeilijk gebleken, daarom dienen wij andere middelen aan te 
wenden om deze trend het hoofd te bieden. Naast de KNBB-leden biljarten er in Nederland wekelijks nog 
ruim 100.000 biljarters. Voor deze biljarters moet de KNBB de deur wagenwijd openzetten.  
Om te beginnen zouden districtskampioenschappen toegankelijk gemaakt kunnen worden voor iedere 
biljarter, dus open districtskampioenschappen.  
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Niet KNBB-leden betalen dan een verhoogd inschrijfgeld dat als  “deelnemerscontributie” gezien kan 
worden. Natuurlijk moet het zo zijn dat KNBB-leden te allen tijde voordeel behouden van hun 
lidmaatschap. 
Vervolgens is het nu zaak om de provinciale kampioenschappen verder te ontwikkelen. Ook hier geldt dat 
niet KNBB-leden een deelnemerscontributie betalen. 
Er wordt een werkgroep ingesteld die het KVC contributiestelsel gaat hervormen. Deze commissie of 
werkgroep kan zich dan ook buigen over het eerder gestelde fenomeen van “deelnemerscontributie”. 
 
De dagcompetitie floreert in diverse districten fantastisch, echter in nog veel districten bestaat deze vorm 
van biljarten nauwelijks. Vaak is gebrek aan bestuurskracht daar de oorzaak van. 
Het bestuur is van mening dat deze districten ondersteuning moeten krijgen. Ook daarvoor zou een 
commissie moeten worden samengesteld. 
We hebben het dus over 3 commissies: 
1. Commissie dagcompetitie / open districtskampioenschappen, die tevens onderzoekt of dit ook mogelijk is voor 
teamcompetities. 
2. Commissie provinciale kampioenschappen. 
3. Werkgroep herstructurering contributie. 
Voorzitter roept vervolgens kandidaten op om in deze commissies c.q. werkgroepen zitting willen nemen. 
Aanmelding graag bij de secretaris, Janneke Horneman. 
Wellicht kan een van de gevormde werkgroepen zich ook buigen over het plan van Bart Schoneveld.    
 
Onze dank gaat uit naar alle districtsbestuurders en speciaal die bestuurders die met innovatieve impulsen 
trachten het ledenvolume op peil te houden en zelfs weten te verbeteren.   
Hierbij geldt ook: “samen staan wij sterker en samen biljarten geeft meer effect”. 
 
Daarmee opent de voorzitter de vergadering en verzoekt vervolgens iedereen om te gaan staan om de overleden 
biljartvrienden te gedenken. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
De afmeldingen worden genoemd. 
 
4.  Ingekomen stukken 
Er zijn buiten het voorstel van Bart Schoneveld geen ingekomen stukken. 
 
5.   Vaststelling notulen vergadering d.d. 4 juni 2016 
De notulen van de vorige ALV worden onveranderd vastgesteld. 
 
6.  Jaarverslagen 
a. Commissie Sportzaken Carambole  
Piet Verhaar (Dordrecht): er zijn ontbrekende getallen. Dit komt omdat 1 district geen informatie heeft 
aangeleverd. 
b. Arbitrage 2015-2016 
Geen vragen of opmerkingen. 
 
7.  Financiën – begroting 2017 en toelichting 
Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
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8.  Samenstelling KVC bestuur 
Piet Verschure en Janneke Horneman zijn aftredend. Beiden zijn herkiesbaar. 
De vergadering stemt per acclamatie in met herbenoeming.  
 
9. Commissies en benoemingen 
a. Benoeming FAC-leden Piet Witteman en Willem Reilink 
Er wordt nog een extra toelichting op de achtergrond van de werkzaamheden van de heer Witteman  voorgelezen. 
De heer Witteman was verhinderd om te komen. De heer Reilink is aanwezig. De vergadering stemt in met de 
benoeming van beide heren. 
 
b. Benoeming VG-commissie 
Wim Schipper geeft aan dat zijn achternaam niet Schippers is maar Schipper. 
De Commissie VG is ter plekke aanwezig omdat zij benoemd wordt. Wim refereert aan de  brief van Piet Verschure 
die naar de districten is gegaan met het verzoek om een bijdrage aan de VG. Tien districten hebben hier gehoor aan 
gegeven.  
Jan Verdel (Veen- en Rijnstreek) heeft gevraagd om er een begroting bij te doen.  Zijn bestuur wil graag inzicht in de 
cijfers, zodat ze dit ook naar de leden kunnen verantwoorden. 
Benny Beek vraagt zich af of voor een bijdrage van 50 euro een volledige begroting en onderbouwing nodig is. 
Verder deelt hij mee dat het bestuur heeft besloten om jaarlijks 5.000 euro uit te trekken voor de NK’s teams en 
persoonlijk. Vooral de NK`s teams zijn vrij kostbaar (met name door de begeleiding). Dit jaar gaat het NK 
plaatsvinden in hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee en KVC staat garant. Mocht het niet rondkomen, dan moet 
volgend jaar worden bezuinigd.  
Piet Verhaar (Dordrecht) vindt dat dit de hele KVC aangaat en dat het gewoon op de begroting moet staan.  
Benny Beek zegt dat dan de begroting wellicht overschreden zal worden. Hij hoopt toch op de medewerking van de 
districten. 
Wim Schipper: licht extra toe dat de subsidie van de provincie Noord-Brabant van 14.000 euro was weggevallen.  
Piet Verschure stelt voor om de evaluatie af te wachten en dit punt in de voorjaarsvergadering opnieuw te 
bespreken en te besluiten. Hiermee gaat de vergadering akkoord. 
 
c. Opheffen Commissie Sportzaken Carambole 
Deze commissie fungeerde als een soort 1e Kamer in de politiek. Voorstellen werden steeds door dezelfde mensen 
beoordeeld. Willem la Rivière wijst erop dat de reglementen hierop aangepast moeten worden. 
Deze worden momenteel herschreven.  
Alex ter Weele heeft de commissies in overzichtelijke organogrammen verwerkt. Deze worden ter vergadering 
uitgedeeld, maar er staat nog wel 1 fout in. De juiste versie wordt per mail naar de districten gezonden.  
 
d. Benoeming reserve bondsraadlid: Piet van de Ree (Rotterdam) 
De vergadering stemt hiermee in. 
 
10. Provinciale kampioenschappen / Dagbiljart / Open districtskampioenschappen 
Voorzitter vraagt hoe we nu vervolgstappen kunnen zetten en of er districten bereid zijn om dit in hun provincie te 
organiseren met als doel een NK in 2017. Tijdens de informele rondgang is gebleken dat er veel werk in gaat zitten. 
Voorstel is om een werkgroep in te stellen die de contacten gaat leggen. Verdere discussie volgt en onderstaande 
opmerkingen zijn daarbij gemaakt.  
 
Moeten wij onze deur niet open zetten voor elke biljarter? Waarom laten we niet elke biljarter meedoen aan 
kampioenschappen? De werkgroep Contributie moet hier ook mee aan de slag om te kijken hoe dit financieel eruit 
moet komen te zien. Bijv. verhoogd inschrijfgeld vragen en geen recht op vervolgfinale in het gewest. 
Voorzitter verzoekt om dit idee mee te nemen naar het district.  
 
Piet Verhaar (Dordrecht): steunt het idee om niet-leden deel te laten nemen en wil graag weten hoe de organisatie 
in Noord-Brabant is geweest. Er is geen draaiboek voor, maar Karel Swarts zal hier toch iets over toesturen voor 1 
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januari a.s.  
 
Gijs van Rijn (´t Sticht): hoe ga je die mensen lid maken, administreren etc? Hoe ga je er ruchtbaarheid (PR) aan 
geven? Hij ziet veel kansen, maar ook veel bedreigingen en vindt dat dit soort acties wel nodig zijn om de 
biljartsport te borgen voor de toekomst.  
 
George Schipper (Eem- en Flevoland): moeten we al rekenen op een nieuwe indeling van de gewesten? Nee, het  
plan van Bart Schoneveld wordt eerst met de districten gedeeld, vervolgens vragen we om reacties en tenslotte 
bespreken we dit in de voorjaarsvergadering 2017.  
Er zijn 3 verschillende zaken die een rol spelen: 
- districtsgrenzen 
- provinciale kampioenschappen 
- open kampioenschappen 
Eem- en Flevoland is niet in staat om te organiseren, maar is geen tegenstander van het idee. Is het mogelijk om 
zaken te combineren? 
Voorzitter roept op om in eigen omgeving te kijken of er mensen bereid zijn om hierin mee te helpen. En om dit in 
de districtsbesturen te bespreken. 
 
Piet Verhaar (Dordrecht): vindt dat de grenzen losgelaten moeten worden. Open is open, en dit moet dan ook zo 
open mogelijk zijn. Niet koppelen aan enige vorm van lidmaatschap maar wel laten bijdragen in de kosten.  
 
Bennie Stegeman (Berkel en Slinge): Bij wie kunnen we vrijwilligers opgeven? Bij de secretaris (Janneke 
Horneman). 
 
Bart Schoneveld licht heel kort zijn plan toe. Hij wil naar 6 gewesten toe die in de provincies passen. Dit omdat er 
meer daadkracht zit in kampioenschappen per provincie.  
 
Voorzitter vraagt of deze wegen die wij bewandelen de steun van de vergadering kan ondervinden. Dat is 
inderdaad het geval. Reacties op het voorstel Schoneveld worden gevraagd voor 1 januari a.s. 
 
Dagbiljart: in een aantal districten neemt dit toe. Het is een belangrijke doelgroep. Waar geen dagbiljart is, is vaak 
geen capaciteit in het bestuur om dit te regelen. Als er wel behoefte aan is, dan kan men dit melden bij de 
secretaris. Wij willen dit vanuit KVC ondersteunen. 
Piet Verschure voegt toe dat dit ook een speerpunt  is binnen Wedstrijdzaken Breedtesport, o.l.v. Frans Schröder. 
Er is inmiddels een gewestelijk overleg geweest hierover. De CBC is ermee bezig om deze competitie gelijk te 
trekken met de avondcompetitie.  
 
11. Convenant KNBB 
Voortschrijdend inzicht laat ons nu een ander convenant voorleggen. 
De sectie Pool verkeert in moeilijkheden. Overige secties willen minder diensten van het bondsbureau afnemen, en 
die laten vervangen door vrijwilligerswerk. Het KVC bestuur werd hiermee geconfronteerd en is het daarmee niet 
eens, want dan is continuering niet geborgd.  
Wij stellen voor om koepelbijdragen te doen aan de hand van metingen van welke diensten wij afnemen. De 
koepelkosten worden voorlopig voor 1 jaar bevroren. We hebben dan een jaar de tijd om te kijken welke diensten 
wij precies afnemen. Bekeken moet worden of die diensten op basis van ledenaantallen bepaald moeten worden of 
op basis van de diensten zelf (urenmeting).  
Deze wijzigingen worden nu in het convenant opgenomen. Voorzitter vraagt de vergadering mandaat om het 
convenant verder vorm te geven. Belangrijkste wijziging is dat we het voor 1 jaar vaststellen in plaats van voor 4 
jaar. 
 
Willem la Rivière bevestigt dat de afspraak is gemaakt om de koepelkosten voor 1 jaar te bevriezen. Eind 2017 volgt 
dus weer een nieuw convenant. Het contract moet op 10 december getekend worden.  
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De vergadering stemt in met mandaat voor vormgeving. Het convenant zal nog aan de districten worden 
toegestuurd.   
 
12. Algemene Ledenvergaderingen 2017 
Deze worden vastgesteld op 10 juni en 18 november 2017, aanvang 13.00 uur. 
 
13. Rondvraag 
Voorzitter meldt dat de samenwerking met de sectie Driebanden opgeschort is, maar dat er van onenigheid tussen 
de secties geen sprake is. Wel blijven we samenwerken bij grote evenementen. 
 
Piet Verhaar (Dordrecht): het reglement Heffingen en Maatregelen geldt voor alle soorten wedstrijden. 
Bij sommige kampioenschappen worden echter toch andere maatregelen getroffen. Dit moet wel blijven kloppen 
met het reglement.  Hij wijst erop dat afwijkingen mogelijk gemaakt moeten worden door het reglement zelf.  
Bij sommige competities is dat inderdaad zo. De vraag is/blijft of deze aanvullende reglementen rechtsgeldig zijn of 
niet.  
Verder spreekt Piet zijn waardering uit voor de inzet van het bestuur. De vergadering valt hem bij met applaus. 
 
Piet Verschure: op 8 december vergadert de CBC weer. Hervormingsvoorstellen PK’s zijn aan de districten 
gestuurd. Reacties graag doorgeven aan de gewestelijke voorzitters.  
 
Wim Schipper: vraagt extra aandacht voor het NK VG op 4/5 februari in hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. 
 
14. Sluiting 
Voorzitter sluit de vergadering om 14.18 uur.  


