
Factsheet 2016 
Samenvatting in hoofdlijnen vanuit het jaarverslag en jaarrapport 2016 
 
Bestuurlijk 
In 2016 is er afscheid genomen van Marcel Ceulen in de functie van voorzitter en Gerrit van de Put in 
de functie van secretaris. Marcel is bij zijn afscheid in juni 2016 benoemd tot Erelid van de KNBB. 
Garmt Kolhorn is in juni 2016 benoemd tot voorzitter KNBB en de functie van secretaris wordt 
sindsdien waargenomen door Paul Swanenburg. Juni 2016 is het beleidsplan 2017+ door de 
bondsraad aangenomen. Een deel van de beleidskeuzes zijn opgenomen in het jaarplan 2016. 
 
Bedrijfsvoering 
In 2016 vonden er enkele personeelsmutaties plaats. Zo liep het contract van office manager/ 
secretariaat af eind maart. Aanstellingen waren slechts beperkt tot een tijdelijke communicatie 
woordvoerder (per 1 maart) en trainers in pool en carambole. Het bondsbureau heeft twee extra 
projecten op zich genomen, namelijk het preventieproject Schone Afstoot om meer bewustzijn over 
doping te bewerkstelligen en de proefcompetitie Open Brabantse provinciale kampioenschappen 
Er zijn op het bondsbureau meer dan 35.000 e-mails binnengekomen en zo’n 45.000 verzonden. 
 
Realisatie vanuit het jaarplan: 
Wedstrijdautomatisering 
Pool en snooker zijn overgegaan naar Cuescore en de competities van Carambole en Driebanden 
naar Biljartpoint waarmee afscheid van Kompsos is genomen. 
 

Managementrapportage voor bestuurlijke achterban 
De rapportagetool Comandi is stopgezet en een andere tool is ingericht 
 

Verbeteren communicatie 
Fase 1 van de platformen knbb.nl, snooker.nl, carambole.nl, driebanden.nl en poolbiljarten.nl zijn 
gelanceerd. Zichtbaarheid op social media en pers is geïntensiveerd. 
 

Samenwerking 
Samenwerking huisvesting/faciliteiten met de NDB gecontinueerd 
Handboog/Badminton opleidingen bij ASK 
Atletiek, KNVB, Fitvak, VWS, Doping Autoriteit inzake dopingpreventie Samen voor Schone sport 
KNBB heeft zitting in Stuurgroep Kleine Bonden/NL Sport 
KNBB heeft zitting in Dreamteam Transitie NOC*NSF 
 

Sport 
Negentien internationale medailles met als hoogtepunten de WK titels van Therese Klompenhouwer 
en Team Driebanden. 
Pilot Provinciale kampioenschappen Brabant 44 teams deelgenomen 
100 landelijke individuele nationale finales, 29 nationale competities 

 
Financien 
Achtste jaar op rij met positief resultaat (geconsolideerd) 
Goedkeurende accountantsverklaring 
Goede samenwerking tussen penningmeesters en FAC 
 


