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INFORMEEL OVERLEG WN, 12 september 2018 te Roelofarendsveen 
 
Aanwezig: districten Noord-Holland Midden, Duinstreek, Dordrecht, Midden Holland, Noord-West 
Nederland, Rotterdam, Veen- en Rijnstreek, Vlietlanden,  
Bestuur KVC: Piet Verhaar, Benny Beek, Janneke Horneman 
Afwezig: districten Den Haag, West-Friesland 
  
 

1. Opening 
Om 19.30 uur opent Wim Roseboom (Vlietlanden) de vergadering. Hij is door Piet Verhaar 
verzocht om deze vergadering voor te zitten.  
 

2. Mededelingen 
- Jeugdtalentendagen 
Piet Verschure heeft geen aanmeldingen hiervoor gehad, hierbij roepen wij nogmaals op tot 
actie. 
- De KNBB is op zoek naar een vertrouwenspersoon: aanmeldingen graag bij Willem La Rivière 
(bondsbureau). 
- Ledenwerfactie 
Het enthousiasme valt tegen. Tot nu toe hebben we 1 aanmelding gekregen. Peildata van 
ledenaantallen zijn 1 juli en 1 januari. We verwachten geen groei. Daarentegen vielen de 
contributieontvangsten tegen. Indien dit zo blijft zullen we tot contributieverhoging gedwongen 
zijn. In de ALV zal dan een voorstel volgen.  
In MN is voorgesteld om dan meteen een forse verhoging te doen.  Dit mag ook weer niet te 
hoog zijn wan we mogen geen winst maken (dan krijgen we te maken met de belastingdienst, 
winst mag je niet uitkeren). We moeten eerder 2 dan 5 euro verhogen. Dit gaat dan voor alle 
biljarters gelden.  Gesteld wordt dat dit voor de dagbiljarters lastig zal worden. 
We krijgen daarnaast ook allerlei verzoeken voor meer ondersteuning, bijv. voor organisatie van 
extra nationale voorwedstrijden etc.  
De begroting 2019 moet nog gemaakt worden. Eerst moeten de koepelkosten helder zijn.  
We kunnen er ook voor kiezen om  eerst op ons vermogen in te teren.  
 

3. Statuten 
Dit onderwerp dekt de lading op dit moment niet meer zo. In april zijn de bondsraadleden 
geïnformeerd, dat wij een BTW risico lopen omdat wij diensten afnemen. Wij zouden volgens de 
accountant naar de belastingdienst moeten om hier achter te komen. Met terugwerkende kracht 
zou het op een risico van 300k neerkomen. We hebben advies ingewonnen. Het beste zou zijn 
om weer te fuseren met de KNBB om zo geen diensten af te nemen. Er was inmiddels ook een 
publicatie over een dergelijk geval geweest. Het Hof van Justitie heeft bindend uitgesproken dat 
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wij geen diensten afnemen. Ons convenant betreft dienstverlening tegen vergoeding. Dit kan 
ook weersproken worden.  
De diensten zijn er om de leden te laten biljarten; dit is ook het primaire doel van onze 
vereniging. Wij zijn afhankelijk van de KNBB en zouden praktisch geheel vrijgesteld moeten 
worden van BTW. Op Prinsjesdag zal hierover ook nog iets volgen. 
Wij denken dat de noodzaak om te fuseren daarmee zal vervallen. 
Dit onderwerp moeten we ook betrekken in het voorstel voor contributieverhoging. 
 
Vraag: kunnen we een reserve in de begroting opnemen?  
Benny Beek wil de begroting liever op nul laten uitkomen. Er staat ruim 300k op de 
spaarrekening. Uitgaven en ontvangsten van gelden ligt soms erg dicht bij elkaar en daar heb je 
een buffer voor nodig.  
 
Vraag: Kunnen we NOC/NSF niet inschakelen om helderheid van de overheid te krijgen in het 
BTW verhaal? Dit is een ingewikkeld probleem. Je moet naar de minister of de inspecteur om 
hier inzicht in te krijgen. Daar hebben we het advies van een jurist/fiscalist voor nodig.  
Bepaalde diensten zijn BTW plichtig. In het rapport wordt naar het arrest verwezen. De 
bridgebond zit met hetzelfde probleem, maar zij worden niet als sport gezien. Vraag is dus ook 
of biljarten wel of geen sport is.  
 

4. Prijsuitreikingen NK’s 
De toewijzing van een official aan een NK loopt soms erg moeizaam. In MN is voorgesteld om 
voor de aanvraag  en toewijzing van de imperatieve NK’s automatisch de districtsvoorzitter aan 
te wijzen als official. Deze mag zich wel laten vervangen door een medebestuurder.  
 

5. Wedstrijdsoftware  
Het contract met Biljartpoint loopt nog 1 jaar. Er zijn veel strubbelingen met het nakomen van de 
verplichtingen. Het bondsbestuur zou eigenlijk al stoppen na volgend jaar. Maar alle aangesloten 
districten zijn uiterst tevreden over Biljartpoint. Piet Verhaar legt uit hoe de zaken juridisch in 
elkaar steken. Het bondsbestuur zal offertes opvragen voor een alternatief.  
 
Vraag: er zou een commissie van IT-ers gevormd worden. Hoe staat het daarmee? 
Er moet eerst een besluit genomen worden met wie we het contract aangaan. Daarna moeten 
we nadenken over hoe we het inrichten. We mogen niet afhankelijk meer blijven van personen. 
We moeten snel deze groep samenstellen.  
 
PK Online ervaringen:  
NHM: het ziet er goed uit. De database van MijnKNBB zit er nog niet aan gekoppeld. Dat is 
uiteindelijk wel de bedoeling. 
Duinstreek is positief. Geadviseerd wordt om de analyse van de programmering voorhanden te 
hebben.  
NWN: een kind kan de was doen.  
Heeft wel kritiek op allerlei initiatieven die op niets zijn uitgelopen. Bijv. het vormen van een 
marketing groep om provinciale kampioenschappen te ondersteunen. 
Piet Verhaar wil niet ingaan op zaken uit het verleden maar richt zich op zaken waar hij nu mee 
te maken krijgt.  
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Rotterdam heeft nog geen ervaring met PK Online, maar ziet dat de reglementen niet worden 
doorgevoerd. Spelers met HD of D worden meegeteld in de berekeningen. Hans Eekels heeft al 
aangegeven dat dat niet juist is.  
Het gewest spreekt uit dat zij het wenselijk vindt dat het KVC bestuur zich tot het uiterste 
inspant om met Biljartpoint verder te gaan. 
 
De reglementen hebben een update gekregen. Dit is een lang en ingewikkeld proces (geweest). 
 

6. Wat verder ter tafel komt 
PK voorstellen: er is aanvankelijk hevige weerstand tegen deze plannen geweest, en ze zijn 
daarom eerst bevroren. Nu worden ze in elk geval ingevoerd in het volgende seizoen. Indien een 
district dat niet wil, mogen ze zelf hun afvaardiging naar het gewest bepalen (MN was daar op 
tegen).  
Vanaf het gewest is het een eenduidig beleid.  Er zijn nog klassenwijzigingen voorgesteld, maar 
het is niet bekend of dit nog doorgevoerd wordt. 
Er wordt gepleit voor beperkte invoer in enkele klassen, d.w.z. nog niet in de hogere klassen (1e 
klasse en hoger). Daarna verder uitbreiden als dat gewenst is.  
Piet Verhaar zegt dat er ook naar de dagcompetitie gekeken is. Maar dat is een ander verhaal, 
daar waren te weinig deelnemers in diverse klassen. 
Ondanks dat niet elk district voorstander is, zullen we toch iets moeten doen om het te 
proberen.  
Rotterdam ziet heil in de vrijheid binnen de districten, dat moet voldoende zijn.  
 
Gevraagd wodt naar de ervaringen met 5-pins.  
Vlietlanden heeft ooit een pilot aangevraagd, maar niets meer gehoord. 
In NHM is het niet gepromoot.  
Duinstreek: 1 vereniging is er wel mee bezig. Ze zijn wel tevreden, het is een beetje een 
leerschool. Hebben wel de pilot gehad. 
Bestuur NWN had geen animo omdat men dacht dat het teveel op 5 ball zou lijken. Benny Beek 
gaat daar graag een keer uitleg geven. 
NHM en NWN kunnen het ook samen een keer opzetten.  
 

7. Rondvraag 
Gevraagd wordt wat er van de talentendagen verwacht wordt. Dit moeten we aan Piet 
Verschure vragen. 
 
Om 21.22 uur sluit Wim Roseboom de vergadering.  

 


