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INFORMEEL OVERLEG MN, 5 september 2018 te Nieuwegein 
 
Aanwezig: districten Veluwezoom, ’t Sticht, ’s-Hertogenbosch, Betuwe-Veenendaal,  
Bestuur KVC: Piet Verhaar, Benny Beek, Janneke Horneman 
Afwezig: districten Amsterdam, Nijmegen, Oss, Eem- en Flevoland 
  
 

1. Opening 
Om 19.35 uur opent voorzitter Piet Verhaar de vergadering.  
 

2. Mededelingen 
- Jeugdtalentendagen 
Piet Verschure had hier graag respons op ontvangen (het was nihil). Karel Swarts geeft aan dat 
zijn district wel wat voor jeugd organiseert, maar ziet meer heil in het zich richten op de 
doelgroep van 30-60 jaar.  
 
- Ledenwerfactie 
Er is tot nu toe 1 aanvraag voor ondersteuning  voor open dagen binnengekomen. 
 
Er is ondertussen voor 7.000 euro minder aan contributie gefactureerd. Benny Beek heeft meer 
dan 30 mails ontvangen dat leden per 1 augustus toch willen uitschrijven. Dit nadat de facturatie 
is uitgestuurd.  
Toch wordt aan alle kanten gevraagd om meer ondersteuning. Dit is dus niet mogelijk. 
Karel Swarts geeft aan dat de interesse in onze sport drastisch terugloopt.  
Kleine verenigingen willen vaak ook niet fuseren of samenwerken.  
Wij voorzien een gedwongen contributieverhoging als het tij niet keert.  
Er worden allerlei voorbeelden gegeven hoe men daar tegenaan kijkt.  
Er wordt geopperd dat een andere (KNBB) organisatie in de toekomst wellicht nodig is. 
 

3. Statuten 
Er bestaat een BTW risico (met terugwerkende kracht) omdat wij diensten afnemen van de 
KNBB. Er is een advies uitgebracht: ga met de belastingdienst praten en zorg dat je weer gaat 
fuseren en 1 bond wordt. 
KVC heeft daarna nog extra onderzoek laten doen. Voor ons als vereniging ligt het gunstiger, er 
ligt ook een precedent (arrest van het Europees Hof van Justitie). Het ziet er nu naar uit dat wij 
op een klein deel na toch BTW-vrij zijn en daarmee weinig risico lopen. Dit soort regelingen 
worden met Prinsjesdag nog wat verruimd. Dit wachten wij eerst af. Dan wordt ook duidelijker 
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of biljarten wel of niet onder “sport” valt. Voor de denksporten wordt in elk geval wel iets 
aangepast. Het kan ook zijn dat we dan daaronder gaan vallen. 
  
Mede door de komst van andere spelers op de markt ziet het er naar uit dat de sponsoring van 
Simonis aanzienlijk lager uit zal gaan vallen. 
 

4. Prijsuitreikingen NK’s 
Alle NK’s zijn inmiddels voorzien van een official. Het bestuur vindt het van belang dat dit correct 
wordt ingevuld en uitgevoerd. Ook is het wenselijk om bij bijzonderheden een terugkoppeling te 
krijgen. Het betreffende formulier moet daarop aangepast worden door Ad Klijn, zodat hier 
ruimte voor is om het te melden. 
Ook moet er aandacht zijn voor het toewijzen van een geschikte locatie. Het districtsbestuur is 
daarvoor verantwoordelijk. 
 

5. Wedstrijdsoftware 
Contract met BiljartPoint loopt nog 1 jaar. BP heeft niet geleverd volgens contract. 
Aandachtspunten zijn: AVG, reclame pilot (daar zouden wij van mee profiteren), communicatie 
(loopt via juristen).  
Wat daarna?  Iedereen is zeer tevreden over BP. Toch zullen ze aan aantal  eisen moeten 
voldoen. De hobbels van het oude contract moeten eerst uit de lucht zijn alvorens een nieuwe 
aan te gaan. Op dit moment komen de gesprekken weer wat op gang. 
De software van BP is inmiddels overgegaan in andere handen. Wij zijn nog bezig geweest om BP 
te kopen. Dit is vastgelopen omdat wij geen inzage kregen in de zaken. 
Er zijn een aantal partijen benaderd: Kozoom en Kompsos. Het bondsbestuur neemt in oktober 
een besluit. Kozoom is te duur. Kompsos wordt gevraagd offerte te doen voor het maken van 
een volkomen nieuw programma voor PK + Competitie en een offerte voor alleen Competitie.  
Hans Eekels is door KVC benaderd voor de PK’s. Misschien doet BP ook nog mee. In dat geval 
houden we het liefst BP voor de competitie en Hans Eekels voor PK. Dan is er nog BiljartProf (vrij 
goedkoop zelfs). Maar Piet Verhaar vindt dit systeem niet erg aantrekkelijk qua vormgeving. De 
maker ervan is al op leeftijd, dit vormt een risico.  
 

6. Wat verder ter tafel komt 
PK voorstellen: waren voorlopig bevroren, daarna zijn ze weer gepresenteerd en worden nu 
verder uitgewerkt. We gaan het invoeren in 2019-2020 mits het geautomatiseerd kan worden. 
Automatisering verlangt bovendien geen wijzigingen in de eerstkomende jaren. 
De voorstellen zijn van toepassing op gewestelijke en nationale kampioenschappen, in de hoop 
dat de districten dit ook voor henzelf overnemen. Dit is een punt van (flinke) discussie vanwege 
de autonomie van de districten. De meningen zijn verdeeld: de een wil graag top-down 
beslissingen en de ander houdt de vrijheid binnen het district het liefst in ere. 
Onderdelen van de voorstellen zijn: het spelen met intervallen, gewijzigde klassegrenzen en 
moyennedemping. 
Piet Verhaar stelt voor om de eerste 2 jaar zonder de demping te spelen en dan eerst eens kijken 
wat het effect is geweest. Hierover volgt discussie. Hoewel het systeem van demping 
vereenvoudigd is, is de vergadering geen voorstander de demping. Men houdt liever de werkelijk 
gespeelde resultaten aan. 
 
De KNBB heeft een nieuwe vertrouwenspersoon nodig. Indien er kandidaten zijn, graag 
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aanmelden bij Piet Verhaar. 
 

7. Rondvraag 
Leon v.d. Pol: voor de competitie geldt dat eindmoyenne = beginmoyenne van het nieuwe seizoen. 
Indien een team in het gewest speelt, tellen die partijen dan nog mee? Nee. Dus je kunt aan het 
einde van het seizoen nog drukken. Karel Swarts merkt op dat je dit kunt tegengaan door bijv. 
bonuspunten te geven bij partijen die boven het moyenne zijn gespeeld.  
 
Jan Veldwijk: zijn district speelt al vroeg in het jaar de voorronden van het komende seizoen. Hij 
hoopt dus dat de intervallen vroegtijdig bekend zijn, evenals de gewestelijke kalender.  
 
Dennis Wijers: is het mogelijk om de autonomie van de districten op de ALV te bespreken? 
In gewestelijke rondes zullen we eerst de stemming proeven.  
 
Om 21.25 uur sluit Piet Verhaar de vergadering.  


