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Samen biljarten geeft meer effect!

KNBB Vereniging Carambole

INFORMEEL OVERLEG NON, 22 september 2018 te Dalfsen
Aanwezig: districten Groningen-Drenthe, Friesland, Noord Oost Overijssel, Zwolle e.o., Doetinchem,
Berkel & Slinge, Stedendriehoek, Twente
Bestuur KVC: Piet Verhaar, Benny Beek, Janneke Horneman
1. Opening
Om 10.00 uur opent voorzitter Piet Verhaar de vergadering.
2. Mededelingen
- Piet Verhaar meldt dat de KNBB op zoek is naar een vertrouwenspersoon. Kandidaten kunnen
worden doorgegeven aan Willem La Rivière (bondsbureau).
- Jeugdtalentendagen
Piet Verschure heeft een oproep gedaan voor aanmeldingen. Er is tot nu toe geen enkele reactie
op gekomen en gevraagd wordt om hier nogmaals de nodige aandacht aan te geven. Leeftijd van
jeugd loopt tot ca. 21 jaar, maar graag zien wij jongeren.
- Ledenwerfactie
Ook hier zien we graag meer actie in. De inkomsten bij KVC lopen erg terug. Anderzijds wordt
steeds meer om vergoedingen gevraagd. We zitten op de bodem van de bezuinigingen. Dus
hebben we zo langzamerhand dringend meer leden nodig. Anders zien we ons genoodzaakt om
contributieverhoging door te voeren.
We moeten vaststellen hoe onze dienstverlening er voor de toekomst uit gaat zien. Het
bondsbureau kan niet verder ingekrompen worden. Er is niet direct reden tot paniek (onze
reserve is ruim), maar het punt komt dat we niet verder in de kosten kunnen snijden. Je kunt dan
wel je vermogen aantasten, maar dat proberen we zoveel mogelijk uit te stellen omdat we altijd
een buffer moeten houden voor overlap van uitgaven en inkomsten.
We zullen activiteiten moeten ontwikkelen waar iedereen graag aan meedoet, en waar ze dan
ook wat voor overhebben.
- Vergoedingen gewestelijke teamprijzen
De prijzen waren –mede in het kader van bezuinigen- collectief door KVC aangeschaft. Niet
iedereen was tevreden over deze centraal aangeboden prijzen. Diverse districten hebben
daarom zelf e.e.a. aangeschaft, zonder overleg en tegen verschillende prijzen. Vervolgens is aan
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KVC gevraagd om dit te vergoeden. Dit heeft KVC niet toegestaan. Het gaat niet om het bedrag
wat ervoor is uitgegeven maar om het principe.
Door de vergadering wordt gewezen op het feit dat de kampioen in elk geval een prijs had
moeten krijgen overeenkomstig het gestelde in het reglement. Gesteld wordt dat het KVC
bestuur een verkeerde beslissing heeft genomen.
Voor volgend jaar zijn de prijzen inmiddels aangepast.
- Aanpassingen ledenadministratie
Functionaliteiten in de ledenadministratie zijn niet geheel meer van deze tijd. Bijv. de datum van
ingang lidmaatschap moet op de uitdraaien terug te vinden zijn. Functionarissen staan er niet in,
je kunt niet sorteren. Wens is om hetzelfde te kunnen als met Kompsos (uitdraaien van een csv
bestand – comma separated value).
Er moeten aanvinkvakjes komen om gewenste rapportages eruit te krijgen.
Het KVC bestuur zal hierin actie nemen.
3. Statuten
Dit onderwerpt dekt de lading niet meer helemaal. Wij kregen van de accountant een
waarschuwing dat wij een BTW probleem zouden hebben voor afname van diensten van de
KNBB. Dat zou kunnen uitlopen op een te betalen bedrag van 300k. Er is advies ingewonnen
door de KNBB. Oplossingen waren er wel maar gaven geen zekerheid. Wij zouden naar de
belastingdienst moeten gaan om daarover te praten. Er was ook een uitspraak van het Europese
Hof van Justitie –weliswaar over de hockeybond- , waarvoor wij als KVC apart extra advies
hebben ingewonnen. Het gaat erom of je als sportbond wordt erkend. Nu is op Prinsjesdag
uitgesproken dat de denksporten voortaan ook onder sportbonden vallen.
Onze verhouding met de KNBB zorgt ervoor dat wij onder de vrijstellingsregeling kunnen vallen.
De BTW kwestie had ons kunnen noodzaken om met de KNBB te fuseren, maar dit is nu dus
achterhaald. Wijziging van statuten is derhalve ook niet nodig.
Het Bondsbestuur gaat dit najaar wel naar de belastingdienst. Het enige discussiepunt zou nog
de financiële administratie op het bondsbureau kunnen zijn.
4. Prijsuitreikingen NK’s
De laatste jaren wordt het moeilijker om officials voor de imperatieve kampioenschappen aan te
wijzen. Gewest MN stelde voor om vast te leggen, dat de voorzitter van het desbetreffende
aanvragende district automatisch official wordt. Hij kan dit eventueel wel delegeren naar een
medebestuurder van dat district, maar niet naar de wedstrijdleider van de organiserende
vereniging.
Bij aanvraag moet direct de official worden opgegeven. Is dit niet ingevuld, dan wijst Ad Klijn de
voorzitter van het district aan. In gewest NON is dit nooit een probleem, daar komt altijd een
gewestelijke afgevaardigde.
5. Wedstrijdsoftware/PK voorstellen/Reglementen
De PK voorstellen zijn bekend. In elk geval gaan ze in seizoen2019-2020 ingevoerd worden.
Spelen met intervallen blijft een punt van discussie. Je zult dit moeten proberen. Met minder
kampioenschappen besparen we ook kosten.
Wedstrijdsoftware: de laatste weken is het contact met Biljartpoint (BP) wat verbeterd. Peter
Rijckaert heeft het programma BP gekocht. Ons contract loopt nog dit jaar. De KNBB wil graag
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exclusiviteit met dit programma. Daar zijn we nog niet uit.
Wat wij verder samen met BP ontwikkelen, willen wij graag wel exclusief voor KVC hebben.
Voor de PK’s kijken wij verder uit naar software, zoals PK Online (van Hans Eekels). Dan houden
we BP voor de competities (de districten zijn daarover ook tevreden).
De projectleider van de KNBB gaat verder zaken bespreken met BP.
Qua kosten komen wij wel hoger uit als wij met deze 2 partijen doorgaan.
Overige mogelijkheden zijn Kozoom (maar deze is veel te duur), Kompsos voor zowel competitie
als PK en Biljartprof. Kompsos had slechts 1 programmeur. Hoe dat nu is, weten we niet. BP is
ook nog steeds 1 persoon (Peter Rijckaert), PK Online heeft 2 man.
We zullen alles op een rij moeten zetten, alsmede de kosten. Er zitten behoorlijke verschillen
tussen.
Gewezen wordt op het grote nadeel van overgang naar andere software voor een hele grote
groep gebruikers. Districten kunnen er ook voor kiezen om zelf ergens aan te sluiten. Er is grote
waardering voor de flexibiliteit van de persoon Peter Rijckaert.
Gewest NON spreekt zich voor behoud van BP uit en vraagt hoe het met de koppeling tussen
competitie en PK gegevens staat. Dit is de grootste wens. In BP is dat momenteel al goed
geregeld.
Eis van exclusiviteit: nu gebruiken meerdere bonden BP. We kunnen hier gebruik van maken om
hen aan ons te binden, als wij eigenaar zouden zijn. Exclusiviteit betekent niet dat anderen het
niet mogen gebruiken. Alles wat nieuw ontwikkeld wordt, moet wel voor ons exclusief zijn.
De PK intervallen moeten daar ook in zitten. De software en de reglementen moeten eveneens
op elkaar afgestemd zijn.
Besluitvorming: verwacht wordt dat in de ALV bekendgemaakt kan worden met welk(e)
programma(‘s) gewerkt gaat worden.
Autonomie districten: er zijn districten in NL die niet aan invoering intervallen willen meedoen.
Gewest NON is van mening, evenals het KVC bestuur, dat wanneer je voor iets gekozen hebt, dat
dat dan in zijn geheel moet worden ingevoerd.
6. Rondvraag
Nieuw PK reglement: gevraagd wordt of de 10%-20% regeling vervallen is. Dit blijkt niet het geval
te zijn. Voor de competitie moet voor NO gemiddeldes nog iets aangepast worden.
Piet Verschure heeft een oproep gedaan voor een uniforme ranglijst. Daarop is ook gereageerd,
maar daar is geen antwoord meer van Piet op gekomen. Dit heeft mensen teleurgesteld.
BP vertoont nog steeds irritante reclame. Wat levert dit op?
Het contract loopt tot einde seizoen met Biljartpoint BV. Voor de proef met reclame was
afgesproken dat als het goed zou bevallen, zouden wij opbrengsten krijgen. Hierover hebben wij
geen contact meer met BP kunnen krijgen. Bij een eventueel nieuw contract moet dit worden
herzien. Bijv. dat KNBB leden geen reclame zien, en overige gebruikers wel.
Richard Kuiper adviseert om een ‘ad block’ op je computer in te stellen.
Om 12.20 uur sluit Piet Verhaar de vergadering.
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