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Samen 
 
2017 is geschiedenis, ligt alweer enige tijd achter ons. De een zegt ‘tijd om terug te kijken’ de ander wil 
vooral vooruit blikken. Misschien is het daarom goed om stil te staan bij een jaar waarin onze sport  
opnieuw weer meer in de aandacht stond. Niet altijd wordt dat voldoende herkend of nog beter, erkend.  
 
Samen met andere vooraanstaande sportbonden tekenden we als KNBB als een van de eersten een  
overeenkomst in sport-Nederland om doping gebruik in de sport, in onze sport, tegen te gaan. Samen 
voor een ‘Schone afstoot’ was de pakkende titel waarop het programma werd gepresenteerd.  Ons reali-
serend dat het heel vaak gaat om onbewust gebruik van middelen. Middelen die door onwetendheid te 
vaak bleken te staan op een zogenaamde verboden lijst van middelen. Mooie woorden, mooie tekst, 
maar als je je sport in overtuiging beoefend wil je dat de sport centraal staat, niet het randgebeuren. 
NOC*NSF voorop, maar ook van vele andere partijen ontvingen wij als KNBB waardering voor onze parti-
cipatie in dit initiatief, voor het kleur bekennen. Durf en initiatief tonen. De kracht van de KNBB, de kracht 
van een door professionals en vrijwilligers gedragen organisatie. 
 
Ook in 2017 werden wij weer gedragen door de inzet van het bondsbureau. De professionals zoals we 
dan terecht zeggen. Vaak, met te weinig, de vele vragen van de leden beantwoordend. Faciliteren van de 
leden heet dat dan. Als voorzitter ben ik eenvoudig weg onder de indruk hoeveel werk een klein team 
verzet, hoe veelzijdig de vragen zijn waarop het team moete reageren. Een groot compliment voor zie 
inzet, door velen als vanzelfsprekend gezien, is meer dan op zijn plaats. 
 
Biljart is, zoals vrijwel alle andere sporten  die ook gedragen wordt door vrijwilligers, een sport voor jong 
en oud die bereid zijn hun schouders er onder te zetten.  Veel vrijwilligers. Zonder hen zou de sport het 
niet redden. Met de opkomst van de moderne media lees je dat ook de belangstelling van jongeren voor 
onze sport minder vanzelfsprekend is. Laat staan dat je je vrijwilliger in een bestuur of andere organisato-
rische functie inzet.  
 
2017 had misschien elementen van vergrijzing. Verschrikkelijk woord, Immers de sport staat centraal. Te-
gelijk moeten we open staan voor meer vernieuwing en frissere aanpak. De nieuwe, sport-specifieke aan-
pak, of beter, sectie gerichte aanpak, biedt meer mogelijkheden dan voorheen. Biljart anno 2017 is een 
sport met toekomst, een toekomst voor iedereen. In 2017 is er veel gerealiseerd. De basis voor de jaren 
die voor ons liggen is gelegd.  
 
Samen voor een ‘Schone afstoot’ staat misschien nog wel veel meer voor het samen bereiken van resulta-
ten. Samen de schouders er onder. 2017 heeft laten zien dat we samen veel kunnen bereiken. Samen 
kunnen we ook 2018 aan! 
  
Garmt Kolhorn 
Voorzitter
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Omgang Regels Goed Sportbestuur 
 
In dit jaarverslag treft u een hoofdstuk aan omtrent de omgang met de door NOC*NSF afgesproken regels 
voor Goed Sportbestuur. Enerzijds vloeit dit hoofdstuk voort uit subsidievoorwaarden, welke stellen dat 
voor verkrijging van subsidies via NOC*NSF een dergelijke jaarlijkse rapportage verplicht is. Anderzijds 
echter zijn deze regels gewoon ook bijzonder zinnig om jezelf als organisatie langs de meetlat te houden 
en te bezien waar mogelijke verbeterpunten in de eigen organisatie liggen. 
 
Het bondsbestuur heeft in het jaar 2017 opnieuw aandacht besteed aan zowel de regels voor Goed Sport-
bestuur, als ook aan de zogenaamde minimale kwaliteitseisen welke binnen NOC*NSF zijn afgesproken. 
 
Najaar 2015 heeft de KNBB de nulmeting via het NOC*NSF uitgevoerd. Goed Sportbestuur binnen de 
KNBB, gebruik makend van het hiertoe via NOC*NSF beschikbare gereedschap van self-assessment. Met 
één beleidsplan en een bondsbestuur met daarin statutair ook de sectievoorzitters opgenomen voldoet 
de KNBB aan de eisen eenheid van beleid en eenheid van bestuur. Eind 2016 is de zelfevaluatie bestuur 
onder het bestuur uitgezet. 

 
De kracht van Goed Sportbestuur en van de minimale kwaliteitseisen is niet gelegen in het hebben van de 
regels op zich, maar veel meer in het feit dat de organisatie met deze door en voor de sportbonden zelf 
vastgestelde kernwaarden in de vezels van de organisatie worden doorvoeld en doorleefd. Op dat punt 
kan en moet het altijd beter. Een bondsbestuur hoort dan daarin haar voorbeeldrol binnen de organisatie 
te nemen, en daarbij hoort dat het bondsbestuur enkele malen per jaar zichzelf afvraagt hoe het functio-
neren op gebied van Goed Sportbestuur en de minimale kwaliteitseisen er nu voor staat.  
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Bestuurlijk jaarverslag 2017 
 
Het bondsbestuur bestond begin 2017 uit vijf personen, een vertegenwoordiger uit elke sectie en voorzit-
ter. De functie van penningmeester was het gehele jaar vacant.  
Op de vergadering Bondsraad juni 2017 traden Xavier Karis (pool) en Hans de Bruin (driebanden) als sec-
tievertegenwoordiger toe tot het bondsbestuur. In de december vergadering van de Bondsraad werden 
Piet Lamberiks als penningmeester en Robert Bos als secretaris benoemd waarmee per december 2017 
het bondsbestuur uit 7 personen bestaat en daarmee volledig is. 
 
In 2017 kwam het bondsbestuur maandelijks in reguliere vergadering bijeen. Daarnaast werd ook inci-
denteel een extra vergadering ingelast, ten einde urgente problemen snel te bespreken. Van deze verga-
deringen werd een kort verslag samengesteld. 
 
De vergadering van de Bondsraad heeft twee maal plaatsgevonden, in juni en december. In de vergade-
ring van juni heeft de Bondsraad het de jaarrekening 2016 vastgesteld en in de vergadering van december 
waren de belangrijkste besluiten het vaststellen van jaarplan 2018, convenant 2018 en begroting 2018. 
 
Naast de maandelijkse vergaderingen hielden de individuele leden van het bondsbestuur diverse overleg-
gen binnen hun portefeuilles. Zoals penningmeesteroverleg, overleg met de FAC en bijeenkomsten op 
gebieden zoals topsport e.d. 
Ook overleggen, cursussen en seminars van bondsoverstijgende organisaties (zoals NOC*NSF) werden 
trouw bezocht.  De KNBB heeft in 2017 een bijdrage geleverd in diverse werkgroepen zoals stuurgroep 
KBO (Kleine Bonden), projectgroep Samen voor een Schone Sport, Stuurgroep OSO (Opleidingen), Pro-
jectgroep World Games, projectgroep Shared Services, beoordelingscommissie SFN en Dreamteam (Tran-
sitie). 
 
In die zin een veelheid aan werk dat bestuurders op zich hebben genomen, daartoe doorgaans onder-
steund door medewerkers van het bondsbureau. Ook op sectie- en commissieniveau is er veel gesproken 
en afgestemd, en is de daarmee vrijgemaakte energie indrukwekkend. Het laat zien dat een organisatie 
als de KNBB slechts kan blijven bestaan zolang er een afdoende groep vrijwilligers is en blijft die in hoge 
mate betrokken is bij de KNBB en de sport die zij organiseert.  
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De bedrijfsvoering 
 
In 2017 vonden er geen personeelsmutaties plaats dan alleen wisselingen of verlening van contracten van 
trainers en communicatie medewerker. 
 
Het Bondsbureau bestond hiermee in 2017 uit de volgende medewerkers: 

 Directeur (1fte), 

 Medewerker Ledenadministratie (0,8 fte), 

 Financieel administrateur (0,8 fte) 

 Medewerkers wedstrijdzaken (1,9 fte) 

 Communicatie woordvoerder (0,74 fte)  
 
Dit betekent dat de totale bureaucapaciteit in 2017 bestond uit slechts 5,24 FTE. Uiteraard aangevuld met 
enkele stageplaatsen zoals video-editing, communicatie en onderzoek. 
 
Door de beperkt beschikbare capaciteit op het bondsbureau neemt de werkdruk voor medewerkers en 
vrijwilligers toe. Een ontwikkeling die zorgen baart en aandacht vraagt. 
 
In 2017 hebben de medewerkers de opdracht van de Bondsraad om alle hun taken te meten tot in detail 
uitgevoerd. De uitkomst daarvan is met de Bondsraad gedeeld en levert input voor toekomstig beleid.  
Als de KNBB wil innoveren en inzetten op groei dan moet er bereidheid komen om te investeren in meer 
capaciteit en ICT. De sportbrede ontwikkeling om bepaalde diensten met meerdere bonden te delen of in 
te kopen kan mogelijk een deel hierin opvangen.  
 
Naast de vele uitvoerende en faciliterende taken die de medewerkers uitvoeren wordt er voor een be-
langrijk deel contact onderhouden met de achterban en de interne organisatie. Omdat de impact van 
deze belangrijke taak vanuit de buitenkant niet zichtbaar is hebben we ook het aantal contactmomenten 
gemeten en daar een realistisch gemiddelde uitgehaald. Het aantal contactmomenten is ondanks het 
kleine team van maar 6 medewerkers (5,3 fte) enorm, wat meteen ook een deel van de meerwaarde van 
een bondsbureau aantoont. 
 
Uitgaande e-mails:    27.033 
Inkomende e-mails:    41.676 
Telefoongesprekken:    8.905 
Totaal aantal contactmomenten:  77.614  
 
Wanneer we het aantal van 77.614 contactmomenten maal een voorzichtige inschatting van slechts 3 mi-
nuten per contactmoment vertalen komen we op een gemiddelde van 646 uur per medewerker uit! 
 
Door extra inzet op communicatie is de zichtbaarheid van de KNBB en haar disciplines toegenomen. Het 
aantal volgers op social media groeit gestaag. 
Ook heeft het bondsbureau twee extra projecten opgenomen, namelijk het preventieproject Schone Af-
stoot om meer bewustzijn over doping te bewerkstelligen en het realiseren van de platformen: caram-
bole.nl, driebanden.nl, poolbiljarten.nl, snooker.nl en knbb.nl. 
 
De inzet en verdere ontwikkeling  ICT heeft zich ook in 2017 doorgezet. Zo zijn er vijf nieuwe websites 
(knbb.nl, carambole.nl, driebanden.nl, poolbiljarten.nl en snooker.nl) met succes gerealiseerd. Op het ge-
bied van wedstrijdsoftware is ingezet op een internationale leverancier voor pool en snooker en heeft er 
een verkenning over een vergaande vorm van samenwerking met de leverancier van wedstrijdsoftware 
carambole/driebanden plaatsgevonden.  
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Eind 2017 is gestart met inventarisatie aanpassingen inzake de wetgeving AVG. In 2018 wordt de KNBB 
AVG proof gemaakt. 
 
Het project 'Samen voor een Schone Sport' is positief afgerond in 2017. Uit onderzoek blijkt dat dit pro-
ject daadwerkelijk onder de achterban heeft geleid tot meer bewustwording over doping.  In 2017 waren 
er geen positieve dopinggevallen binnen de biljartsport. 
 
In november is de Skate Board Federatie tijdelijk als huurder in het bondsbureau gehuisvest. Waarmee 
het bondsbureau eind december uit drie bonden bestond NDB, SFN en KNBB. Het bondsbureau werd dan 
ook massaal ingezet als vergaderlocatie.  
Ook is er een andere biljarttafel in het bondsbureau geplaatst zodat er meer trainingen cursussen georga-
niseerd werden. Van trainers- -tot arbitercursussen en zelfs een cursus 5-pins. 
 
 
Diensten 
O.a. de volgende diensten zijn in 2017 via het bondsbureau aangeboden: 
 
Vereniging en accommodatie ondersteuning 
Elke aangesloten vereniging en accommodatie kan voor allerlei terreinen kosteloos beroep doen op de 
expertise van de KNBB via de afdeling verenigingsondersteuning bondsbureau. 
In 2017 zijn er circa 45ondersteuningstrajecten behandeld. 
 
Internetservice 
De KNBB faciliteert en beheert diverse websites waar alle leden en biljartliefhebbers nieuws, ontwikkelin-
gen, competities, biljartbeelden aantreft. Dit zijn onder andere de websites: www.knbb.nl ,  www.caram-
bole.nl, www.driebanden.nl, www.snooker.nl, www.poolbiljarten.nl, www.5-ball.nl , www.5-pins.nl. 
 
Wedstrijdsoftware 
De KNBB faciliteert en ontwikkelt in samenwerking met haar partner BiljartPoint voor de leden van de 
secties driebanden en de vereniging carambole en haar onderdelen van wedstrijdsoftware voor de lande-
lijke team en individuele competities. In 2016 heeft de KNBB voor de competities van pool en snooker 
geïnvesteerd in CueScore. 
 
Ledenadministratie 
Elke aangesloten vereniging heeft toegang tot haar eigen webbased ledenadministratie via Renflex. In-
middels werken de circa 1300 verenigingen met dit systeem en houden zelf de mutaties binnen hun ver-
eniging bij. Ook is mijnknbb.nl omgeving onder de individuele leden uitgebreid met idealbetaling van fac-
turen. 
 
Competities en nationale kampioenschappen 
De KNBB en haar secties organiseren honderden verschillende team en individuele competities en natio-
nale kampioenschappen voor alle niveaus en binnen alle spelsoorten. 
Via de afdeling wedstrijdzaken worden deze activiteiten gecoördineerd en ondersteund. 
 
G-sport 
De KNBB ondersteunt de ontwikkeling en integratie van de G-sport. KNBB ondersteunt de organisatie van 
het NK voor VG-teams en het NK pk voor verstandelijk gehandicapten. Daarnaast ontwikkelt de KNBB 
nieuw beleid en faciliteert een werkgroep. 
 
Talentontwikkeling 
De KNBB heeft in diverse spelsoorten talentontwikkelingsprogramma's en faciliteert het technisch kader 
hiervoor. 

http://www.knbb.nl/
http://www.carambole.nl/
http://www.carambole.nl/
http://www.driebanden.nl/
http://www.snooker.nl/
http://www.poolbiljarten.nl/
http://www.5-ball.nl/
http://www.5-pins.nl/
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Topsport 
De KNBB zendt en begeleidt de topsporters vanuit de verschillende disciplines naar EK's, WK's en kwalifi-
catietoernooien.  
 
Promotie 
De KNBB promoot de biljartsport op allerlei manieren zoals versturen van persberichten, onderhouden 
van perscontacten, social media en platformen. Daarnaast organiseert de KNBB elk jaar diverse internati-
onale en aansprekende evenementen. Tevens ontwikkelt de KNBB diverse promotiematerialen zoals 
spreekbeurtpakketten, open dag/jeugd pakketten, 5-ball pakket. 
Ook worden er steeds meer spreekbeurtpakketten en promotiepakketten aangevraagd en verstuurd. 
 
Opleidingen 
De KNBB ontwikkelt diverse opleidingen zoals instructeursopleidingen, arbiter en wedstrijdleider oplei-
dingen. Via onder andere de site www.knbbopleidingen.nl en in samenwerking met de Handboogbond en 
Badmintonbond zijn er opleidingen A, B en regionaal pool georganiseerd. 
 
 
Bondsbureau 
De KNBB biedt alle leden maximale bereikbaarheid voor vragen en ondersteuning via een professioneel 
bondsbureau welke vijf dagen per week beschikbaar is. Er worden jaarlijks enorme hoeveelheden vragen 
en e-mails behandeld. Door te investeren in betere communicatie wordt getracht via onder andere een 
helpdesk om de klanten sneller van antwoorden te voorzien. 
 

http://www.knbbopleidingen.nl/
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Realisatie Jaarplan KNBB 2017 
 
Status van de opgenomen doelen en programmaonderdelen van het jaarplan 2017. 
 

1. Contributie / lidmaatschapsvormen 
1.1 Contributiemodel 
Op basis van de verkenning in 2016 wordt er een ander contributiemodel voor seizoen 2017/2018 voor-
gesteld, een model met ruimte met flexibiliteit voor elke discipline.  
Beoogd resultaat: start seizoen 2017-2018 geïmplementeerd 
Doel: model(len) die flexibel, laagdrempelig en efficiënt in uitvoering is/zijn 
Door: uitwerking financiële commissie, besluitvorming sectieraden en Bondsraad, implementatie bonds-
bureau 

 
STATUS niet behaald 
Er is gekozen om eerst ander verdeelmodel koepelkosten te realiseren. Waarmee contributiemodel tijde-
lijk geparkeerd is.  
 
 
1.2 Uitbreiding productaanbod 
De uitkomsten van de in 2016 gehouden proef Open Provinciale kampioenschappen Brabant liggen aan 
de basis voor definitieve uitrol over meer provincies. 
Beoogd resultaat: minimaal 5 deelnemende provincies 
Doel: laagdrempelig productaanbod voor gebonden en ongebonden sporters, dat naast de bestaande 
competities wordt georganiseerd 
Door: Bestuur KVC, districten, gewesten en bondsbureau 
 
STATUS niet behaald 
Dit project is uitgesteld naar 2018.  
 
 
1.3 Ontwikkelen verdienmodellen 
In 2017 worden nieuwe modellen verkent zoals het ontwikkelen van verenigingslidmaatschap met pas-
sende dienstverlening. Deze zullen getoetst worden op haalbaarheid en als dan ter besluitvorming wor-
den voorgelegd.  
KNBB wil nog beter aansluiten op de wensen en behoeften van haar klanten en zal daarvoor een web-
shop inrichten. De logistieke afhandeling zal worden uitbesteed. Tevens wordt in samenwerking met alle 
secties en samen met externe partijen verkend op welke wijze de rechten van alle competities en kampi-
oenschappen beter kunnen worden benut. Hierbij wordt het veilen van rechten van competities als uit-
gangspunt genomen*. 
Beoogd resultaat: plan verenigingsondersteuning zomer 2017; KNBB Webshop oktober 2017; Vermark-
ten competities continu proces. 
Doel: Andere inkomstenstromen om daarmee de georganiseerde sport financierbaar te houden. 
Door: Bondsbestuur en bondsbureau 

 
STATUS Deels behaald  
Businessplan competitieveiling.nl is afgerond en was de basis voor een aanvraag voor innovatiefonds 
NOC*NSF. Ook is er in samenwerking met NTTB en NDB een businessplan Kantinebaas opgesteld. Web-
shop heft een verkenning plaatsevonden maar lagere prioriteit gekregen. 
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2. ICT** 
2.1 Website / portal 
De eind 2016 ingerichte website wordt in 2017 uitgebreid met functionaliteiten zoals o.a. zoekfunctie, 
templates districten, video/biljarttv, customer dataplatform. Tevens wordt de ‘Mijn omgeving’ geladen 
vanuit de verschillende diensten. 
Beoogd resultaat: Functionaliteit gerealiseerd voor einde seizoen 2016-2017 
Doel: Betere toegangsweg tot de producten en diensten van de KNBB. Informatievoorziening aan klanten 
op een hoger niveau. 
Door: Bondsbureau 

  
STATUS behaald 
Nieuwe platformen knbb.nl, carambole.nl, snooker.nl, driebanden,nl en poolbiljarten.nl zijn gerealiseerd. 
 
 
2.2. ICT Continu proces 
Bestaande ICT producten en processen dienen beter aan te sluiten op de behoeften en wensen van de 
klanten. Daarbij spelen de producten op wedstrijden een cruciale rol. 
Beoogd resultaat: prioritering in planning. ICT commissie met kennis, intensievere samenwerking met de 
ICT partners 
Doel: Meer efficiency, kostenbesparing  
Door: ICT commissie en bondsbureau 
 
STATUS Niet behaald 
Commissie is niet ingericht. 

 
 
2.3 Nieuwe ontwikkelingen* 
Er wordt ingezet op innovatie om andere doelgroepen te verbinden en de sport vernieuwen. Dit gaat in 
overleg en samenwerking met derden zoals andere sportbonden en bedrijfsleven. 
Beoogd resultaat: product/App gericht op fans/ongebonden sporters en lokaliteiten, innovatie octrooi op 
vernieuwing 
Doel: samenwerking met derden, andere verdienmodellen,  verbinden van ongebonden sport aan de ge-
organiseerde sport 
Door: Bondsbureau, bedrijfsleven 

 
 
STATUS Deels Behaald 
Is vertaald naar concept Kantinebaas. Hiervoor is een subsidieaanvraag ingediend en realisatie staat voor 
2018. 
 
 

3. Communicatie 

3.1 bevordering samenwerking en interne communicatie 
Door in te zetten op communicatiemiddelen zoals verbeteren van intranet, organiseren van ledenraden, 
andere overlegvormen tussen de besturen van de secties en dossiervorming/projectorganisatie moet de 
samenwerking binnen de KNBB ondersteund worden. 
Beoogd resultaat: borging kennisniveau, projectbewaking 
Doel: Voorkoming van ruis en kennisachterstand tussen de verschillende geledingen. 
Door: Bondsbestuur en secties 
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3.2 externe communicatie continu proces 
Middels de inzet en coördinatie van de communicatie afdeling wordt in samenwerking met de secties en 
bondsbestuur de externe communicatie in goede banen geleid zodat de impact maximaal is en de ver-
wachtingen en inzet geborgd zijn. 
Beoogd resultaat: communicatieplan secties/pr-afdeling; structureel en ingepland nieuws in communica-
tie uitingen zoals site, social, pers en nieuwsbrieven. 
Doel: Meer bekendheid over de producten van de KNBB en de biljartsport. 
Door: Communicatieafdeling bondsbureau en secties 

 
STATUS Behaald 
Er is een duidelijke groei in PR en verbetering van (interne) communicatie merkbaar.  
 
 

4. Innovatie en sportstimulering 
4.1. Digitaal videoplatform en fan apps / horecagames* 
In samenwerking met de Bowling Federatie en Nederlandse Dartsbond wordt een videoplatform, en ver-
schillende op horeca gerichte fan apps gerealiseerd. Op termijn moeten dit producten worden die zorgen 
voor een nieuwe inkomstenstroom. 
Beoogd resultaat: meer samenwerking met andere sporten, verbinden van horeca en data 
Doel: Nieuwe inkomstenstromen en kennis en data over de branche 
Door: projectmanagement met drie bonden. 

 
STATUS Deels behaald 
Er is ism darts en bowlen een stageopdracht uitgezet en groep studenten bevestigd die gestart zijn met 
onderzoek naar Horecagames. 
 

5. Accommodatiebeleid 
5.1. Biljartaccommodatie finder 
Biljartlokaliteiten worden in beeld gebracht en op platformen van de KNBB ontsloten voor de biljartcon-
sument. Hiervoor dient inzicht te komen in deze markt. Bestaande onderzoeken en systemen worden 
hiervoor ingezet. 
Beoogd resultaat: Locatiefinder gereed juli 2017 in de nieuwe webomgeving  
Doel: Betere dienstverlening voor lokaliteiten 
Door: Bondsbureau en leveranciers. 
 
5.2 Continu proces 
Initiatieven vanuit de markt om kennis te ontvangen over het openen van een lokaliteit of het bouwen 
van een accommodatie kunnen bij de KNBB via de BCZ voor expertise en informatie terecht. 
Beoogd resultaat: Kennis vastgelegd, meldpunt KNBB ingericht er juli 2017   
Doel: Betere dienstverlening voor lokaliteiten 
Door: Bondsbureau 
 
5.3 Veilig sporten 
Er komt informatie beschikbaar gericht op veiligheid in de lokaliteiten. Dit kan op terreinen als SI, match-
fixing, geweld, VOG e.d. 
Beoogd resultaat: Op website beschikbaar en nieuwsbrief met inlichting naar de zalen 
Doel: adviesfunctie zalen 
Door: Bondsbureau 
 
STATUS Behaald 
Zalenfinder op de websites zijn gerealiseerd. Veilig Sporten is op website ingericht. 
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6. Vrijwilligersbeleid 
6.1. Veilig sporten 
Er dient een veilig sportklimaat te zijn onder en voor de vrijwilligers. Hiervoor zijn duidelijke reglementen 
en heldere procedures nodig. In kaderopleidingen zal hier aandacht aangegeven worden en de VOG 
wordt nog duidelijker voorgeschreven. 
Beoogd resultaat: Alle bondsvrijwilligers een VOG, heldere reglementen en procedures 
Doel: Veilige en prettige omgeving, minder onvrede en efficiency in afhandeling procedures 
Door: Bondsbureau en bondsbestuur 
 
6.2 Vrijwilligersovereenkomsten 
Alle bondsvrijwilligers moeten een overeenkomst krijgen zodat de verwachtingen duidelijk zijn vastge-
legd. Daarbij dient er te worden geborgd dat er geen risico met de wet DBA gelopen wordt. 
Beoogd resultaat: Alle bondsvrijwilligers een overeenkomst, check op DBA 
Doel: duidelijke verwachtingen en minder onvrede 
Door: Bondsbureau/Bondsbestuur 
 
6.3 Preventie 
Het doping traject met VWS wordt in 2017 gepresenteerd en op basis van de materialen en campagne zal 
een 1 meting worden uitgevoerd. De rapportage dient te worden ingediend bij VWS en zal moeten leiden 
naar bewezen plan van aanpak. 
Ook op deelterreinen zoals matchfixing en SI hanteert de KNBB preventieve maatregelen in communica-
tie en regels. 
Beoogd resultaat: lancering en website doping, rapportage doping, matchfixing en SI op nieuwe website. 
Doel: preventie 
Door: Bondsbureau/Bondsbestuur 
 
STATUS Deels behaald 
De beschikbare capaciteit is ingezet op het project Samen voor Schone Sport. 
 
 
 

7. Opleidingen 

7.1 samenwerking opleidingen continu proces 
Voor de uitvoering van de instructeursopleidingen wordt de samenwerking met de Handboog en badmin-
tonbond gecontinueerd. Hiermee is de uitvoering van opleidingen geborgd. 
Er worden meerdere instructeursopleidingen georganiseerd. 
Beoogd resultaat: 1 x A, 1 x B, 2x Lokaal Pool,  
Doel: meer gekwalificeerde trainers 
Door: Bondsbureau/ ASK 

 
STATUS Deels behaald 
Er heeft een A, B en 1 pool plaatsgevonden. Daarbij heeft een 5-pins plaatsgevonden. 
 
 

 
 
 
 



 13 

8. Topsport 

8.1 Beleid 
Afhankelijk van de toekenningen op basis van de topsportplannen van de verschillende secties zal de 
overlap gecoördineerd moeten worden. Daarbij zal advies over gezamenlijke zaken zoals doping preven-
tie in overleg moeten worden afgestemd.  Er zullen aanvullende visiedoelstellingen voor 2017+ moeten 
worden vormgegeven en keuze worden gemaakt in de internationale vertegenwoordiging. 
Door: Portefeuillehouder Bondsbestuur 
 
8.2 World Games 
In 2017 neemt Nederland weer als team aan de World Games in Polen mee. Voor de biljartsport worden 
de genomineerden in eerste kwartaal 2017 bekendgemaakt. KNBB zit in werkgroep die de organisatie van 
Team Nederland verzorgd. 
 
STATUS Deels behaald 
World Games hebben plaatsgevonden en Nederland met Dick Jaspers in haar geledingen heeft deelgeno-
men als team.  
 
 
9. Organisatiestructuur 
9.1 Contracten 
KNBB loopt risico omdat er op verschillende niveaus activiteiten plaatsvinden waar geen contracten of 
onduidelijke afspraken onder liggen. Hiervoor dient een inventarisatie plaats te vinden en op basis daar-
van een plan van aanpak met modelcontracten. 
Beoogd resultaat: geen afspraken zonder contract  
Doel: Meer efficiency en duidelijkheid 
Door: Bondsbureau/ Bondsbestuur 
 
 
9.2 Minimale eisen 
KNBB wil blijven voldoen aan de minimale eisen van NOC*NSF. In 2017 zal verkend worden of er opnieuw 
een nulmeting moet plaatsvinden. 
Door: Bondsbureau/ Bondsbestuur 

 
 

STATUS Deels behaald 
Nulmeting heeft plaatsgevonden. Inventarisatie contracten heeft nog niet plaatsgevonden. Wel zijn er 
meer afspraken in contracten geborgd. Met name de activiteiten binnen Sectie driebanden hebben nog 
geen organisatiecontract. 
 
 
 

10. Bondsbureau 
10.1 Samenwerking 
De samenwerking met de NDB wordt gecontinueerd en er wordt gezocht naar en ingezet op meer samen-
werking binnen de KBO (kleine bonden overleg). 
Beoogd resultaat: Samenwerking, kennisdeling, vertegenwoordiging  
Doel: strategische verkenning lange termijn 
Door: Bondsbureau 
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10.2 Kerntaken 
De gevolgen vanuit de bestuurlijke discussies over de kerntaken van het bondsbureau moeten vertaald 
worden naar beleid en termijnplanning met keuzes.   
Beoogd resultaat: realistisch plan van aanpak 
Doel: Werkorganisatie aangepast op behoeften, noodzaak en de financiële (on)mogelijkheden 
Door: Bondsbestuur 
 
10.3 Continu proces faciliteiten 
Het bondsbureau verzorgt middels een in de begroting vertaald aantal FTE de dienstverlening naar de 
secties en leden. Waarbij gestreefd wordt naar maximale efficiency en klantgerichtheid. Daarbij zullen de 
bestaande ICT middelen worden ingezet 
 
 
STATUS Behaald 
Samenwerking is voorgezet. KNBB heeft positie in de stuurgroep KBO en is ingezet op meer samenwer-
king (shared services). 
 
 

11. G sport 
Voor de gehandicapten sport worden een aantal aspecten gecontinueerd zoals de ondersteuning van 
werkgroep VG. Daarbij worden diverse NK’s ondersteund zoals twee NK’s Rolstoel en twee NK’s VG. 
 
STATUS Behaald 
De geplande NK’s hebben plaatsgevonden. 
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Sportieve successen 2017 
     
Toernooi   Speler   Woonplaats Datum 
 

Carambole  

Individueel 
 

KAMPIOENEN VAN NEDERLAND 2017 EN BESTE INTERNATIONALE PRESTATIES  

     

INTERNATIONAAL Rang Naam Woonplaats Datum 

EK libre klein individueel < 17 2e plaats Leon Dudink Blokker 30-apr-17 

EK libre klein teams < 19 2e plaats Horna Hoorn 30-apr-17 

EK driebanden klein individueel < 17 13e plaats Tom Slikker Den Helder 2-mei-17 

EK libre groot individueel < 21 1e plaats Sam van Etten Schermerhorn 2-mei-17 

EK ankerkader 47/2 2e plaats Raymund Swertz Afferden 3-mei-17 
 7e plaats Michel van Silfhout Dieren 3-mei-17 

EK driebanden klein (klein biljart) 17e plaats John Schollink Almelo 4-mei-17 

EK bandstoten individueel 2e plaats Jean Paul de Bruijn Hulst 5-mei-17 
 3e plaats Raymund Swertz Afferden 5-mei-17 
 6e plaats Michel van Silfhout Dieren 5-mei-17 

EK ankerkader 71/2  2e plaats Dave Christiani Druten 6-mei-17 

 5e plaats Michel van Silfhout Dieren 6-mei-17 
 9e plaats Raymund Swertz Afferden 6-mei-17 

EK Biljart Artistiek 3e plaats Jop de Jong Bathmen 7-mei-17 
 12e plaats Sander Jonen Badhoevedorp 7-mei-17 

EK libre dames (Ladies Cup) 155316 Christel Willemse Alphen a/d Rijn 18-jun-17 
     

NATIONALE KAMPIOENEN     

Jeugd Bondsnr. Naam Woonplaats Datum 

Libre klein 1e klasse  219819 Marius Kroonen Borne 12-feb-17 

Libre klein hoofdklasse  219154 Piet Kok Lutjebroek 5-mrt-17 

Libre klein 3e klasse  228287 Dante Dekkers Waalwijk 8-okt-17 

Libre klein topklasse  208080 Jeffrey van Heesch Nieuw Bergen 8-okt-17 

Libre klein 2e klasse  225003 Max Eggenkamp Rosmalen 5-nov-17 

Libre groot  211076 Jordy Jong Zwaagdijk West 5-nov-17 

Driebanden klein  217608 Joey de Kok Lewedorp 27-nov-17 
     

Senioren     

Libre klein 3e klasse  234693 Klaas Neuvel Grootebroek 8-jan-17 

Ankerkader 57/2  hoofdklasse  131886 Germ Bot Hoorn 8-jan-17 

Bandstoten groot ereklasse  157696 Raymund Swertz Afferden 8-jan-17 

Libre klein topklasse  109074 Tonnie van de Meerakker Valkenswaard 15-jan-17 

Driebanden klein 1e klasse  205780 Stephan van den Hooff Tilburg 15-jan-17 

Libre klein 2e klasse  203518 Gerard Snoeren Waalwijk 29-jan-17 

Driebanden klein hoofdklasse  142694 Roland Duis Zevenaar 12-feb-17 

Kader 38/2  3e klasse  133516 Frans van de Luijtgaarden Lepelstraat 19-feb-17 

Driebanden groot 3e klasse  160565 Brian Bakkers Hoeven 19-feb-17 

Bandstoten klein 5e klasse  167905 Harrie Fijn Hattem 5-mrt-17 

Libre groot 1e klasse  128578 Peter de Bree Middelburg 12-mrt-17 

Bandstoten klein 1e klasse  103677 Fred Driessen Almere 12-mrt-17 

Driebanden klein dames  129591 Joke Breur Terneuzen 12-mrt-17 

Driebanden klein Rolstoel biljarten  143421 Jan Vos Daarlerveen 12-mrt-17 

Libre klein 1e klasse  101152 Ludy de Veth Maastricht 19-mrt-17 

https://www.carambole.nl/agenda/nk-libre-klein-1e-klasse-jeugd
https://www.carambole.nl/agenda/nk-libre-klein-hoofklasse-jeugd
https://www.carambole.nl/sites/default/files/userfiles/PK/Lkl-3-jgd/UITSLAGEN%20kruisfinales%20en%20eindstand%20%20NK%20Lkl-3.pdf
http://www.knbb-pk.nl/uitslagen.php?k2=59&setsei=2017-2018&t=2
https://www.carambole.nl/agenda/nk-libre-klein-2e-klasse-jeugd-1
http://www.knbb-pk.nl/uitslagen.php?k2=51&setsei=2017-2018&t=2
http://www.knbb-pk.nl/uitslagen.php?k2=60&setsei=2017-2018&t=2
https://www.carambole.nl/agenda/nk-libre-klein-3e-klasse-0
https://www.carambole.nl/agenda/nk-ankerkader-572-hoofdklasse-1
https://www.carambole.nl/agenda/simonis-biljartlakens-nk-bandstoten-groot-ereklasse
https://www.carambole.nl/agenda/nk-libre-klein-topklasse-2
https://www.carambole.nl/agenda/nk-driebanden-klein-1e-klasse
https://www.carambole.nl/agenda/nk-libre-klein-2e-klasse-0
https://www.carambole.nl/agenda/nk-driebanden-klein-hoofdklasse-1
https://www.carambole.nl/agenda/nk-kader-382-3e-klasse
https://www.carambole.nl/agenda/nk-driebanden-groot-3e-klasse
https://www.carambole.nl/agenda/nk-bandstoten-klein-5e-klasse
https://www.carambole.nl/agenda/nk-libre-groot-1e-klasse
https://www.carambole.nl/agenda/nk-bandstoten-klein-1e-klasse-0
https://www.carambole.nl/agenda/nk-driebanden-klein-dames
https://www.carambole.nl/agenda/nk-driebanden-klein-rolstoel-biljarten-1
https://www.carambole.nl/agenda/nk-libre-klein-1e-klasse-0
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Bandstoten klein 4e klasse  180896 Paul Kolkman Gennep 19-mrt-17 

Driebanden groot 2e klasse  152894 Martijn Roefs Leende 23-mrt-17 

Masters Biljart Artistiek  130389 René Dericks Venraij 2-apr-17 

Libre klein hoofdklasse  212199 Dennis Wijers Tiel 9-apr-17 

Kader 38/2  2e klasse  175577 Wilbert van Gantvoort Spijkenisse 9-apr-17 

Bandstoten groot 1e klasse  137681 Wiel van Gemert Heel 9-apr-17 

Bandstoten klein 3e klasse  167085 Dennis Bakker Lutjebroek 23-apr-17 

Driebanden groot 1e klasse  116440 Peter Vlaar Hoorn 23-apr-17 

Libre klein dames intervalklasse  123707 Mirjam Hensen Waalwijk 30-apr-17 

Bandstoten klein 2e klasse  138492 Ruud van Loosbroek Nuland 21-mei-17 

Dagcompetitie PK 2e klasse libre 126164 Arie van den Burg Noordwijkerhout 30-mei-17 

Dagcompetitie PK 1e klasse libre 119277 Wim Roseboom 's-Gravenzande 30-mei-17 

Dagcompetitie PK 5e klasse libre 219013 Ria Ven - van de Luijten Heeswijk-Dinther 31-mei-17 

Dagcompetitie PK 4e klasse libre 226851 Henkdrikus Bouman Rotterdam 31-mei-17 

Dagcompetitie PK 3e klasse libre 183861 Tim Loedeman Harderwijk 31-mei-17 

Dagcompetitie PK 3e klasse band 222735 Ies den Dekker Alphen a/d Rijn 6-jun-17 

Dagcompetitie PK 2e klasse band 121337 Jan 't Hart Schiedam 6-jun-17 

Dagcompetitie PK 1e klasse band 219144 Arie van der Giesen Rotterdam 6-jun-17 

Dagcompetitie PK 3e kl. 3-banden 223341 Gerard Veelenturf Gouda 7-jun-17 

Dagcompetitie PK 2e kl. 3-banden 103745 Henk Schreurs Arnhem 7-jun-17 

Dagcompetitie PK 1e kl. 3-banden 161367 Henk Nissen Tolkamer 7-jun-17 

Libre klein VG biljarten klasse A  236115 Mw. Kari Fleerakkers Rijnsburg 11-jun-17 

Libre klein VG biljarten klasse B  223164 Niels Kromhout Rijnsburg 11-jun-17 

Libre groot ereklasse  211076 Jordy Jong Zwaagdijk West 8-okt-17 

Libre klein extra klasse  221996 Roy Manders Neerritter 15-okt-17 

Driebanden klein extra klasse  105632 John Schollink Almelo 22-okt-17 

Driebanden klein 3e klasse  213824 Harie Snijders Eijsden 12-nov-17 

Libre klein 5e klasse  
230193 Yvonne van der Zee Arnhem 19-nov-17 

Ankerkader 47/2  1e klasse  
131886 Germ Bot Hoorn 19-nov-17 

Ankerkader 47/2  ereklasse  203880 Sam van Etten Schermerhorn 19-nov-17 

Driebanden klein 2e klasse  
220727 Miel Brueren Velden 27-nov-17 

Biljart Artistiek eerste klasse  156883 René Kuijstermans Roosendaal 27-nov-17 

Libre klein Rolstoel biljarten  145712 Jean Mailleur Stabroek (B) 10-dec-17 

Libre klein overgangsklasse  175577 Wilbert van Gantvoort Spijkenisse 10-dec-17 

Libre klein 4e klasse  222683 Erwin Beekelaar Coevorden 18-dec-17 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.carambole.nl/agenda/nk-bandstoten-klein-4e-klasse
https://www.carambole.nl/agenda/nk-driebanden-groot-2e-klasse
https://www.carambole.nl/agenda/masters-biljart-artistiek-1
https://www.carambole.nl/agenda/nk-libre-klein-hoofdklasse-2
https://www.carambole.nl/agenda/nk-kader-382-2e-klasse
https://www.carambole.nl/agenda/nk-bandstoten-groot-1e-klasse
https://www.carambole.nl/agenda/nk-bandstoten-klein-3e-klasse
https://www.carambole.nl/agenda/nk-driebanden-groot-1e-klasse
https://www.carambole.nl/agenda/nk-libre-klein-dames-interval-0
https://www.carambole.nl/agenda/nk-bandstoten-klein-2e-klasse
http://www.vg-biljarten.nl/Paginas/NKPK.html
http://www.vg-biljarten.nl/Paginas/NKPK.html
https://www.carambole.nl/sites/default/files/userfiles/PK/Ereklasse/2017-2018/Libre/NK%20Lgr-ere%20%20%20UITSLAGEN%20kruisfinales%20en%20EINDSTAND.pdf
http://www.knbb-pk.nl/uitslagen.php?k2=8&setsei=2017-2018&t=2
http://www.knbb-pk.nl/uitslagen.php?k2=35&setsei=2017-2018&t=2
http://www.knbb-pk.nl/uitslagen.php?k2=31&setsei=2017-2018&t=2
http://www.knbb-pk.nl/uitslagen.php?k2=2&setsei=2017-2018&t=2
http://www.knbb-pk.nl/uitslagen.php?k2=20&setsei=2017-2018&t=2
https://www.carambole.nl/sites/default/files/userfiles/PK/Ereklasse/2017-2018/47-2/UITSLAGEN%20%20NK%2047-2%20ere%20KRUISFINALES.pdf
http://www.knbb-pk.nl/uitslagen.php?k2=32&setsei=2017-2018&t=2
https://www.carambole.nl/sites/default/files/userfiles/PK/Art-1/2017-2018/NK%20Art-1%20UITSLAG.pdf
http://www.knbb-pk.nl/uitslagen.php?k2=65&setsei=2017-2018&t=2
http://www.knbb-pk.nl/uitslagen.php?k2=9&setsei=2017-2018&t=2
http://www.knbb-pk.nl/uitslagen.php?k2=3&setsei=2017-2018&t=2
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Carambole Teams     
Topteamcompetitie Jeugd niet gespeeld     
Topteam Eredivisie  Etikon     22-4-2017 
Kadercompetitie  Autoinkoopnoord.nl/ABC ‘08  20-5-2017 
Landscompetitie Jeugd  ABC 't Töpke    27-5-2017 
C4-klasse   Heideroosje 3    25-6-2017 
Dames    Woman in Black   25-6-2017 
B2-Klasse   ’n Esch     24-6-2017 
C1-klasse   Jacobswoude 30   24-6-2017 
Topteam eerste divisie  De Viaanse Molen   15-4-2017 
A-klasse   B.V. De Veemarkt 11   25-6-2017 
Bekercompetitie Kader  De Poedel    14-5-2017 
B1-klasse   B.Populair Trefpunt   24-6-2017 
C2-klasse   E.H.B.C. 1    23-6-2017 
C3-klasse   Moddermannetje   25-6-2017 
Dagcompetitie   De Bleek 6    23-6-2017 
Coupe d'Europe Classic teams Geen deelname 
  
 
    

Driebanden     
Individueel nationaal     
Jumbo Masters   Dick Jaspers  St. Willebrord 22-1-2017 
Excellentklasse   Raymon Groot  Hoogwoud 26-2-2017 
NK Dames   Therese Klompenhouwer Nijkerk 12-11-2017 
Hoofdklasse   Jack van Peer  Berkel Enschot 5-3-2017 
     
Individueel internationaal    
WK Heren  17e Dick Jaspers  Sint Willebrord 12-11-2017 
World Cup Bursa 2e Dick Jaspers  Sint Willebrord 12-2-2017 
World Cup Luxor 2e Dick Jaspers  Sint Willebrord 01-4-2017 
EK Dames (Ladies Cup) 1e Therese Klompenhouwer Nijkerk 18-6-2017 
EK Dames (Ladies Cup) 7e Mirjam Pruim-Emmens Almelo  18-6-2017 
WK Dames  5e Therese Klompenhouwer Nijkerk 14-5-2017 
World Cup Hurgada 5e Dick Jaspers  Sint Willebrord 09-12-2017 
World Games 2017 4e Dick Jaspers  Sint Willebrord 30-6-2017 
     
Teams Nationaal     
Eredivisie Driebanden  Eureka Billard    15-4-2017 
     
Teams Internationaal     
WK Viersen 3e Nederland A 12-3-2017 

Dick Jaspers  Sint Willebrord  
    Jean van Erp  Heeswijk-Dinther  
 
    8e Nederland B 12-3-2017 
    Raymund Burgman Heemstede  
    Barry van Beers  Rijsbergen 
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Snooker     
Individueel     
Six Reds   Sebastiaan Kan  Assendelft 27-3-2017 
NK Heren   Raymon Fabrie  Rotterdam 27-3-2017 
NK Dames   Micha Beuriot  Utrecht  27-3-2017 
NK Kadetten   Kendrew Oei  Amsterdam 27-3-2017 
NK Junioren   Kevin Oei  Amsterdam 27-3-2017 
NK Senioren   Maurice le Duc  Den Haag 27-3-2017 
     
Teams     
NK Koppels   Ameer Baksh  Hoogvliet 27-3-2017 
    René van Rijsbergen Breda  
Eredivisie Snooker  Interconnect De Dieze Breda  28-5-2017 
Bekercompetitie Snooker Westend Snooker Zaandam 17 -6-2017  
     
     

Pool     

Individueel     
NK Heren 8-Ball   Ivar Saris  Eindhoven 17 december 2017 
NK Dames 8-Ball  Tamara Peeters - Rademakers Geleen 17 december 2017 
NK Pupillen 8-Ball  Yannick Pongers Veldhoven 26 april 2017 
NK Junioren 8-Ball  Jan van Lierop  Deurne  26 april 2017 
NK meisjes 8-ball  Lynn Pijpers  Sittard  26 april 2017 
NK Senioren 8-Ball  Jesse Thehu  Geleen  23 april 2017 
    
 
NK Heren 9-Ball   Tim De Ruyter  Roosendaal 26 november 2017 
NK Dames 9-Ball  Tamara Peeters - Rademakers Geleen 26 november 2017 
NK Pupillen 9-Ball  Quinten Pongers Veldhoven 27 april 2017 
NK Junioren 9-Ball  Jan van Lierop  Deurne  27 april 2017 
NK Meisjes 9-ball  Lynn Pijpers  Sittard  27 april 2017 
NK Senioren 9-Ball  Mozes Leeflang  Warnsveld 29 april 2017 
    
NK Heren 10-Ball  Marc Bijsterbosch Emmen  12 november 2017 
NK Dames 10-Ball  Micha Beuriot  Den Haag 12 november 2017 
NK Pupillen 10-Ball  Mika van Berkel  Eersel  28 april 2017 
NK Junioren 10-Ball  Joey Haegmans  Kerkrade 28 april 2017 
NK Meisjes 10-ball  Lynn Pijpers  Sittard  28 april 2017 
NK Senioren 10-Ball  Jim Telfer  Maastricht 30 april 2017 
    
NK Heren 14.1   Jan van Lierop  Deurne  22 oktober 2017 
NK Dames 14.1   Elise Qui  Rotterdam 22 oktober 2017 
NK Pupillen 14.1  Quinten Pongers Veldhoven 25 april 2017 
NK Junioren 14.1  Jan van Lierop  Deurne  25 april 2017 
NK Meisjes 14.1   Roxanne Overeem Consthum (LUX) 25 april 2017  
NK Senioren 14.1  Jesse Thehu  Geleen  22 april 2017 
 
Overige 
NK Bankpool   Gilliano Smit  Amsterdam 6 januari 2017 
NK One Pocket   Alex Lely  IJsselstein 7 januari 2017 
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Individueel internationaal 
Eurotour Portugal 1e  Nick van den Berg Zaandam 1 april 2017 
EK Pool 8-ball  2e Marc Bijsterbosch Emmen  24 maart 2017 
EK Pool 10-ball  1e Marc Bijsterbosch Emmen  22 maart 2017 
EK Pool 14.1  1e Niels Feijen  Osted  19 maart 2017 
EK Pool 8-ball  3e Tamara Rademakers Geleen  24 maart 2017 
EK Pool Teams  3e Dames     27 maart 2017  
EK Jeugd 10 ball  3e Lynn Pijpers  Sittard  3 augustus 2017 
EK Jeugd 8-ball  1e Jan van Lierop  Deurne  7 augustus 2017 
EK Jeugd 8-ball  3e Joey Haegmans  Deurne  7 augustus 2017 
EK Jeugd Teams  3e      7 augustus 2017 
EK Senioren 8 Ball 3e Jesse Thehu  Geleen  19 augustus 2017 
EK Senioren 8 Ball 2e Jim Telfer  Maastricht 19 augustus 2017 
EK Senioren 9-Ball 3e Alex Lely  IJsselstein 21 augustus 2017 
EK Senioren 14.1 1e Jesse Thehu  Geleen  15 augustus 2017 
EK Senioren Teams 2e      21 augustus 2017 
EK U23 9-Ball  2e Tim De Ruyter  Roosendaal 26 augustus 2017 
 
 
Teams nationaal 
NK Koppels    Ivar Saris / Henk de Ruiter  
Eredivisie Pool    Sportpub Goes 
NK 1e klasse    Van der Pool 
NK 2e klasse en lager   Fametastic 
Bekercompetitie landelijk Pool  Sportcentrum Utrecht  
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Algemene gegevens 
 
Bezoek- en correspondentieadres:  
Archimedesbaan 7 
3439 ME Nieuwegein 
 
 
BTW NL 002563083B01 
IBAN nr: NL40ABNA0845772813 
 
 
Homepage KNBB: 
www.knbb.nl 
www.carambole.nl 
www.driebandennl 
www.poolbiljarten.nl 
www.snooker.nl 
 
 
 
Algemeen e-mailadres: 
info@knbb.nl  
 
Algemeen telefoonnummer: 030-6008401 
 
 
Inschrijving in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel  te Utrecht onder nummer 40506051 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.knbb.nl/
http://www.carambole.nl/
http://www.driebandennl/
http://www.poolbiljarten.nl/
http://www.snooker.nl/
mailto:info@knbb.nl
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Bijlage Bestuurswisselingen 
 
Hans de Bruin en Xavier Karis zijn ingeschreven bij KVK en daarmee lid bondsbestuur. Piet Lamberiks is uit 
de FAC en toegetreden tot het bondsbestuur als penningmeester. Robert Bos is toegetreden tot het 
bondsbestuur als secretaris. De functie van interim secretaris werd tot juni door Paul Swanenburg inge-
vuld. 
 
De bondsraad kende een vertrek van Piet Lamberiks en Kees Wijnbeek als vast lid. 
Nieuwe bondsraadslid is Santos Chocron. 
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Bijlage Rooster van aftreden Bondsbestuur 
 
 

  Statutair 
aftredend 

Tussentijds 
afgetreden 

Eerste  
benoeming 

Maxi-
male  

zittings-
duur 

Voorzitter G. Kolhorn   Juni 2016 2028 

Secretaris R. Bos   Juni 2017  

Penningmeester Piet Lamberiks   December 
2017 

 

Carambole Jaap Labrujere 23 juni 
2018 

 Januari 2008  

Driebanden Hans Bruin   Juni 2017  

Pool Xavier Karis   Juni 2017  

Snooker Paul Swanenburg   Januari 2016  

 

Bijlage Rooster van Aftreden Bondsraad 
 

    

KVC Aanstelling 1e verlenging Einddatum 

Henk Vos Juni 2015 Juni 2018 Juni 2024 

Piet Verhaar December 2013 Dec 2016 Dec 2022 

Bart Schoneveld Juni 2015 Juni 2018 Juni 2024 

Wim Rosenboom Juni 2015 Juni 2018 Juni 2024 

Ad Koolen Juni 2012 Juni 2015 Juni 2021 

Hans Berkhout Juni 2013 Juni 2016 Juni 2022 

P. Van de Ree Juni 2016  Juni 2025 

POOL    

Kynthia Orfanidis Juni 2012 Juni 2015 Juni 2021 

Etienne Verheem Juni 2016  Juni 2025 

DRIEBANDEN    

Santos Chocron Dec 2017 Dec 2020 Juni 2026 

E. Willems Juni 2016  Juni 2021 

    

    

SNOOKER    

Sander Tierolf  Juni 2015 Juni 2018 Juni 2024 

Manon Melief  Dec 2012 Dec 2015 Dec 2021 

    

    

    

    

 


