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We kunnen problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken 

als waarmee we die problemen hebben gecreëerd     (Albert Einstein) 
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1. Inleiding 

1.1. Verantwoording 

Deze rapportage is opgesteld op verzoek van de ledenvergadering Vereniging Carambole 

d.d. 22 juni 2013 naar aanleiding van de perikelen binnen de KNBB, met name tussen het 

bondsbestuur en het bestuur van de vereniging Carambole. Om uit de bestuurlijke impasse 

te komen, is een nieuwe ledenvergadering voor Carambole uitgeschreven voor 19 oktober 

2013, waarin twee alternatieve organisatievormen aan de leden zullen worden voorgelegd: 

1) Doorgaan binnen de KNBB als voorgesteld in het rapport Donkervoort, maar dan voor-

zien van een afweging tussen de voor- en de nadelen en mogelijke aanpassingen van de 

voorstellen. 

2) Een alternatief voorstel om uit de KNBB te treden. 

Uw bestuur is van mening dat beide voorstellen het beste in één rapport kunnen worden uit-

gewerkt en wel om de volgende redenen: 

 De aanleiding is voor beide rapportages hetzelfde. 

 De huidige structuur van de bond met alle knelpunten van dien, is uiteraard ook voor 

beide rapportages hetzelfde. 

 De noodzakelijke veranderingen die wij (op termijn) binnen onze organisatie willen door-

voeren, zijn ook hetzelfde, of wij nu in de bond blijven of eruit stappen. 

 Alleen de wijze waarop wij de bestuurlijke perikelen willen oplossen en onze wensen met 

betrekking tot de toekomst veilig willen stellen, verschilt. Die twee alternatieven (binnen 

de bond of buiten de bond), met consequenties en risico's, zijn in twee aparte hoofd-

stukken (hoofdstuk 5 en 6) nader uitgewerkt. 

 Ook het stappenplan om al dan niet binnen de bond te blijven, is voor beide varianten 

met elkaar verweven, omdat wij de Bondsraad de gelegenheid willen geven akkoord te 

gaan met onze voorstellen. Pas als de Bondsraad geen rekening wil houden met onze 

wensen, treedt de tweede variant in werking: Carambole exit KNBB. 

De leden van Carambole worden verzocht deze rapportage intensief te bespreken met hun 

achterban en op 19 oktober 2013 daarover een standpunt te bepalen. 

1.2. Aanleiding voor deze rapportage 

De directe aanleiding voor deze rapportage is feitelijk bijzonder triest. Onze spelende leden 

binnen de KNBB hebben recht op een overkoepelende organisatie waarbinnen zij hun hobby 

en hun sport zorgeloos moeten kunnen uitoefenen. Maar in de afgelopen 15 jaar is keer op 

keer gebleken dat de KNBB daaraan niet kan voldoen. Keer op keer bracht het hoofdbestuur 

van de bond diezelfde bond aan de rand van de financiële afgrond door mismanagement en 

bestuurlijke arrogantie. De leden (de districten) moesten in het verleden financieel bijsprin-

gen om de bond van een faillissement te redden en toch ging het daarna weer mis. In 2007 

diende een nieuwe crisis zich aan en uit een financiële analyse in 2009 bleek wederom het 

vermogen van de KNBB op een onaanvaardbare wijze te zijn verdampt. Uw sectiebestuur van 

Carambole was dit zat en heeft het voor elkaar gekregen om als een zelfstandige Vereniging 

lid te worden van de KNBB.  

Financieel is het daarna veel beter geworden; we hebben nu een eigen vermogen van rond 

de € 300.000,=, maar op bestuurlijk vlak blijven we fundamentele verschillen houden over de 
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te varen koers, onze invloed op het beleid van het bondsbestuur en de financiële bijdragen 

vanuit Carambole aan de overkoepelende organisatie KNBB. Ook op persoonlijk vlak kunnen 

onze bestuurders niet door één deur met de bestuurders van het bondsbestuur en ook niet 

met een deel van onze eigen vertegenwoordigers in de bondsraad, met tal van hoogoplo-

pende conflicten en wederzijdse beschuldigingen in een cultuur van achterdocht en wan-

trouwen. In zo'n cultuur houden vrijwilligers het niet uit met alle risico's van dien voor het 

voortbestaan van onze vereniging. 

De aanleiding voor deze rapportage was dus in feite: 

a)  het gebrek aan zeggenschap voor Carambole in de bond; 

b) de vertrouwensbreuk tussen Carambole en de bond.  

Het rapport Donkervoort (daar komen we nog op terug) gaat vooral over de zeggenschap, 

maar lost naar onze mening de vertrouwensbreuk niet op; daar doen we aanvullende voor-

stellen voor in het Stappenplan. Maar er zijn meer redenen om eens kritisch naar ons zelf te 

kijken als we dan toch gaan veranderen (binnen of buiten de bond). Uw bestuur heeft de op-

dracht van de Ledenvergadering dus aangegrepen om tevens met voorstellen te komen die 

betrekking hebben op: 

c) het verminderen van de complexiteit van de organisatie en regelgeving; 

d) het intern veranderen van de bond om het dramatische ledenverlies tegen te gaan. 

Verminderen complexiteit 

Onze organisatie is buitengewoon complex met heel veel lagen, secties en een Vereniging 

Carambole als vreemde eend in de bijt van de secties. Statuten en reglementen sluiten niet 

op elkaar aan en zijn mede de oorzaak van tal van conflicten tussen Carambole en de KNBB. 

Verder kennen we zoveel reglementen op het gebied van ons wedstrijdwezen, met tal van 

afwijkingen en uitzonderingen, dat deze "papieren kluwen" een belemmering gaat vormen 

om onze wedstrijdadministratie te automatiseren, met alle financiële risico's van dien. In 

hoofdstuk 2 komen we daar op terug.  

 

Ledenverlies in beeld 

Onze bond, en dus onze districten en verenigingen, worden al jaren achtereen geconfron-

teerd met een dramatisch ledenverlies. We hebben de ledenaantallen van 2006 en van 2013 

voor u op een rijtje gezet; zowel voor Carambole als voor de andere secties. Als we die da-

lende lijn over de afgelopen 7 jaar gewoon eens even doortrekken naar de volgende 7 jaar, 

dan is het voor Carambole in 2020 maar de vraag of je voor die ledenaantallen nog een over-

koepelende bond nodig hebt. Voor de andere secties hoeven we die vraag niet eens te stel-

len, die bestaan (bijna) niet meer in 2020. 

Nu kunt u misschien wel denken, als u de grafiek op de volgende pagina ziet: zo'n vaart zal 

het wel niet lopen, maar ons antwoord daarop zal dan onmiddellijk zijn: "Wat gaat er dan 

veranderen de komende tijd zodat de dalende lijn stopt of afzwakt? Alles wat we de afgelo-

pen 8 jaar hebben geprobeerd, heeft aantoonbaar dus niets opgeleverd!" Uw bestuur is dus 

van mening dat er fundamenteel iets moet veranderen! 
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Een paar opmerkingen bij de grafiek: 

 Carambole (groen) had 28.500 leden in 2006, nu nog maar 21.100, een daling van 26%. 

De verschillen per district kunnen groot zijn. Ter illustratie: District Duinstreek had in 

2006 zo'n 1.200 leden, nu nog maar 635. 

In 2020 heeft Carambole, als de trend zich doorzet, nog 13.500 leden, dat is gemiddeld 

krap 400 leden per district; een beetje het absolute minimum om nog een volwaardige 

competitie te kunnen organiseren. 

 Driebanden (blauw) had 2.580 leden in 2006 en nog 2.020 leden in 2013. Bij voortzetting 

van de trend zijn dat er nog 1.460 in 2020. 

 Bij Pool (rood) is er iets bijzonders aan de hand. De begincijfers zijn gebaseerd op 2009 

toen de NPF met zo'n 700 leden zijn toegetreden tot Pool, resulterend in 2.630 leden in 

2009. In 2013 zijn dat er nog maar 1.830 en in 2020, bij gelijkblijvende trend, nog maar 

430. Daar heb je geen bond meer voor nodig. 

 Snooker (geel) had 2.400 leden in 2006 en nog maar 790 leden in 2013. Bij gelijkblijvende 

trend zijn dat er in 2018 precies nul. Daar heb je ook geen bond voor nodig. 

 Bij Carambole en Driebanden zijn leden die lid zijn van beide secties twee keer opgeno-

men in de aantallen. Dat is correct, maar dat betekent tevens dat als zo'n lid opzegt, er 

gelijk 2 leden minder zijn. 

 

Tenslotte: de grafiek toont nog maar eens aan dat het onbegrijpelijk is dat Carambole met 

82% van de leden anno nu, door de huidige regels en afgevaardigden in de Bondsraad geen 

doorslaggevende zeggenschap binnen de bond heeft. En dan gaat het er feitelijk niet om dat 

we altijd onze zin willen doordrijven, maar dat de situatie nu is dat 18% van de leden, met 

50% van de stemmen, altijd onze wensen kunnen tegenhouden en dat ook doen. Het rapport 

Donkervoort lost de zeggenschap op, maar de voorgestelde weg om daar te komen, bevalt 

ons niet en alleen meer zeggenschap is naar onze mening ook onvoldoende om de toekomst 

van de KNBB veilig te stellen. 

Als het ledenverlies in het huidige tempo doorgaat, kunnen we de bond, de districten en de 

verenigingen over zo'n 6 jaar wel opheffen. Uw bestuur is van mening dat één van de oplos-

singsrichtingen ligt in het veranderen van onze bond zelf. Het feit dat de KNBB zojuist in 

2011 haar 100-jarige bestaan heeft gevierd, moge wat nostalgische gevoelens oproepen, 

maar juist die "ouderdom" van de huidige organisatie is mede onze overweging geweest om 

eens met een frisse blik naar de toekomst te kijken. De huidige organisatiestructuur is feite-

lijk een gedrocht en niet meer toegesneden op nieuwe inzichten als transparantie, flexibili-

teit, kostenbewustzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en oprechte zorg voor de vele vrij-

willigers die in deze organisatie werkzaam zijn. We zijn niet geëquipeerd om snel en ade-

quaat in te spelen op de vergrijzing van onze leden, het gebrek aan aanwas van jeugd, nieu-

we communicatiemiddelen, een veranderd uitgavenpatroon en een supersnel veranderende 

(multiculturele) samenleving. Het gaat er niet alleen om dat we nieuwe leden naar ons toe-

trekken, het gaat er vooral om dat we als organisatie en uitstraling interessant worden voor 

iedereen die, op welke manier dan ook, best eens een potje wil biljarten. We moeten hoe 

dan ook af van het hardnekkige imago dat biljarten iets is voor gepensioneerden in rokerige 

kroegen of achter "gesloten" deuren van verenigingen waar je eerst lid van moet worden. In 

hoofdstuk 3 en 4 komen we daar uitgebreid op terug. 
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1.3. Opbouw van deze rapportage 

In hoofdstuk 2 wordt de huidige, complexe organisatie van de KNBB 

beschreven en worden de bijbehorende knelpunten, die als zodanig 

door de vereniging Carambole worden ervaren, geanalyseerd en toege-

licht. Daarbij gaan we ook in op het "woud" van reglementen, die zo-

danig complex zijn, vooral op het gebied van wedstrijdzaken, dat ze 

een belemmering gaan opleveren om tot een efficiënte automatisering 

binnen de bond te komen.  

In hoofdstuk 3 wordt aangegeven waarom we als organisatie moeten 

veranderen omdat de maatschappij is veranderd. Daarbij schromen we 

niet controversiële onderwerpen aan de orde te stellen en zelfs voor-

stellen te formuleren waar we helemaal niet over gaan: de door ons 

voorgestelde vernieuwing van de verenigingen. Maar wat we met z'n 

allen ook kiezen: de huidige crisis binnen de bond biedt ook uitgelezen kansen. We kunnen 

nu een flinke stap maken; het feit dat het rapport Donkervoort door alle secties in principe is 

aanvaard, ook al gaat het daarin alleen over een nieuwe vorm van zeggenschap, is een grote 

stap voorwaarts. Nu nog verstandige, ambitieuze en inspirerende keuzes maken en we kun-

nen uw hobby en uw sport voor de toekomst hopelijk veilig stellen. Niets doen is geen optie! 

In hoofdstuk 4 zetten we al onze voorstellen op een rijtje. Via het enquê-

teformulier (zie de bijlage achterin dit rapport) kunt u op al deze voorstel-

len reageren in de vorm van een keuzemenu: 

 Akkoord, uitwerken 

 Interessant en in principe positief, maar eerst verder onderzoeken 

 Niet aan beginnen  

We vragen u gewoon om de keuze van uw voorkeur aan te vinken, dan weten we precies hoe 

u er over denkt en hoe wij daarop kunnen reageren. 

In hoofdstuk 5 bespreken we, als alternatief 1, het rapport Donkervoort en 

doen we voorstellen om de aanbevelingen uit dit rapport aan te vullen, zo-

dat aan onze wensen met betrekking tot structuur, zeggenschap en ver-

nieuwing tegemoet wordt gekomen en we binnen de bond kunnen blijven. 

In hoofdstuk 6 bespreken we, als alternatief 2, een uittreden van onze ver-

eniging uit de KNBB. Uiteraard zijn de "knelpunten en risico's" in deze vari-

ant heel wat groter dan bij alternatief 1. 

In hoofdstuk 7 komen we met een Stappenplan; vanaf 19 oktober a.s. tot 

het moment dat we onze vereniging hebben opgeheven (dan blijven we binnen de KNBB), of 

onze statuten hebben aangepast om zelfstandig verder te gaan buiten de KNBB. 

In hoofdstuk 8 vatten we alles nog eens samen en doen we als bestuur enkele aanbevelin-

gen. 

 Bestuur Vereniging Carambole  
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2. Huidige situatie 

2.1. Huidige structuur 

De huidige organisatie is complex en tweeslachtig: Carambole participeert in de KNBB als een 

zelfstandige vereniging Carambole, maar ook als een sectie Carambole, gelijk de secties 

Driebanden, Snooker en Pool. Dit maakt de transparantie van bevoegdheden er niet beter op 

en tal van conflicten hebben betrekking op vermeende bevoegdheden van met name het 

bondsbestuur, die door de vereniging Carambole worden betwist. Daarnaast is de relatie tus-

sen Carambole en de KNBB (ook wel "de koepel" genoemd) geregeld in een convenant dat op 

1 januari 2014 afloopt. In dat convenant zijn o.a. afspraken gemaakt over de financiële bij-

dragen vanuit Carambole aan de koepel. De huidige organisatiestructuur (met de nadruk op 

Carambole) ziet er als volgt uit: 
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2.2. Bijbehorende knelpunten 

In deze paragraaf worden de organen binnen de KNBB beschreven en de knelpunten ge-

noemd waarmee de huidige organisatie wordt geconfronteerd. 

De Bondsraad 

De Bondsraad is het hoogste orgaan binnen de KNBB. De leden van de bondsraad, 12 in to-

taal, worden benoemd door de secties: 2 uit Pool, 2 uit Snooker, 2 uit Driebanden en 6 uit 

Carambole. De leden van de bondsraad worden benoemd door de ledenvergadering van de 

secties. De Bondsraadleden benoemen de leden van het Bondsbestuur. 

Knelpunten van deze opzet: 

 Carambole heeft met 6 leden geen meerderheid in de bondsraad en de overige drie sec-

ties samen ook niet. Willen er besluiten genomen kunnen worden, dan dienen er vaak 

compromissen gesloten te worden. 

 De 4 secties hebben totaal verschillende belangen, vooral op het gebied van topsport. 

 De leden stemmen "zonder last of ruggespraak" met hun secties, zodat het regelmatig 

voorkomt dat Caramboleleden ingaan tegen de belangen van Carambole en daarvoor 

niet ter verantwoording geroepen kunnen worden. De sectieraad benoemt wel de 

bondsafgevaardigden, maar kan ze niet ontslaan (vergeten op te nemen in de statuten). 

 De bondsraad vergadert in principe maar 2x per jaar; volstrekt onvoldoende in deze tijd 

waarin maatschappelijke ontwikkelingen razend snel gaan. 

 De bondsraad heeft zich in de afgelopen jaren niet kritisch genoeg opgesteld t.o.v. het 

Bondsbestuur, waardoor de macht teveel bij het Bondsbestuur is komen te liggen die de 

ene na de andere crisis kon veroorzaken zonder daarvoor ter verantwoording te worden 

geroepen. 

 

Het Bondsbestuur 

Het Bondsbestuur is het hoogste uitvoerende orgaan van de KNBB en vertegenwoordigt ook 

de KNBB. De leden van het Bondsbestuur worden benoemd door de Bondsraad. 

Knelpunten van deze opzet: 

 Omdat op het Bondsbureau geen beleid wordt gemaakt (als afgesproken) dient het over-

koepelende KNBB-beleid, in overleg met de secties, door het Bondsbestuur gemaakt te 

worden. Dat gebeurt te weinig, vooral op het gebied van PR en innovatie. 

 Daarentegen wordt beleid dat op Sectie-niveau gemaakt dient te worden, door het 

Bondsbestuur naar zich toegetrokken, vooral op het gebeid van financiën. Dat levert gro-

te irritaties op. 

 Te vaak wordt door het Bondsbestuur de confronterende aanpak gekozen zonder vol-

doende vooroverleg over belangrijke zaken. De noodzakelijke communicatie laat te vaak 

te wensen over. 

 Het Bondsbestuur is "onzichtbaar" voor de individuele leden van Carambole door de vele 

tussenliggende bestuurslagen van eigen verenigingsbestuur, districtsbestuur, gewestelij-

ke bestuurders, het sectiebestuur en de Bondsraad. 

 Het Bondsbestuur overlegt maar enkele keren per jaar met de Bondsraad en heeft daarin 

nooit een kritische counterpartner ontmoet. Dat roept een sterk beeld op van bestuur-

ders die hun gang kunnen gaan. 
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De secties 

Binnen de 4 secties (als organen van de KNBB) worden de ver-

schillende keusporten vorm gegeven. De secties kennen een 

sectiebestuur en een sectieraad. Bij Carambole en Pool vormen 

de districten de sectieraad, bij Snooker en Driebanden vormt 

een afvaardiging vanuit de individuele leden de sectieraad. De 

sectieraden benoemen de leden van de Bondsraad. 

Knelpunten van deze opzet: 

 Door deze opzet met secties hebben we feitelijk "muren" gebouwd en "bloedgroepen" 

gecreëerd tussen de verschillende keusporten op elk niveau in het land. Wie naast een 

potje carambole ook een potje pool wil spelen, moet ook lid worden van een andere club 

en van een andere sectie en moet dus heel veel extra geld uitgeven. 

 Door het grote verschil in aantal leden tussen de secties, voelen de kleinere secties zich 

al gauw ondergesneeuwd door Carambole. 

 De sectieraden benoemen dan wel hun afgevaardigden in de bondsraad, maar hebben 

daarna geen enkele invloed meer op de bondsraad, omdat de bondsraadsleden stemmen 

"zonder last of ruggespraak" en dat ook veelvuldig doen. Hierdoor lijkt het dat Carambole 

50% zeggenschap heeft in de bondsraad, maar o zo vaak is dat niet het geval. We moeten 

dan drie jaar wachten en een nieuw bondsraadlid benoemen, waarvan we dan maar ho-

pen dat hij of zij zich wat meer loyaal opstelt ten opzichte van zijn of haar sectie. 

 Met 4 secties hebben we veel bestuurders nodig en dat levert vooral bij de kleinere sec-

ties nogal eens problemen op. Bij Snooker is er een voorzitter ad interim, bij Pool ook en 

bij de sectie Driebanden is de voorzitter ook penningmeester en topsportcoördinator. 

 Ook op financieel gebied levert 4 secties een hoop werk op. Elke sectie heeft een eigen 

begroting en jaarrekening en al die stukken dienen op bondsniveau geconsolideerd te 

worden. Uiteraard roept het verdelen van de koepelkosten over de verschillende secties 

altijd discussie op, maar dat vinden we in elke organisatie terug waar bedrijfsonderdelen 

een zekere mate van zelfstandigheid hebben. 

 

De sectie en de vereniging Carambole 

Bij Carambole is er wat bijzonders aan de hand. In 2009 zijn we 

als zelfstandige vereniging lid geworden van de KNBB, waarbij is 

afgesproken dat de vereniging binnen de KNBB de sectie Caram-

bole gaat vormen. Helaas is bij die gelegenheid vergeten ons Sec-

tiereglement aan te passen of in te trekken, zodat we momenteel 

geconfronteerd worden met twee bijna identieke reglementen 

die enerzijds de vereniging Carambole en anderzijds, op dezelfde 

manier, de sectie Carambole beschrijven. U als lid (de districten) bent feitelijk lid van twee 

ledenvergaderingen en u kiest twee besturen. U weet dat waarschijnlijk niet eens en het ge-

beurt ook niet, maar het staat wel in onze complexe regels. Met onze vereniging hebben we 

natuurlijk een bijzondere eend in de bijt van de secties gehaald en dat bevordert geenszins 

de transparantie in onze bond. Feitelijk is de situatie zodanig complex en verwarrend, dat we 

er een eigen onderzoek aan hebben gespendeerd en onze conclusies juridisch hebben laten 

toetsen. Indien van toepassing wordt het resultaat van deze toetsing in dit rapport vermeld. 
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De gewesten 

Carambole is de enige sectie met vier gewesten. Dat zijn tegenwoordig commissies van de 

KNBB en ze houden zich alleen bezig met gewestelijke kampioenschappen voor de carambo-

le-biljarters. 

 

De districten 

De districten zijn lid van de vereniging carambole, hebben daarbij 

aangegeven dat ze de reglementen en statuten van de KNBB zullen 

naleven, doch zijn verder zelfstandige verenigingen met een eigen 

bestuur, een eigen ledenvergadering en een eigen financiering. Dat 

levert weinig problemen op, maar er is wel een aantal kanttekenin-

gen bij te plaatsen: 

 Door het ledenverlies wordt het binnen een district steeds moei-

lijker om een eigen teamcompetitie of voorwedstrijden te hou-

den, zeker in de hogere klassen. Dat levert, naast fusies van districten, ook grotere reisaf-

standen voor de leden op. 

 De relatie tussen de seniorleden en de recreantenleden is niet overal hetzelfde geregeld. 

Vaak zijn er aparte organisaties binnen hetzelfde district aanwezig en zijn er grote ver-

schillen in contributies in inschrijfgelden. 

 Onze districten houden zich alleen met Carambole bezig, met uitzondering van de PK's 

driebanden groot 3e klasse. Van een structurele samenwerking met andere secties is ons 

niets bekend. 

De verenigingen 

De verenigingen van Carambole kunnen grofweg in twee categorieën worden 

ingedeeld: 

1. De, meestal kleine, verenigingen die tafels huren in een horeca-

gelegenheid of biljartcentrum; 

2. De verenigingen met een eigen gebouw of biljartcentrum. 

Enkele opmerkingen over de verenigingen: 

 Er zijn grote verschillen in financiële draagkracht en ledenaantallen. Sommige verenigin-

gen kunnen met 8 leden nauwelijks de huur van de tafels opbrengen, anderen zijn bijna 

vermogend door de eigen barinkomsten en kunnen meer dan 150 leden hebben. 

 Bij veel verenigingen spelen "grijze leden"; wel lid van de club om daar een interne com-

petitie te spelen, maar niet lid van de bond, omdat ze daar de toegevoegde waarde niet 

van inzien. 

 Verenigingen zijn vaak gesloten (alleen toegang voor leden) en richten zich bijna allemaal 

enkel op het carambole-biljart. Wie ook wil poolen of snookeren moet ook naar een an-

dere vereniging met dubbele kosten aan de verenigingen en de bijbehorende secties. 

 De vele "verplichtingen" binnen een vereniging (hoe ook te verdedigen), als verplicht 

lidmaatschap, verplichte bardiensten, verplichte schoonmaakdiensten, verplicht tellen en 

arbitreren en verplicht meedoen aan de avondcompetitie, komen als een grote drempel 

over op "huisspelers" en vooral jongeren, die gewoon af en toe een potje willen biljarten. 

Dat moet dan óf in een commercieel biljartcentrum óf in de kroeg. 
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2.3. Reglementen en automatisering 

Reglementen 

De KNBB en hun secties kennen een schier aan regle-

menten, zowel op het gebied van de organisatie (statu-

ten sectiereglementen met bijlagen e.d.) als op het ge-

bied van het wedstrijdwezen (Cr, Wr, SAR, etc.). Na-

tuurlijk dienen er regels te zijn, maar vooral op het ge-

bied van ons wedstrijdwezen zijn we volkomen door-

geschoten. Er is geen regel te vinden of er zijn wel 

twee of meer uitzonderingen op. We barsten van de 

disciplines en van de verschillende klassen, voor jeugd, senioren, dames en recreanten; we 

promoveren direct of uitgesteld of op eigen verzoek, we degraderen direct of uitgesteld, we 

kennen officiële en niet-officiele moyennes, de PK-moyennes worden aangepast als we in de 

teamcompetitie een hoger moyenne halen, we gebruiken het AVE-systeem anders op dis-

trictsniveau dan op gewestelijk niveau. Op gewestelijk niveau hebben we play-offs en getrap-

te kampioenschappen in talloze poules die qua aantallen en bezetting per gewest verschillen 

en zo kunnen we letterlijk nog uren doorgaan. 

Automatisering 

Vanuit Carambole is een bijdrage geleverd aan de Projectgroep 

Automatisering van de KNBB, die naast het vervangen van onze 

ledenadministratie, ook bezig is met het automatiseren van onze 

wedstrijdadministratie. Dat zou mooi zijn, omdat er momenteel 

op elk niveau door wedstrijdleiders wordt gezwoegd met zelf 

vervaardigde programmaatjes die geen enkele aansluiting heb-

ben op de databases van de KNBB. Echter, onze conclusie was 

feitelijk dat onze wedstrijdadministratie niet te automatiseren is 

door de berg aan uitzonderingen die in elke regel voorkomen. 

Het is dan ook tekenend dat de projectgroep nu al vijf maanden 

achterstand heeft bij het opstellen van een eerste blauwdruk om 

tot die wedstrijdautomatisering te komen. De risico's die daarmee gepaard gaan zijn groot: 

het kan financieel volkomen uit de hand lopen en daar zitten we niet op te wachten. 

 

Ons voorstel zal dan ook zijn om zowel de reglementen en statuten die betrekking hebben op 

de organisatie, als de reglementen die betrekking hebben op ons wedstrijdwezen, drastisch 

te vereenvoudigen. 

 

Resumé 

Hiermee sluiten we ons hoofdstuk af waarin de huidige organisatie en bijbehorende knelpun-

ten zijn beschreven. Het zal u niet verbazen dat we in de volgende hoofdstukken voorstellen 

zullen presenteren, die niet alleen bedoeld zijn om de KNBB een nieuw imago te bezorgen, 

maar tevens bedoeld zijn om veel van deze knelpunten weg te werken.  
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3. Externe ontwikkelingen 

3.1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk hebben wij vooral veel interne knelpunten beschreven; knelpunten 

die wie graag opgelost zien worden in een nieuwe structuur. Maar wij willen gelijk nieuwe 

voorstellen presenteren die gebaseerd zijn op een sterk veranderde maatschappij sinds de 

oprichting van de KNBB. Voordat we onze voorstellen in hoofdstuk 4 aan u voorleggen, willen 

we hier aangeven waarop die aanvullende voorstellen zijn gebaseerd.  

 

3.2. De maatschappij is veranderd 

De KNBB is in 1911 opgericht, maar sindsdien is er wel 

wat veranderd in de wereld. Met weemoed kunnen we 

terugkijken naar zwart-wit filmpjes, waarin een biljarter 

voor het oog van vele, dichtbij de tafel gezeten dames en 

heren met hoeden op, een serie van boven de 1000 ca-

ramboles afwerkt. Hoe knap ook, maar daar komt 

niemand meer op af. We kunnen wel klagen dat er zo 

weinig biljarten op TV is, maar die programmamakers 

weten echt wel wat de kijkers nu wel of niet interesseert. Dat is geen (weliswaar) knappe, 

maar saaie partij anker kader 47/2 waarbij de spelers er elk 250 moeten maken. Voor de kij-

ker moeten de ballen "rollen" en dus is er heel soms driebanden op TV, soms Pool, maar in 

meerderheid Snooker en dan vooral in Engeland. Darten is ook wel op TV, maar dan alleen de 

toppers vanwege de spectaculaire finales met honderden (luidruchtige) fans in de zaal. Wie 

naar Studio Sport kijkt, weet welke sporten interessant zijn voor het grote publiek; daar zit 

carambolebiljart niet bij. 

De jeugd is ook veranderd, mede op grond van technolo-

gische ontwikkelingen. Vroeger kon je thuis een potje 

Monopoly spelen, of je ging op een club. Overdag op 

voetbal en 's avonds wellicht naar het café om te biljar-

ten. Tegenwoordig hebben ze spelcomputers en gaan ze 

vooral veel uit met leeftijdsgenoten naar disco's en war-

me vakantiebestemmingen. Als ze al 's avonds gaan spor-

ten, dan is dat op een sportschool waarbij ze de meest exotische vechtsporten kunnen beoe-

fenen. Onze jeugd wil "leven" en dat moet vooral plezier en spanning opleveren. Pool vol-

doet daar redelijk aan, omdat je dat met je vrienden in het café kunt spelen. Voor Snooker 

moet je al naar een Biljartcentrum, maar daar kan het best gezellig zijn. Voor Carambole 

wordt de keuze al heel wat beperkter. De meeste cafés hebben hun biljarttafel eruit gegooid 

ten faveure van een paar dart-borden en bij de meeste biljartverenigingen kun je niet zomaar 

binnen lopen om een tafel te huren. Trouwens, hoe gezellig is het daar nu eigenlijk? Treffen 

ze daar leeftijdgenoten aan? U mag zelf het antwoord geven. 

Natuurlijk zijn er getalenteerde spelers die gek zijn op hun sport, die bereid zijn om uren per 

week te trainen en die op het hoogste niveau in onze competitie uitkomen. Natuurlijk heb-

ben we duizenden leden, die geen toppers zijn, maar wel genieten van biljarten in competi-

tieverband. Maar de meeste mensen die biljart spelen, zien dat als spel, worden nooit beter 

ook al biljarten ze al 30 jaar, maar ontlenen buitengewoon veel genoegen aan hun wekelijkse 
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avond of middag biljarten in talloze buurthuizen en buurtcentra, binnen bedrijven of bij zelf 

opgerichte biljartclubjes in het buurtcafé, waarbij het competitie-element op hoog niveau er 

niet zoveel toe doet. 

Kortom: in zijn algemeenheid kunnen we "de biljarter" als volgt omschrijven: hij heeft een 

respectabele leeftijd bereikt en hij is geen lid van de KNBB. We zien met lede ogen aan dat 

we steeds minder leden krijgen, zowel bij de verenigingen als bij de bond. Die uitstroom is 

echt dramatisch, maar we kijken nauwelijks naar ons zelf. Er is een enorme kloof ontstaan 

tussen de huidige biljartgeneratie en de jeugd. 

Natuurlijk zijn sporten onderhevig aan de mode, zodat de ledenaantallen terug kunnen lo-

pen, maar "de mode" heeft ook zijn positieve keerzijde, zoals we kunnen zien als een Neder-

lander in welke sport dan ook wereldkampioen wordt; die sport bloeit dan ineens op. 

In onze voorstellen om de biljartsport interessanter te maken, gaan we uit van twee basisuit-

gangspunten: we moeten niet de illusie hebben dat wij de jeugd kunnen veranderen en ver-

der dienen we respectvol om te gaan met onze huidige leden, ongeacht hun leeftijd. 

 

3.3. Onze reactie daarop 

De oplossing om de kloof te dichten, moet van 

onszelf komen: we moeten de bond open 

gooien, de verenigingen open gooien en de 

keusport in zijn algemeenheid aantrekkelijker 

maken. De complexiteit moet verminderen en 

we moeten de muren tussen de secties afbre-

ken. Als metafoor gebruiken we daarvoor een 

atletiekvereniging. Daar kun je hoogspringen 

of speerwerpen; daarvoor hoef je je niet bij 

verschillende verenigingen aan te sluiten en betaal je geen extra contributie. Biljarten is ca-

rambole, of driebanden, of pool of snooker; kiest u maar wat u leuk vindt. Ons voorstel met 

betrekking tot de contributie is gebaseerd op het zogenoemde "Cafetariamodel", je betaalt 

ongeacht de discipline een basisbedrag en je neemt verder af wat je wilt. Dus geen aparte 

bijdragen meer voor districten of andere secties. Wil je PK spelen of in de teamcompetitie, 

dan betaal je een bedrag extra. 

Geen bloedgroepen meer die zich druk maken over zeggenschap; in de nieuwe opzet verte-

genwoordigen de leden gewoon alle keusporten. Natuurlijk verschillende commissies voor de 

techniek; hoogspringen is wat anders dan speerwerpen en pool is wat anders dan drieban-

den, maar elke discipline is even belangrijk en elke keusport hoort bij het biljarten en dat 

bieden we aan in een open organisatie van laag tot hoog met spectaculaire evenementen op 

topniveau die wellicht interessant worden voor de media. 

We schaffen de gewesten en districten af en vervangen die door 12 provinciale afdelingen 

met open kampioenschappen op provinciaal en landelijk niveau. We verminderen het aantal 

klassen en we maken geen onderscheid meer tussen mannen en vrouwen. Al deze voorstel-

len, en meer, worden beschreven en toegelicht in het volgende hoofdstuk. 
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4. Voorstellen 

4.1. Inleiding 

Hieronder doen we op een flink aantal gebieden voorstellen voor aanpassing, vernieuwing en 

vereenvoudiging. Soms bijna vanzelfsprekend, soms zeer vergaand en mogelijk te ambitieus. 

De keuze is aan u! 

De voorstellen zijn gerubriceerd om aansluiting te zoeken bij onze drie speerpunten: 

 Biljarten interessanter maken en de bond en de verenigingen open gooien; 

 Minder complexiteit qua organisatie, wedstrijdwezen en contributie; 

 Aangepaste organisatie en realistische zeggenschap. 

Tenslotte, zonder dat we dat expliciet noemen, we richten ons op alle keusporten (Carambo-

le, Driebanden, Artistiek, Pool en Snooker), op alle inwoners van Nederland (met alleen apar-

te regels voor jeugd en gehandicapten) en we richten ons op topsport en breedtesport. 

 

4.2. Biljarten interessanter maken 

1. We onderscheiden een Provinciale competitie en een Landelijke competitie en in elke 

spelsoort en wedstrijden (PK's en Teams) kennen we slechts 4 divisies: 4 op provinciaal 

niveau en 4 op landelijk niveau. De eerste divisie op landelijk niveau is voor de toppers en 

de professionals. Uiteraard worden daarvoor de klassengrenzen aangepast. 

2. Alle vormen van wedstrijden worden georganiseerd voor jeugd, senioren en gehandicap-

ten. We kennen geen aparte wedstrijden meer voor dames. 

3. We schaffen de Gewesten af en voegen de districten samen tot een Provinciale afdeling 

als orgaan van de bond. De financiering van de afdelingen vindt plaats vanuit de bond. 

4. De provinciale afdelingen zijn verantwoordelijk voor alle keusporten binnen hun afdeling, 

tenzij die discipline alleen op landelijk niveau wordt gespeeld. 

5. We schaffen het begrip "recreanten" af en maken alleen onderscheid in een volwaardige 

dag- en avondcompetitie. De deelname vanuit de dag- en avondcompetitie aan de pro-

vinciale finales (en daarna de landelijke finales) wordt binnen de provinciale afdeling ge-

regeld op basis van ranglijsten (rankings) of play-offs (nader te regelen). 

6. We organiseren op provinciaal niveau meerdaagse open kampioenschappen, waarbij 

niet-leden inschrijfgeld betalen en daarmee (bijvoorbeeld) één jaar lid worden van de 

KNBB. Op landelijk niveau organiseren we een één-daagse finale volgens het knock-out-

systeem. 

7. Verenigingen staan open voor iedereen die wil biljarten: de 

"voorbijganger" die een tafel huurt, de "huisbiljarter" die lid 

wordt van die vereniging en alleen op de club een interne 

competitie speelt en leden die wel meedoen aan voorwed-

strijden en finales die door de provinciale afdelingen of lan-

delijk worden georganiseerd. De verenigingen proberen zoveel mogelijk keusporten aan 

te bieden. 

8. We staan open voor nieuwe vormen van biljarten als daar behoefte aan is (meerdere bal-

len, kegeltjesbiljart, andere vormen van de biljarttafel als zeskantig of rond, etc.). 
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Toelichting 

Het instellen van 12 provinciale afdelingen in plaats van de huidige gewesten en districten 

heeft vele voordelen: 

 De organisatie wordt platter en is eenduidig met eenduidige reglementen en eenduidige 

contributiebedragen. 

 De financiering van de afdelingen vindt plaats door de bond, maar de afdelingen stellen 

zelf hun begroting op en kunnen zelfstandig beslissen over de aanwending van het hun 

toegekende budget. 

 12 afdelingen (die verantwoordelijk worden voor alle keusporten op afdelingsniveau) 

vraagt heel wat minder vrijwilligers en vooral, deskundige bestuurders dan de huidige 34 

districten van Carambole en de 14 districten van Pool.  

 Noodzakelijke fusies van districten in de (nabije) toekomst om de ledendaling op te van-

gen, is niet meer nodig. 

 De organisatie van Provinciale kampioenschappen is in één hand. 

 

Uiteraard zijn er verschillen in grootte per provincie. De wedstrijdleiders zijn dan ook vrij om 

PK-poules en Team-poules in te stellen die geografisch over hun afdeling zijn verspreid. 

Wij menen dat provinciale kampioenschappen meer tot de verbeelding spreekt dan kampi-

oenschappen op districts- of gewestelijk niveau. Ook menen wij dat het beperken van het 

aantal klassen (vooral bij het libre) de biljartsport serieus neemt en tot meer inspirerend bil-

jart leidt. 

 

4.3. Minder complexiteit 

1. We maken nieuwe reglementen "from scratch", zowel voor de organisatie als voor het 

wedstrijdwezen en we vereenvoudigen de reglementen drastisch: geen apart reglement 

voor recreanten meer en geen verschillen tussen districts- en nationale regels, om maar 

eens een paar voorbeelden te geven. 

2. We gaan het wedstrijdwezen pas automatiseren nadat we de wedstrijdreglementen 

drastisch hebben beperkt en vereenvoudigd. 

3. De bond kent voor 6 verschillende categorieën verschillende contributiebedragen: 

o Jeugd leden; 

o Senior leden; 

o Gehandicapten leden; 

o Sponsor Leden; 

o Verenigingen; 

o Administratief leden. 

4. Ons voorstel met betrekking tot de contributie is dus gebaseerd op het zogenoemde "Ca-

fetariamodel", je betaalt ongeacht de discipline een basisbedrag en je neemt verder af 

wat je wilt. 
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Toelichting 

Wij zijn ons ervan bewust dat dit voorstel de hele financiering van de bond op zijn kop zet en 

dat alle contributiebedragen drastisch zullen veranderen. De nieuwe afdelingen hebben in dit 

voorstel geen eigen inkomsten meer en zullen dus door de bond betaald moeten worden. De 

voordelen van één contributiebedrag plus zelf gekozen extra's zijn uiteraard groot: 

 Duidelijkheid. Wie lid is van de bond weet waar hij aan toe is. 

 Er zijn geen verschillen meer per discipline, per district  of tussen senioren en recreanten. 

 

4.4. Aangepaste organisatie en realistische zeggenschap 

1. Alleen een overkoepelende bond en 12 provinciale afdelingen. Geen gewesten meer, 

geen districten meer en geen secties meer (wel Disciplinecommissies per discipline). 

2. Alle bij de bond ingeschreven biljarters vallen automatisch onder een provinciale afde-

ling, of ze daarin nu spelen of niet. Via de afdeling kunnen de leden hun democratische 

invloed uitoefenen. 

3. Verenigingen die wedstrijden organiseren zijn lid van de bond en automatisch lid van een 

afdeling. 

4. De afdelingen zijn verantwoordelijk voor alle keusporten. 

5. De afdelingen zijn de Algemene Ledenvergadering van de Bond en kiezen één Bondsbe-

stuur. De leden in de provinciale afdeling kiezen hun bestuur van de provinciale afdeling. 

Dit moet nader uitgewerkt worden. 

6. De bond organiseert de landelijke competitie en de landelijke finales. 

7. De afdelingen faciliteren op afdelingsniveau de teamcompetitie en de PK's en bijbeho-

rende provinciale finales (vanuit de dag- en avondcompetitie), voor alle keusporten (in-

dien van toepassing), voor alle disciplines en voor alle doelgroepen als  jeugd, senioren 

en gehandicapten. 

8. Commerciële Biljartcentra kunnen " administratief lid" worden van de bond, ook al heb-

ben die geen eigen leden die lid zijn van de bond. Een administratief lid kan wedstrijden 

van de bond organiseren, maar is geen lid van een afdeling en kan via een afdeling dus 

geen invloed uitoefenen in de Algemene Ledenvergadering van de bond. 

9. We "dwingen" verenigingen niet meer om grijze leden lid te laten worden van de bond. 

10. Naast Spelende leden, kent de bond ook "Sponsorleden". Dat zijn mensen die de Bond 

een warm hart toedragen of ze nu biljarten of niet. 

11. Leden hoeven geen lid van een bij de bond ingeschreven vereniging te zijn om lid te kun-

nen zijn van de bond. 

 

4.5. Resumé 

U zult wellicht zeggen: "Dit is nogal wat" en dat is het ook.  

Uiteraard zijn deze voorstellen niet in één klap te realiseren. Daar zullen we een paar jaar 

voor uit moeten trekken. Waar het nu om gaat, is de vraag: "Kunt u zich in principe vinden in 

onze voorstellen?" Wij menen deze drastische voorstellen aan u te moeten voorleggen. De 

biljartsport zit in de gevarenzone en als we niks doen, kunnen we over pakweg 10 jaar onze 

keu aan de wilgen hangen. Dus: overleg met uw eigen leden, vul de enquête in en stuur 'm zo 

snel mogelijk op naar onze secretaris ! 
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5. Alternatief 1: Carambole binnen een (aangepaste) KNBB 

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we in op één van de twee opdrachten die 

onze ALV op 22 juni 2013 aan het bestuur heeft meegegeven: 

"Doorgaan binnen de KNBB als voorgesteld in het rapport Donker-

voort, maar dan voorzien van een afweging tussen de voor- en de 

nadelen en mogelijke aanpassingen van de voorstellen". Het rap-

port Donkervoort is u reeds toegezonden. In de volgende paragraaf vatten wij de hoofdcon-

clusies en aanbevelingen van dit rapport nog even voor u samen. In paragraaf 5.3. delen wij 

onze bedenkingen over het rapport met u en doen wij voorstellen om het rapport aan te vul-

len. In paragraaf 5.4. benoemen wij de risico's van een onverkort doorvoeren van dit rapport. 

5.2. Rapport Donkervoort 

Het rapport begint met een quickscan van de huidige situatie bij de KNBB, met de volgende 

resultaten: 

 Solvabiliteit is 50%, maar het eigen vermogen kan geflatteerd zijn als het pand in eigen-

dom onder de balanswaarde wordt verkocht; 

 Het Bondsbureau heeft weinig medewerkers in vergelijking tot sportbonden met verge-

lijkbare omvang; het gevolg is dat het bondsbureau geen beleid ontwikkelt; 

 De ledenaantallen lopen al jaren drastisch terug; 

 Het Beleidsplan 2010-2016 is deels gerealiseerd; 

 De cultuur is complex en niet gericht op "samen" (zie de 12 dramatische conclusies op 

pagina 19 van het rapport); 

 De structuur is ingewikkeld, kent vele lagen en vraagt om veel bestuurders; 

 De oorspronkelijke wensen van de secties (in het voortraject) was: allemaal een eigen 

sectieraad. 

De oplossing wordt gezocht in het op elkaar afstemmen van beleid, structuur en cultuur, te 

weten: 

 Beleid: zet alles op ledenwerving; 

 Cultuur: gezamenlijkheid is het devies, lid zijn van de bond is een "sportieve plicht"; 

 Structuur: 

o Gebaseerd op eisen NOC*NSF, dat wil zeggen een gezamenlijk beleidsplan en 

aandacht voor minderheden; 

o Uiteindelijk sectiebesturen en de vereniging Carambole opheffen, één Algemene 

Ledenvergadering en één nieuw bondsbestuur benoemen; 

o Instellen van Discipline commissies met eigen begroting. 

 Een overgangssituatie ter voorbereiding op de nieuwe structuur door het bondsbestuur 

aan te vullen met de voorzitters van de secties; 

 Het instellen van een "commissie van wijzen" die nieuwe bestuursleden gaan toetsen op 

geschiktheid. 
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5.3. Voorgestelde wijzigingen 

Zoals u wellicht begrijpt na onze voorstellen in hoofdstuk 4 om de bond fun-

damenteel te vernieuwen, hebben wij vooral bedenkingen tegen het ontbre-

ken van zo'n visie in het rapport. We veranderen wel onze interne structuur, 

maar we veranderen niet de bond en gaan gewoon door op de heilloze weg 

om "leden te werven". Dat proberen we al jaren, maar dat is nog nooit ge-

lukt! We moeten aantrekkelijk worden voor nieuwe leden en dat los je niet 

op met een andere interne organisatie. Uiteraard hebben we wel interne 

knelpunten en een deel daarvan kan met een nieuwe structuur worden op-

gelost. 

 

Onze belangrijkste bedenkingen tegen en aanvullingen op het rapport: 

1) Er ontbreekt een visie om de bond fundamenteel te veranderen. Onze visie, als genoemd 

in ons eigen rapport (dit rapport dus), dient opgenomen te worden in de voorstellen die 

leiden tot een nieuwe situatie waarin Carambole binnen de bond blijft. Ledenwerving 

zonder de bond fundamenteel te veranderen, is namelijk kansloos en biljarters wijzen 

"op hun sportieve plicht om lid te zijn van de KNBB" getuigt niet van realiteitszin. Mensen 

willen "waar voor hun geld". 

2) Wij gaan niet akkoord met een commissie van "wijze mannen" die nieuwe bestuursleden 

gaan toetsen op geschiktheid. Nieuwe bestuursleden dienen te voldoen aan de functie-

profielen en worden vervolgens gewoon gekozen door de Ledenvergadering. 

3) Wij gaan niet akkoord met invoering van de nieuwe structuur door het huidige bondsbe-

stuur "plus". Dat is gelet op de onderlinge relaties niet reëel. Wij vinden dat zowel de 

Bondsraad als het Bondsbestuur dienen af te treden, tenzij Carambole in het overgangs-

bestuur ten minste 50% zeggenschap krijgt. Over de samenstelling van het overgangsbe-

stuur dienen de vier secties vooraf overeenstemming te bereiken. Nadat (over ca. een 

jaar) de nieuwe statuten zijn vastgesteld, treden de Bondsraad en het Overgangsbestuur 

weer af en kiest de nieuwe ALV, conform de nieuwe statuten, een nieuw Bondsbestuur. 

De omvang daarvan wordt nader bepaald. 

Onze visie als hierboven genoemd onder 1) dient dus in het rapport te worden opgenomen, 

onze bedenking als genoemd onder 2) dient uit het rapport te worden geschrapt en de pro-

cedure om te komen tot een Overgangsbestuur, als genoemd onder 3) dient te worden aan-

gepast. 

5.4. Risico's 

Onverkort doorvoeren van het rapport Donkervoort levert de volgende risico's op: 

 Het grootste probleem waarmee wij worstelen, namelijk een dramatisch ledenverlies, 

wordt er niet mee opgelost. 

 Als we ons alleen richten op het veranderen van onze eigen structuur, dan is daarmee 

zoveel energie gemoeid dat het nog jaren kan duren voordat we fundamenteel gaan ver-

anderen; dan is het te laat. 

 De kans is groot dat de leden van Carambole hiermee niet akkoord gaan met een moge-

lijke exit als resultaat. 
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6. Alternatief 2: Carambole buiten de KNBB 

6.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we in op de tweede opdrachten die onze 

ALV op 22 juni 2013 aan het bestuur heeft meegegeven: "Een al-

ternatief voorstel om uit de KNBB te treden ". Duidelijk zal zijn dat 

dit feitelijk zal neerkomen op het einde (of faillissement) van de 

KNBB en de oprichting van een nieuwe Biljartbond (al dan niet in 

de vorm van een federatie). Na een exit van Carambole is er nauwelijks meer bestaansrecht 

voor de KNBB en kunnen de leden van de andere 3 secties de kosten van een bondsbureau 

(waarschijnlijk) niet meer opbrengen. Met andere woorden: een exit Carambole is een ver-

gaand besluit met grote gevolgen en vele risico's. Uw bestuur heeft in de vergadering van 22 

juni jl. al aangegeven dat haar voorkeur uitgaat om binnen de KNBB te blijven. Maar niet 

"voor elke prijs" voegen wij daar aan toe. In het vorige hoofdstuk hebben wij aangegeven 

wat er aan de uitgangspunten van het rapport Donkervoort moet worden toegevoegd, willen 

wij zekerheid hebben dat we over pakweg 10 jaar nog bestaansrecht hebben. Het vernieu-

wen van de KNBB tot een voor biljarters aantrekkelijke bond, is wat dat betreft essentieel 

voor ons. Om het dramatische ledenverlies van de afgelopen jaren te stoppen en positief om 

te buigen, hebben we eigenlijk geen andere keus. Vandaar dit hoofdstuk, dat ingaat op een 

exit KNBB als onze voorstellen, als geformuleerd in hoofdstuk 5, niet of onvoldoende worden 

overgenomen. 

Uiteraard is het onmogelijk om in dit stadium u een kant-en-klare "blauwdruk" van die nieu-

we organisatie voor te leggen; daarvoor is de materie te complex. Uiteraard zal die nieuwe 

organisatie voldoen aan de openheid die we hiervoor hebben genoemd. Ook ligt het voor de 

hand dat we ons op alle keusporten richten, maar zeker is dat niet. Krijgen we alle districten 

mee, of haken er districten af? Gaan we door als één bond (vereniging) of worden we een 

Federatie die de belangen behartigt van aangesloten verenigingen die zelf hun keusport be-

hartigen? Kunnen we onmiddellijk de belangen van onze topsporters garanderen en wat doet 

het NOC*NSF? Kortom: vele vragen, maar nog weinig antwoorden op dit moment. Vandaar 

een uitgebreide lijst met knelpunten en risico's, opdat we ons goed realiseren waar we aan 

beginnen. Waar een wil is, is een weg, dus als het moet, doen we het en dan ook met volle 

overtuiging. 

Uiteraard bepaalt u uiteindelijk wat het gaat worden; dit hele rapport is bedoeld om u zo 

goed mogelijk te informeren over de consequenties en de risico's van beide varianten. 

 

6.2. Voorgestelde structuur 

Er zijn feitelijk twee opties: 

1) De Vereniging Carambole neemt de Vereniging KNBB over; 

2) We zeggen ons lidmaatschap op van de bond en passen onze statuten aan. 

 

 ad 1) Dit is in theorie mogelijk, maar vraagt uiteraard de medewerking van de Bondsraad. 

Als de Bondsraad ervan overtuigd is dat we anders uit de bond stappen, wellicht 

een optie, omdat de KNBB daarna toch nauwelijks meer bestaansrecht heeft. 
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Ad 2) Door de Vereniging Carambole te handhaven, houden we bij de start ons vermogen 

en kan de hele structuur met districten in stand blijven. Het gaat er dan om dat we 

ons statutair omvormen tot een volwaardige biljartbond, die aansluiting moet krij-

gen bij internationale biljartorganisaties en (en liefst ook) bij het NOC*NSF. 

Hierbij geven wij dus al aan dat we geen voorstander zijn van een Federatie, omdat hiermee 

het aantal bestuurslagen weer toeneemt en de "bloedgroepen" in stand blijven. Eén bond 

voor alle keusporten met één ledenvergadering en één bestuur en disciplinecommissies voor 

de wedstrijdzaken; dat staat ons voor ogen. Om daar te komen, moet nog heel veel werk ver-

richt worden! 

 

6.3. Risico's en knelpunten 

 Juridische knelpunten: krijgen we overeenstemming met de bond 

over de overeenkomst die we gaan afsluiten over de gevolgen 

van het opzeggen van ons lidmaatschap? 

 Personele knelpunten: kunnen we ons een (nieuw) bondsbureau 

veroorloven en vinden we voldoende vrijwilligers om al die nieu-

we statuten en reglementen op te stellen? 

 Organisatorische knelpunten: hebben we voldoende mankracht en kennis om andere 

secties, indien gewenst, in onze organisatie op te nemen? 

 Knelpunten bij het wedstrijdwezen: zijn we in staat om op korte termijn de landelijke 

competitie en de landsfinales te organiseren,  

 Knelpunten bij het automatiseren: zijn we in staat om op korte termijn een eigen leden-

administratie en financiële administratie op te zetten? 

 Krijgen we  Nederlandse, Europese en Internationale erkenning? 

 Krijgen we nog subsidie? 

 Kunnen we garanties geven dat onze topsporters direct weer internationaal gaan mee-

spelen; er kunnen namelijk verloren jaren optreden voordat we alles hebben geregeld. 

 Legt de KNBB zich neer bij onze exit, of volgen er allerlei juridische procedures over geld, 

het onvoldoende meewerken aan "goede" regelingen voor de achterblijvende KNBB, 

over auteursrechten en licenties, of het al dan niet overnemen van het bondsbureau? 

 Krijgen we te maken met imagoschade door negatieve publiciteit? 

 Krijgen we alle districten en alle leden mee? 

 

Nogmaals, waar een wil is, is een weg, maar de factor tijd zal ons danig parten gaan spelen. 

Een "voordeel" is dat een daadwerkelijke exit op zijn vroegst pas per 1 juli 2015 kan plaats-

vinden. Ervan uitgaande dat we per 1 januari 2014 opzeggen, betekent dat dat we 1,5 jaar de 

tijd hebben om alles te regelen. Dat is krap, maar moet gewoon lukken. 
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7. Stappenplan 

7.1. Inleiding 

Een eventuele "exit KNBB" is altijd het gevolg van een teleur-

stellend besluit van de Bondsraad om akkoord te gaan met on-

ze voorstellen om binnen de bond te blijven. Vandaar dat wij 

een gecombineerd stappenplan hebben ontwikkeld, in de vorm 

van een stroomschema, dat pas voorziet in een besluit om uit 

de KNBB te treden op het moment dat de Bondsraad niet ak-

koord gaat met onze voorstellen. Uiteraard zijn onze wensen 

en voorstellen m.b.t. het rapport Donkervoort en het over-

gangsbestuur in het stappenplan verwerkt. 

 

Verder wijzen wij u erop dat wij een flink aantal veronderstellingen m.b.t. de interpretatie 

van de statuten en reglementen, juridisch hebben laten toetsen. Op basis daarvan gaan wij 

uit van de volgende uitgangspunten: 

 De Vereniging Carambole is een zelfstandige vereniging met een eigen vermogen. Als we 

uit de KNBB treden, heffen we de Vereniging Carambole niet op, doch wijzigen we de 

statuten en gaan zelfstandig verder als een nieuwe biljartbond. Wij behouden daarbij ons 

vermogen. 

 De sectie Carambole blijft gewoon als orgaan bestaan binnen de KNBB. Die sectie is na 

ons vertrek weliswaar leeg, maar de bond kan dat weer invullen en als "concurrent" de 

carambole-discipline gaan organiseren. 

 Districten, verenigingen en verenigingsleden zijn nu lid van de Vereniging Carambole en 

lid van de KNBB. Het lijkt er op dat als Carambole zijn lidmaatschap van de KNBB opzegt, 

dat de leden van Carambole daarmee ook automatisch hun lidmaatschap van de KNBB 

verliezen. Om het zekere voor het onzekere te nemen, stellen wij onze leden voor om 

ook individueel hun lidmaatschap van de KNBB op te zeggen. 

 We hebben weliswaar een Samenwerkingsovereenkomst met de KNBB die op 1 januari 

2014 afloopt, maar zowel uit de statuten als uit die samenwerkingsovereenkomst zelf, is 

een langdurig gewenste relatie tussen Carambole en de KNBB af te leiden, zodat de ge-

noemde opzeggingstermijn van 18 maanden als uitgangspunt wordt gehouden. 

 We zijn verplicht, en dat bieden wij ook aan, om met de bond te onderhandelen over een 

"afvloeiingsregeling". Wij zijn ons ervan bewust dat dit geld kan kosten en dat we ver-

plicht worden om (een deel van) het personeel van het Bondsbureau over te nemen. 

 Het opzeggen van ons lidmaatschap van de KNBB is feitelijk in strijd met onze eigen sta-

tuten (daarin staat: we gaan de sectie Carambole vormen binnen de KNBB). Dit betekent: 

o Dat we eerst onze statuten moeten wijzigen en dan pas formeel uit de bond 

stappen; 

o Dat de ALV van Carambole bij een besluit om uit de KNBB te stappen, daarmee 

ook expliciet aangeeft bereid te zijn de eigen statuten aan te passen. 

 

In de volgende paragraaf wordt het stappenplan in de vorm van een stroomschema weerge-

geven. Daaronder staat een toelichting. 
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7.2. Stappenplan 
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Toelichting 

Cruciaal in het voorgaande schema is de opstelling van het huidige Bondsbestuur en de huidige 

Bondsraad. Wij gaan als Vereniging Carambole namelijk niet akkoord met de procedure als omschre-

ven in het Rapport Donkervoort, dat uitgaat van een overgangsbestuur, bestaande uit het huidige 

bestuur aangevuld met 4 sectievoorzitters. Dat is gelet op de huidige cultuur binnen de bond niet 

realistisch en levert te weinig zeggenschap op voor Carambole. 

Ons voorstel is dat zowel de Bondsraad als het Bondsbestuur aftreden, dat er volgens de huidige 

statuten een nieuwe bondsraad wordt gekozen door de secties (6-2-2-2) en dat die nieuwe Bonds-

raad een nieuw Overgangsbestuur kiest, waarvoor alleen de secties kandidaten mogen aandragen. 

Uiteraard wordt dit in het voortraject goed afgestemd met de overige secties. Op het moment dat 

het Overgangsbestuur in functie is, gedragen de sectiebesturen zich als besturen van de vier Discipli-

necommissies die zich bezig houden met de wedstrijdtechnische zaken van hun discipline. Vervol-

gens worden de statuten van de KNBB aangepast aan de nieuwe organisatie, kiest de nieuwe ALV 

een nieuw Bondsbestuur  en wordt de Vereniging Carambole gelijktijdig ontbonden. We hebben dan 

een nieuwe structuur, als voorgesteld in het rapport Donkervoort: één gezamenlijke Ledenvergade-

ring, één Bondsbestuur, geen secties meer maar wel vier Disciplinecommissies voor Carambole, 

Driebanden, Pool en Snooker. 

Uiteraard dient het nieuwe Bondsbestuur zich vol overgave te richten op het vernieuwen van de 

bond als voorgesteld in deze rapportage. 

 

Indien het huidige Bondsbestuur, in overleg met de huidige Bondsraad, niet akkoord gaat met deze 

procedure, treedt ons alternatief 2 in werking: exit KNBB. Zoals hiervoor genoemd, is daar een perio-

de voor nodig tot 1 juli 2015 om afspraken te maken met de KNBB over ons vertrek, om te overleg-

gen met de districten en onze statuten aan te passen. Als het zover komt, treedt er een hectische 

periode voor ons aan, omdat er dan heel veel in een korte tijd moet gebeuren. Daarvoor zal een uit-

gebreid plan van aanpak worden geschreven, waarbij we zeker een beroep zullen doen op onze le-

den om in de verschillende werkgroepen zitting te gaan nemen. 

 

Nogmaals: als Carambole blijven we liever binnen de KNBB, maar niet tegen elke prijs. Als we ge-

noodzaakt worden om eruit te stappen, doen we dat en dan ook met verve! 
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8. Samenvatting 

8.1. Conclusies 

De hoofdconclusie is duidelijk: er moet wat veranderen! 

Doorgaan op de huidige wijze is kansloos, zet de toekomst 

van het biljarten op het spel en heeft grote risico's in zich dat 

vrijwilligers (waar wij het van moeten hebben!) afhaken. 

Wij hebben voorstellen gedaan voor noodzakelijke vernieu-

wingen binnen de bond in combinatie met een nieuwe struc-

tuur en vermindering van de complexiteit op elk gebied. Wij 

dragen de biljartsport een warm hart toe en willen graag sa-

menwerken met alle keusporten binnen de KNBB. Maar wij hebben ook voldoende realiteits-

zin dat dit niet in goede samenwerking met het huidige bondsbestuur en de huidige bonds-

raad gaat lukken. Ook daar hebben wij voorstellen voor gedaan om dat op te lossen. Het gaat 

er nu om dat u, als Ledenvergadering van de Vereniging Carambole, onze analyse onder-

schrijft en akkoord gaat met onze voorstellen om binnen de KNBB te blijven. Wat ons betreft 

is het woord daarna aan de KNBB: gaan ze mee met onze voorstellen en onze visie, of wijzen 

ze dat af. Alleen voor dat laatste geval hebben wij u een alternatief aangeboden: een exit 

KNBB. 

8.2. Aanbevelingen 

1) Deze rapportage te bespreken met uw achterban. 

2) Het enquete-formulier z.s.m. aan ons op te sturen. 

3) Een standpunt te bepalen in onze Ledenvergadering van 19 oktober 2013. 
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Bijlage enquêteformulier (2 pagina's) 

U wordt verzocht (een kopie van) dit formulier z.s.m. toe te zenden aan Sylvia de Heus, secretaris 

Carambole, p/a Bondsbureau KNBB, Postbus 135, 3430 AC Nieuwegein, of via email: 

secretaris@knbb-carambole.nl 

 

 

1) Organisatie als voorgesteld door Donkervoort: één Ledenvergadering, één Bondsbestuur, 

geen secties meer, wel Disciplinecommissies, Vereniging Carambole wordt opgeheven. 

 Akkoord, uitwerken 

 Interessant en in principe positief, maar eerst verder onderzoeken 

 Niet aan beginnen  

 

2)  12 provinciale Afdelingen worden verantwoordelijk voor alle keusporten en alle competities 

binnen hun afdeling. De districten van Pool en Carambole worden samengevoegd in een pro-

vinciale afdeling. De Gewesten en de districten worden opgeheven. 

 Akkoord, uitwerken 

 Interessant en in principe positief, maar eerst verder onderzoeken 

 Niet aan beginnen  

 

3) We onderscheiden een Provinciale competitie en een Landelijke competitie en in elke com-

petitie (Teams en PK's) kennen we slechts 4 divisies (geen klassen meer): de eerste, tweede, 

derde en vierde divisie in alle disciplines. De eerste divisie landelijk is voor onze toppers en 

voor onze professionals. We passen daar uiteraard onze klassengrenzen voor aan. 

 Akkoord, uitwerken 

 Interessant en in principe positief, maar eerst verder onderzoeken 

 Niet aan beginnen 

 

4) Verenigingen staan open voor iedereen die wil biljarten: de "voorbijganger" die een tafel 

huurt, de "huisbiljarter" die lid wordt van die vereniging en alleen op de club een interne 

competitie speelt en leden die wel meedoen aan voorwedstrijden en finales die door de af-

delingen of landelijk worden georganiseerd. De verenigingen proberen zoveel mogelijk keus-

porten aan te bieden. 

 Akkoord, uitwerken 

 Interessant en in principe positief, maar eerst verder onderzoeken 

 Niet aan beginnen  

 

5) Commerciële Biljartcentra kunnen " administratief lid" worden van de bond, ook al hebben 

die geen eigen leden die lid zijn van de bond. Een administratief lid kan wedstrijden van de 

bond organiseren, maar is geen lid van een afdeling en kan via een afdeling dus geen invloed 

uitoefenen in de Algemene Ledenvergadering van de bond. 

 Akkoord, uitwerken 

 Interessant en in principe positief, maar eerst verder onderzoeken 

 Niet aan beginnen  
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6)  Vrouwen worden niet meer anders behandeld dan mannen. 

 Akkoord, uitwerken 

 Interessant en in principe positief, maar eerst verder onderzoeken 

 Niet aan beginnen  

 

7) De bond organiseert de landelijke competitie en de landelijke finales. 

 Akkoord, uitwerken 

 Interessant en in principe positief, maar eerst verder onderzoeken 

 Niet aan beginnen  

 

8) De afdelingen faciliteren op afdelingsniveau de teamcompetitie en de PK's en bijbehorende 

provinciale finales (voor de dag- en avond), voor alle keusporten (indien van toepassing), 

voor alle disciplines en voor alle doelgroepen als  jeugd, senioren en gehandicapten. 

 Akkoord, uitwerken 

 Interessant en in principe positief, maar eerst verder onderzoeken 

 Niet aan beginnen  

 

9) De bond kent voor 6 verschillende categorieën verschillende contributiebedragen: 

a. Jeugd leden; 

b. Senior leden; 

c. Gehandicapten leden; 

d. Sponsor Leden; 

e. Verenigingen; 

f. Administratieve leden. 

 Akkoord, uitwerken 

 Interessant en in principe positief, maar eerst verder onderzoeken 

 Niet aan beginnen  

 

10) Leden van de bond, als hiervoor beschreven, betalen verder geen extra contributie voor een 

sectie of een afdeling. Voor extra wensen (PK's, teams) worden extra bedragen gerekend. 

 Akkoord, uitwerken 

 Interessant en in principe positief, maar eerst verder onderzoeken 

 Niet aan beginnen  

 

11) We maken nieuwe reglementen "from scratch", zowel voor de organisatie als voor het wed-

strijdwezen en we vereenvoudigen de reglementen. 

 Akkoord, uitwerken 

 Interessant en in principe positief, maar eerst verder onderzoeken 

 Niet aan beginnen  

 

12) We gaan het wedstrijdwezen pas automatiseren nadat we de wedstrijdreglementen dras-

tisch hebben beperkt en vereenvoudigd. 

 Akkoord, uitwerken 

 Interessant en in principe positief, maar eerst verder onderzoeken 

 Niet aan beginnen  


