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Agenda Najaarsvergadering 2022 
 
 
1. Opening;  
 
2. Ingekomen stukken en Mededelingen; 
 
3. Vaststellen agenda;  
 
4. Bestuursverkiezingen; 
 
5. Verslag voorjaarsvergadering 27 mei 2022;  
 
6. Diverse Jaarverslagen; 
 

 Secretarieel jaarverslag 2021 – 2022; 
 Jaarverslag wedstrijdwezen (competitie en pk’s) 2021 – 2022; 

 
7. Financiële verantwoording; 
 

 Financieel verslag 2021 – 2022; 
 Verslag FAC; 
 Nieuwe incassoformulieren voor verenigingen; 
 Dubbel lidmaatschap bij 2 verenigingen, contributie wordt over 2 verenigingen verdeeld;

  
8. Pauze 
 
9. Bestuurszaken en mededelingen; 
 

 ACR commissielid; 
 Assistent wedstrijdleider competitie driebanden; 

 
10. Wedstrijdzaken; 
 

 Competitie; 
 Persoonlijke kampioenschappen, vw op zaterdag 2023-2024; 
 Arbitrage; 

 
11.Rondvraag alleen die zaken die deze vergadering betreffen; 
 
12. Sluiting getracht wordt om de vergadering rond 21:30 uur te sluiten. 
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Verslag jaarrekening. 

 
17 oktober 2022. 

 
 
 
Geacht bestuur KNBB district Twente. 
 
Inleiding 
Net als voorgaande jaren heb ik de jaarstukken van de KNBB district Twente gecontroleerd en 
gedurende het jaar de penningmeester bij financiële vragen ondersteunt.  
Op basis van de door hem aangeleverde gegevens heb ik een balans (activa/passiva) en de verlies- 
en winstrekening (lasten/baten) over 2021-2022 samengesteld. 
 
Bevindingen/adviezen 
Algemeen 
De jaarstukken maken een verzorgde indruk. Bestuurslid en voorzitter Wilco Hagemeier heeft ook 
dit jaar het penningmeesterschap op zich genomen. Helaas was er het afgelopen jaar nog geen 
externe kandidaat gevonden. Door het vinden van een nieuwe penningmeester is dit probleem 
binnenkort opgelost.  
Wilco heeft het penningmeesterschap ook dit jaar prima ingevuld. 
 
Covid-19 
Ook het afgelopen jaar stond voor een groot deel nog in het teken van de Covid-19 pandemie. 
Gelukkig konden de competities en persoonlijke kampioenschappen gewoon plaatsvinden.  
De contributies van de verenigingen voor het seizoen 2020-2021 waren wel geïnd maar niet 
terugbetaald aan de verenigingen. Hierdoor hebben de verenigingen in het seizoen 2021-2022 geen 
contributies betaald.   
  
Financieel 
Alle transacties van de bankposten evenals de overige stukken zijn door mij gecontroleerd.  
De controle (inclusief een toets op volledigheid) kon eenvoudig plaatsvinden omdat de 
penningmeester de volledige administratie op een USB-stick bij mij heeft aangeleverd.  
In de stukken heb ik geen onvolkomenheden kunnen ontdekken. Eventuele vragen van mij zijn door 
de penningmeester goed en voldoende beantwoord en eventueel vooraf toegelicht. 
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Egalisatiereserve ICT 
Stand reservering per 30-6-2021       €  1.714,60 
Reservering restantbudget 2021-2022      €       55,01 
Stand reservering per 30-6-2022       €  1.769,61 
 
De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 522,44. De stand van de algemene reserve is 
einde boekjaar € 38.646,59.  
 
 
Conclusie 
De balans met resultatenrekening over 2021-2022 is een juiste weergave van de financiële positie 
en het vermogen van de KNBB district Twente.  
Voor eventueel verdere informatie en toelichtingen ben ik beschikbaar. 
 
 
H.A. Nijland 
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Toelichting financieel jaarverslag 2021-2022 
 
Inleiding  
 
Ondanks de het coronavirus hebben de meeste biljartactiviteiten dit boekjaar doorgang kunnen 
vinden. Een beperkt deel is echter uitgevallen en dit is terug te zien in de cijfers. 
 
De genoemde bedragen in dit verslag zijn afgerond. 
 
Betalingsverplichtingen  
 
Ongeveer de helft van alle verenigingen hebben een doorlopende automatische incasso voor 
enkel de districtscontributie en inschrijfgelden voor de persoonlijke kampioenschappen. 
Ieder jaar opnieuw zijn er verenigingen zonder automatische incasso die niet tijdig hun 
betalingsverplichtingen voldoen. Dit kost de penningmeester extra werk. 
Hierbij doen ik, namens het bestuur, nogmaals het dringende verzoek om als vereniging een 
automatische incasso af te geven. 
Het bestuur zal in de voorjaarsvergadering van mei 2023 een voorstel doen om de contributie en 
inschrijfgelden voor verenigingen zonder incasso te verhogen met een vastgesteld bedrag. 
 
Resultaat 
 
De jaarrekening sluit af met een negatief resultaat van €522. In vergelijking met de begroting 
hebben op een aantal posten meer of minder uitgegeven. Hieronder een weergave per hoofdpost 
met daarbij de subposten waarbij beduidend meer of minder is uitgegeven dan de begroting. 
 
Verenigingsbaten 
 
Het negatieve resultaat van €4964 wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet innen van de 
districtscontributie als compensatie voor het seizoen 2020-2021. Het positieve resultaat over 
2020-2021 van €8383 is hiermee verrekend en negatief resultaat van €4327. 
Daarnaast zijn er minder inschrijvingen geweest voor de persoonlijke kampioenschappen en zijn 
inschrijfgelden PK’s bandstoten geretourneerd omdat deze geen doorgang konen vinden. Dit 
levert een negatief resultaat op van €704. 
 
Wedstrijdkosten  
 
Het positieve resultaat van €2442 wordt veroorzaakt doordat de PK’s bandstoten niet zijn 
doorgegaan. Dus minder organisatie- en arbitragekosten. 
 
Resultaat bestuurs- en commissiekosten  
 
Het positieve resultaat van €1697 wordt veroorzaakt door de annulering van vergaderingen, 
minder gemaakte reiskosten en het niet organiseren van de arbiterscursus.  
 
In de voorjaarsvergadering van mei 2023 zal het bestuur, in overleg met de FAC, een voorstel 
doen voor de herziening van de vergoedingen bestuur- en commissies omdat deze is verouderd. 
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PR en marketing kosten 
 
Het positieve resultaat van €332 wordt veroorzaakt doordat de kosten voor de hosting ten 
onrechte waren opgehoogd. Dit is inmiddels gecorrigeerd en als dusdanig meegenomen in de 
begroting voor 2022-2023. 
 
 
Wilco Hagemeier 
Voorzitter en interim penningmeester 
KNBB District Twente 
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Overzicht boekjaar 2021-2022           

         

 begroting  realisatie  verschil 

 2021-2022  2021-2022  2021-2022 
         

Verenigingsbaten 15.195  10.231  -4.964 
Verenigingslasten 15.002  10.549  -4.453 

Resultaat vereniging 193  -318  -511 

         
Financiële baten 5  4  -1 
Financiële lasten 200  209  9 

Resultaat financieringen -195  -205  -10 

         

         

Resultaat -2  -522  -520 

         
Details boekjaar 2021-2022           

         

 begroting  realisatie  verschil 
Verenigingsbaten 2021-2022  2021-2022  2021-2022 

         
Contributies 12.710  8.383  -4.327 
Inschrijfgelden PK's 1.840  1.136  -704 
Vergoedingen KNBB NK finales 270  0  -270 
Sponsoring 375  435  60 
Administratieve heffingen 0  277  277 
Overige inkomsten 0  0  0 

 15.195  10.231  -4.964 

         

Verenigingslasten         
         
Wedstrijdkosten 8.090  5.648  -2.442 
Bestuur- en commissiekosten 6.460  4.781  -1.679 
PR en marketingkosten 452  120  -332 

 15.002  10.549  -4.453 
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Wedstrijdkosten 
         
Vergoeding arbitrage 3.200  2.130  -1.070 
Vertegenwoordiging bij finales 490  300  -190 
Vergoeding organisatie PK 1.440  1.080  -360 
Prijzen 1.500  1.295  -205 
Teamcompetitie 1.260  843  -417 
Talentontwikkeling Jeugd 200  0  -200 

 8.090  5.648  -2.442 

         
Bestuur- en commissiekosten         

         
Vergoeding bestuur en commissies 1.970  1.768  -202 
Vergaderkosten 940  452  -488 
Reiskosten 570  132  -438 
Vergoeding derden 300  300  0 
Cursus en trainingen 385  0  -385 
Attenties 1.450  1.441  -9 
Reservering ICT 645  650  5 
Onvoorziene uitgaven 200  37  -163 

 6.460  4.781  -1.679 

         
PR en marketingkosten         
         
Website Hosting 372  72  -300 
Overig 80  48  -32 

 452  120  -332 

         
Financiële baten         
         
Rente 5  4  -1 

 5  4  -1 

         
Financiële lasten         
         
Bankkosten 200  209  9 

 200  209  9 

      
Saldo zakelijke rekening  €          319,06      

      
Saldo spaarekening  €     40.097,14      
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Jaarverslag secretaris 2021-2022 
 
(auteur Jos Natter, secretaris)  
 
Sedert de najaarsvergadering van 2015 is besloten om deze net als andere verslagen Financieel, 
Competitie en Persoonlijke Kampioenschappen in de najaarsvergadering te presenteren. 
In het cijfermatig deel is dus uitgegaan van de datum 1 augustus. Deze datum zal dan voor 
toekomstige verslagen als peildatum gebruikt worden. 
 
Algemeen. 
 
Met ingang van augustus 2013 is de ledenadministratie overgegaan naar een nieuw systeem, 
bekend onder Mijn.knbb.nl. Het systeem is langzamerhand uitontwikkeld en voorlopig zullen er 
ook geen wijzigingen meer komen. 
Er zijn plannen om deze administratie te gaan opwaarderen. Dit is dan tevens de mogelijkheid 
aan te geven bij de beheerder wat de wensen zijn vanuit de districten. Per 01-01-2022 is de 
ledenadministratie overgaan naar een nieuw systeem. Het nieuwe systeem wordt beheerd door 
AllUnited via de KNBB.  
Denk bijvoorbeeld aan ingangsdatum lidmaatschap KNBB. Eenvoudiger om dan jubilea lijsten te 
gaan gebruiken. 
 
Veel ledengegevens worden nu al ingelezen en gebruikt in het competitiesysteem Biljartpoint. 
 
Met Biljartpoint zijn de statistieken per speler en team voor iedereen nog beter te volgen. 
Bijkomend voordeel is dat er vanuit controle oogpunt ook minder werk is voor de betreffende 
wedstrijdleiders. Biljartpoint heeft een groot aantal ingebouwde regels waarop fouten 
automatisch naar boven komen en dit via e-mail meldt aan alle betrokkenen. 
Dit heeft er mede toe geleid dat er dit jaar ook minder bestuursbesluiten zijn uitgeschreven en 
ook minder bezwaren bij het ACR zijn afgehandeld. 
 
Ook zijn er plannen vanuit de KNBB deze software ook te gaan upgraden naar een level waaruit 
men ook de gegevens kan gebruiken voor de persoonlijke kampioenschappen. Met ingang van het 
seizoen 2021 – 2022 zal voor de PK gebruik worden gemaakt van KVC PK. 
 
Om berichtgeving (via e-mail) naar de verenigingssecretariaten goed te laten verlopen vanuit 
het district is het van belang dat de juiste gegevens bij de districtssecretaris bekend zijn. Dus 
doorgeven als hierin iets wijzigt.  
 
Bestuur 
 
Vanaf 27 september 2014 was er sprake van een voltallig bestuur. 
Door het aftreden van de Penningmeester op de voorjaarsvergadering van 16 mei 2018 en er 
geen kandidaat ervoor gekomen bestaat het bestuur momenteel uit 4 personen. 
 
De huidige samenstelling is als volgt: 
 Voorzitter/Interim penningmeester  Wilco Hagemeier 
 Secretaris      Jos Natter 
 Bestuurslid wedstrijdzaken   Peter Stakenburg 
 Bestuurslid algemeen    Arnold ten Oever. 
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Bij deze een dringende oproep aan alle verenigingen en leden om zich voor de openstaande 
functies aan te melden bij het bestuur. Zie verderop de openstaande vacatures.  
 
Tijdens de ALV van 18-05-2022 heeft Peter Stakenburg, Bestuurslid wedstrijdzaken, zijn functie 
neergelegd wegens gebrek aan tijd, ook Arnold ten Oever heeft zijn functie beëindigd wegens 
het bereiken van de maximale termijn van 3x 3jaar. 
Beiden zijn door het bestuur voorgedragen als lid van verdienste en dit is door de vergadering 
met applaus ontvangen. 
 
Hierdoor is door het bestaande bestuur een oproep gedaan om zich te melden voor de 
opengevallen functies.  
Er hebben zich kandidaten gemeld voor de openstaande functies;  

 Penningmeester; 
 Wedstrijdleider PK; 
 Wedstrijdleider Competitie. 

Het bestuur heeft periodiek een bestuursvergadering en bespreekt de algemene gang van zaken 
alsmede de competitie en persoonlijke kampioenschappen. 
Ook met de overige commissies wordt overleg gepleegd. 
 
Een afgevaardigde van het bestuur bezoekt elke districtsfinale PK. De openingen van 
districtsfinale worden niet gedaan door het bestuur. Daarentegen die van een Gewestelijke of 
Nationale finale wel. De sluitingen voor District, Gewestelijk en Nationaal zijn wel voor rekening 
van het bestuur. 
 
Website 
 
Vanaf 1 april 2015 is de website omgezet naar een nieuwe provider. 
De website is beter toegankelijker gemaakt en laat direct de informatie zien die je wilt hebben. 
Uiteraard zijn suggesties van de leden om de website mooier en beter te maken van harte 
welkom. Het moet natuurlijk wel passen binnen de mogelijkheden die we hebben. 
 
De website zal steeds meer gebruikt worden om zaken die binnen het district spelen te 
publiceren en dingen die van belang zijn voor het goed functioneren van het district op alle 
vlakken. 
Hier nog wel een oproep aan de verenigingen om van een gehouden finale een klein verslag en 
fotootjes van de top drie te laten plaatsen op de website.  
Stuur dit naar Eric Spoelstra; webmaster@knbbtwente.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  KvK nr     : 40076842 
  Rabobank : NL21RABO0317282603 
 
 
  Behandeld door : J.A.H. Natter 
      Secretaris KNBB Twente 
 
  Datum  : 14 november 2022 
  Referentie : 2022-017 
                  Pagina 11 van 11 

 

Aanvullende Cijfers. 
 
In de afgelopen periode heeft het district de volgende wijzigingen door gemaakt: 
 

  1 augustus 2019 1 augustus 2022 Mutatie 

Totaal aantal leden  760 716 -44 

Gemiddelde leeftijd 57 58 1 

Aantal verenigingen 46 43 -3 

Aantal bestuursleden 4 4 0 

Aantal leden commissie wedstrijdzaken 4 5 1 

Aantal leden A.C.R. 2 2 0 

Aantal leden A.A.C. 3 3 0 

Aantal leden F.A.C. 3 3 0 

Aantal leden D.A.C. 1 1 0 
 
Toelichting op mutatie: 
Aantal leden    Loopt iets terug, 
Aantal verenigingen BCA Almelo bestaat niet meer, Het Kroegje en Driehoekje 

zijn nieuw, 
Aantal bestuursleden   Afgetreden Peter Stakenburg en Arnold ten Oever, 

Wordt nog gezocht naar penningmeester en opvolgers voor 
de afgetreden bestuursleden. 
 

Commissie wedstrijdzaken 1 vacature voor assistent wedstrijdleider  
Leden A.C.R.   1 vacature 
Leden A.A.C & F.A.C.   
Leden D.A.C.    
 
Er is een lichte daling in het aantal leden te constateren. Voor het nieuwe verslagjaar hopen we 
dat het ledental zal stabiliseren of licht zal stijgen. 
 
Vereniging ’t Zwarte Paadje heeft haar naam veranderd naar Buddy’s. 
Verwachting is dat het huidig aantal verenigingen en lokalen hetzelfde zal blijven. 
 
Vanuit secretariaat is uitgaande correspondentie in grote blokken als volgt onder te verdelen: 
 
 Seizoen 2018/2019 Seizoen 2021/2022 Mutatie 
Aantal bestuursbesluiten 4 4 0 
Incl. Waarschuwingen 0 0 0 
Advies A.C.R. aan bestuur 0 2 2 
Doorgevoerd advies A.C.R. 0 2 2 

 
De rest van de uitgaande correspondentie betreft algemene zaken. 
 


