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Samen biljarten geeft meer effect!

KNBB Vereniging Carambole

INFORMEEL OVERLEG ZN, 6 oktober 2018 te Oirschot
Aanwezig: districten Maastricht, Venlo e.o., Kempenland, Delta-Zuidwest, West-Brabant, MiddenBrabant, Zuid-Limburg
Bestuur KVC: Piet Verhaar, Benny Beek, Janneke Horneman
1. Opening
Om 10.05 uur opent Ad Koolen de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft daarna het
woord aan Piet Verhaar.
In de vorige sessies met de gewesten zijn vragen over aanpassingen in Renflex gesteld en is er
gesproken over PK’s voorstellen.
District Maastricht heeft een ingezonden brief gestuurd inzake problematiek organisatie
nationale voorwedstrijden en desbetreffende kosten.
District West-Brabant heeft een brief ingestuurd inzake wijzigingen PK’s.
2. Mededelingen
- 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.
Vanuit West-Brabant is wel aangegeven dat zij graag zoiets organiseren. Daar is geen reactie
meer van Piet Verschure op gekomen.
Henk Vos geeft aan dat er binnen de huidige jeugd ook iets meer aan de hand is. Verzocht wordt
om dit soort informatie aan Piet Verschure door te geven.
Wellicht kan de leeftijd verder naar boven bijgesteld worden, zodat de kansen groter worden om
talenten te krijgen.
- Ledenwerfactie
Is dit seizoen gestart. Respons valt erg tegen, tot nu toe slechts 1 reactie. We wachten de
ledengroei van het afgelopen jaar af, maar verwachten daar niet veel van.
We hebben groei wel nodig, omdat verder bezuinigen praktisch niet mogelijk is.
Ontvangsten lopen jaarlijks terug. Een jaar verlies is wel op te vangen, maar er zal een moment
komen dat contributieverhoging nodig is.
Er volgt discussie over contributies. Overal is dit verschillend. De contributiestructuur is reeds
onderwerp van gesprek binnen de KNBB. Het gaat erom dat men het geld over heeft voor wat
wij ze bieden. Leuk om (mee) te doen, moet voorop staan. Open kampioenschappen zou
hiervoor een opstap kunnen zijn. Maar dat leeft niet erg bij de districten.
- Ingezonden brief district Maastricht.
Organisatie en kosten nationale voorwedstrijden wordt steeds meer een probleem. Men vraagt
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daarom om een financiële bijdrage. Dit komt vanuit de lokaalhouder. Spelers vragen bijv. ook
waar het geld van de inschrijvingen voor nodig is en voor gebruikt wordt. Er zijn maar weinig
verenigingen in het district Maastricht die al deze wedstrijden moeten organiseren, zowel voor
het district als nationaal. 25 leden hebben ingeschreven voor nationale kampioenschappen. Het
is dan de plicht om ook voorwedstrijden te organiseren. Lukt dat niet, dan kunnen de leden van
dat district uitgesloten worden van de wedstrijden.
KVC krijgt steeds meer verzoeken binnen om allerlei vergoedingen (bijv. reiskosten,
overnachtingskosten etc). Dit is in totaliteit een complex probleem waar eerst verder en breder
in het bestuur over gesproken moet worden.
3. Statuten
Dit onderwerp is op dit moment niet meer aan de orde. KVC zou een BTW probleem hebben
omdat wij diensten afnemen van de KNBB waarvoor we een vergoeding betalen. Als we dit
probleem zouden moeten omzeilen, dan zouden we weer moeten fuseren met de KNBB. Wij
hebben eigen advies ingewonnen, en er is een uitspraak van het Europese Hof: als de
overkoepelende organisatie diensten verleent, dan geldt dat ook voor ons. Dan zijn wij
vrijgesteld van BTW.
We moeten hierover nog meer duidelijkheid krijgen van de belastingdienst. Wordt vervolgd.
4. Prijsuitreikingen NK’s
Het blijkt moeilijk te zijn om de lagere klassen NK’s te bemannen met een official. Gewest MN
heeft een goede suggestie gedaan: bij de aanvraag moet meteen de naam van de official
aangegeven worden. Wordt dit niet ingevuld, dan wordt automatisch de districtsvoorzitter
daarvoor aangewezen. Deze mag zich wel door een collega bestuurder laten vervangen.
5. Wedstrijdsoftware/PK voorstellen/Reglementen
Er worden momenteel gesprekken gevoerd tussen KNBB en Biljartpoint om te kijken hoe we tot
overeenstemming kunnen komen.
De PK reglementen zijn vernieuwd. Het werd een brij aan regels, ze zijn daarom vereenvoudigd.
Piet Verschure heeft het, samen met Wim Schmitz, helemaal herschreven. Toch zijn er nog wat
losse eindjes, die nog aangepast moeten worden. Dat zal z.s.m. gebeuren. Bij onduidelijkheid
kunnen de wedstrijdleiders uitgaan van het oude reglement. Uiterlijk in februari wordt
bekendgemaakt hoe de PK’s er voor volgend jaar gaan uitzien en wat de reglementen worden.
Men vindt de regel die toestaat om zowel hoofdklasse libre als extra klasse libre te spelen,
vreemd en zeer onlogisch. Kees van der Wegen heeft hierover zijn ongenoegen geuit via een
mail naar Ad Klijn en Wim Schmitz, en geen reactie gehad. Het is in de ALV bekendgemaakt maar
later niet als zodanig gepubliceerd.
Wij hopen met deze maatregel meer deelname aan PK’s te bewerkstelligen. Of dit ook zo is,
kunnen we door Ad Klijn laten nakijken.
Henk Vos uit zijn ongenoegen over de non-communicatie met de Reglementen commissie.
Reglementswijzigingen werden plotseling gepubliceerd, dit moet veel vroeger. Peter Rijckaert
geeft aan dat hij ook in de RC zit maar heeft nog nooit een bijeenkomst gehad en ook niet van de
reglementswijzigingen op de hoogte was gesteld. Ook hij loopt tegen allerlei problemen aan, die
niet duidelijk zijn gepubliceerd. Bijvoorbeeld het probleem van wel of geen puntenaftrek in de
competitie, is ook van belang voor BP.
Beaamd wordt dat de RC niet optimaal functioneert en dat dat ook te maken heeft met de
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enorme hoeveelheid tijd die erin gestoken moest worden.
PK voorstellen zijn er al een paar jaar. We hebben ze in de koelkast gezet. Het meest ingrijpende
is spelen met intervallen. Komend seizoen spelen we sowieso met intervallen, anders krijgt het
geen kans om zich te bewijzen. Districten houden de ruimte om binnen het district op de oude
wijze te spelen, maar vanaf het gewest wordt met intervallen gespeeld.
Demping van moyenne wordt nog bijgesteld. Voor 1 februari wordt e.e.a. bekendgemaakt.
Henk Vos dringt erop aan om t/m de 2e klasse libre intervallen te laten spelen, niet voor hogere
klassen. Hij vindt de ruimte in de districten geen goede zaak.
District West-Brabant heeft bezwaar tegen de voorstellen, en wil graag simpelere regels zoals
bijv. afschaffen 10%-20% regeling. Zal in WCB besproken worden.
6. Rondvraag
Harrie Rouschen:
- Tegen de wens van het gewestelijk bestuur is er toch een arbiter op de gewestelijke ranking
van arbiters geplaatst. Dit is gedaan door enkele andere arbiters. Wij kunnen dit nu niet
ongedaan maken maar zullen Harrie op de hoogte houden van de vorderingen van deze arbiter.
- Zou graag weer een C5 in het leven roepen. Landelijk gaat dat niet gebeuren, maar in het
district bestaan deze mogelijkheden wel. Bij vervolg moet men dan volgens de C4 verder spelen.
- Verder heeft hij er moeite mee dat een speler in de competitie veel minder moet maken dan in
de PK. Dat komt door de berekening op basis van het aantal beurten. We laten de competitie nu
3 jaar met rust.
Peter Rijckaert: hoe verder met de zelfstandige vereniging dagbiljarters VBDM in hun district?
Vraag is hoe ze nu moeten inschrijven voor PK’s. KVC bestuur komt hierop terug.
Levering prijzen districtsfinales in Venlo is de mist ingegaan. Wellicht is de wijze van afleveren te
verbeteren. KVC bestuur zal dit nagaan.
De KNBB zoekt een nieuwe vertrouwenspersoon. Indien men iemand hiervoor weet, graag
aanmelden bij bondsbureau.
Om 12.45 uur sluit Ad Koolen de vergadering.
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