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Voorwoord 
 
Terugblikken op de toekomst. Dat was letterlijk de eerste zin van Voorwoord bij het Jaarverslag 
2019. En dan nu een Jaarverslag 2020 met als veelzeggende ondertitel ‘een jaar van stilstaan’. Het 
kan verkeren zei Bredero veelbetekenend. Zeg dat wel. Een perspectiefvol gestart jaar veranderde 
in een wereld vol van Corona, maar vooral ook een wereld waar veel niet meer mocht. In het be-
gin reageerden velen monter, we maakten muziek vanaf balkons en elkaar een boks geven in 
plaats van een hand had ook wel iets. Als we er al enig plezier aan beleefden, de lol was gauw 
over. Het bleef maar duren. 
 
Ook als we later terugkijken zullen we 2020 toch vooral herinneren als het jaar waar veel stil viel, 
veel niet meer mocht, ook niet onze zo veilig te organiseren biljartsport. Hoewel gezondheid na-
tuurlijk het allerbelangrijkste is, moet je daarbij niet alleen denken aan de fysieke gezondheid. 
Nee juist dat andere aspect, ik noem het maar de mentale gezondheid is, dat is ook wel gebleken 
immens belangrijk. Eenzaamheid is dan misschien tegenwoordig het sleutelwoord, maar gewoon 
de ontmoeting, het sporten met en tegen elkaar, het uitje desnoods, het viel allemaal weg. Ingrij-
pend en pijnlijk, temeer daar perspectief op ‘terug naar het oude’ steeds meer achter de horizon 
verdween. 
 
Onze sport is springlevend en gericht op de toekomst, voor jong én oud, staat er in het jaarver-
slag 2019. Dat gegeven, dat perspectief is niet veranderd, integendeel. Maar in veel opzichten 
was het wel ‘een jaar van stilstanan’. Aan de inzet van velen om dat te veranderen, om die stil-
stand te doorbreken heeft het niet gelegen. Vanuit het Bondsbureau, althans het noodgedwon-
gen thuiswerkende Bondsbureau, is er met tomeloze inzet, natuurlijk veelal onzichtbaar, gewerkt 
om van stilstand weer beweging te maken. Maandenlang had onze directeur letterlijk dagelijks 
contact met het vele collega-bonden en met NOC*NSF en via hen met VWS om beweging te for-
ceren. 
 
Veel van wat er in 2020 gedwongen is gebeurd vanuit de realiteit Corona is ook terugkijkend 
moeilijk te begrijpen. Niet als politiek statement, maar wel met de nuchtere en betrokken blik van 
iedere biljarter. Onze sport doet er toe als maatschappelijk betekenisvol in vele facetten. Maar 
bijna belangrijker nog dan dat, onze sport is prima te organiseren op een veilige, Corona proof, 
manier. Toch mocht dat niet. En dat deed pijn, bij spelers, trainers, scheidsrechters en vrijwilligers, 
maar zeker ook bij zaalhouders en anderen die er voor hun bestaan van afhankelijk zijn. 
 
Het jaar 2020 is geschiedenis. Een jaar om in menig opzicht snel te vergeten. Maar stilstaan hoor 
niet bij ons, hoort niet bij onze sport. Nu perspectieven toenemen weer volle kracht vooruit op 
weg naar meer groei en aandacht voor onze prachtige en betekenisvolle sport en dus vooral 
geen stilstand maar beweging! 
 
 
Mei 2021 
Bondsbestuur
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Omgang Regels Goed Sportbestuur 
 
In dit jaarverslag treft u een hoofdstuk aan omtrent de omgang met de door NOC*NSF afgespro-
ken regels voor Goed Sportbestuur. Dit hoofdstuk vloeit voort uit subsidievoorwaarden, welke 
stellen dat voor verkrijging van subsidies via NOC*NSF een dergelijke jaarlijkse rapportage ver-
plicht is. Anderzijds   zijn deze regels gewoon bijzonder zinnig om onze organisatie langs de 
meetlat van Regels Goed Sportbestuur te houden en te bezien waar mogelijke verbeterpunten in 
de eigen organisatie liggen. 
 
Het bondsbestuur heeft in het jaar 2020 opnieuw aandacht besteed aan zowel de regels voor 
Goed Sportbestuur, als ook aan de zogenaamde minimale kwaliteitseisen zoals die binnen 
NOC*NSF zijn afgesproken. 
 
KNBB heeft met ondersteuning vanuit het SOS traject en de BrownPaperCompany sessies geor-
ganiseerd die erop gericht zijn om tot een verbeterde onderlinge samenwerking binnen de KNBB 
te komen. Dit traject is mede door corona nog niet afgerond en loopt derhalve door in 2021. 
 
 
De kracht van Goed Sportbestuur en van de minimale kwaliteitseisen is niet gelegen in het heb-
ben 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 daarin een voor-
beeldrol binnen de organisatie te nemen en zich enkele malen per jaar af te vragen hoe het func-
tioneren op gebied van Goed Sportbestuur en de minimale kwaliteitseisen er nu intern voor 
staat.  
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Bestuurlijk jaarverslag 2020 
 
Het bondsbestuur bestond in 2020 grotendeels uit zeven personen (voorzitter, secretaris, pen-
ningmeester en vier sectievertegenwoordigers).   Juni 2020 werd afscheid genomen van Xavier 
Karis, de vertegenwoordiger van de sectie Pool. Xavier werd opgevolgd door Krijn Schuurman. 
December 2020 is afscheid genomen van Piet Lamberiks waarmee de positie van penningmeester 
vacant is. Sinds maart draaide Yvonne van Dam mee waarna zij op de bondsraad van juni is aan-
gesteld als secretaris van de KNBB.    
Het jaar ging voortvarend van start met een bomvolle Masters Driebanden in Berlicum en een 
toename aan media-aandacht. De NOS deed verslag met een samenvatting van een half uur en 
er waren meerdere dagen livebeelden op ZiggoSport en Kozoom te zien.  
 
Helaas brak in maart de corona pandemie uit met enorme impact op ons leven. In maart sloten 
alle accommodaties in zowel de horeca, recreatie, welzijn en binnensport en kon het bestuur 
niets anders dan alle wedstrijden stilleggen. Vanaf dat moment veranderde de prioriteiten van 
het bestuur en de organisatie. Crisismanagement en het helpen van leden, verenigingen, vrijwil-
ligers, organisaties en locaties met hun vragen en het geven van steun en advies werden hoofd-
taken. Duizenden vragen zijn in 2020 behandeld. Er werd als snel een eerste versie van het proto-
col Verantwoord Biljaren opgesteld en gepubliceerd, waarna met input van de achterban en 
steeds meer inzicht er nog diverse versies volgden. Dit protocol werd de leidraad voor accommo-
daties, verenigingen en gemeenten waarmee er vanaf juni (tijdelijk) weer gebiljart kon worden. Er 
werd een steunfonds (supportenspeel.nl) voor de horeca opgericht en meerdere onderzoeken 
onder de lokaliteiten werden afgenomen. De uitkomsten van deze onderzoeken werden ingezet 
voor gerichte lobby bij instanties zoals KHN, NOC*NSF, VWS, Veiligheidsraad,   gemeenten en 
Kamerleden. Samen met de NJBB werd het platform sportersvoorelkaar.nl opgericht om eenzame 
leden in contact te brengen met anderen. In juni werd met Sportunity het platform 24play gelan-
ceerd, een gratis tool voor accommodaties waarmee biljart- snooker- en pooltafels gereserveerd 
kunnen worden. De KNBB heeft samen met de NDB en de NBF met succes gelobbyd om de ac-
commodaties eerder open te krijgen door de gerichte inzet om biljarten expliciet in de noodver-
ordening opgenomen te krijgen.  
 
Ondanks de crisis werden twee grote promotionele programma’s gelanceerd, namelijk Tijd voor 
Krijt en iPool. Het maatschappelijke programma Tijd voor Krijt zag zijn geboorte in de Week te-
gen Eenzaamheid,   in oktober. Biljarten maakte deel uit van een grote TV/mediacampagne van 
het Ministerie van VWS. We zijn enorm vereerd dat de Koning het programma Tijd voor Krijt uit-
koos voor een werkbezoek. In december werd het esports programma iPool in Rotterdam gelan-
ceerd. iPool maakt de pooltafel interactief en wordt in samenwerking met Gemeente Rotterdam 
en NOC*NSF als middel om kinderen te betrekken bij sport, uitgetest op diverse locaties in Rot-
terdam. 
 
Voor het project SmartPool was er ook mooi nieuws in 2020. In samenwerking met de EPBF en de 
federaties uit Duitsland, Finland, Cyprus en Bulgarije werd met succes een subsidie van de EU op-
gehaald waarmee Smartpool in de komende jaren vertaald gaat worden naar een internationale 
aanpak. In Nederland is SmartPool inmiddels uitgebreid met snooker en gaat nu onder de naam 
SmartCue door. Helaas konden geplande activiteiten zoals een scholencup niet doorgaan. 
 
Het project Kantinebaas dat de KNBB in samenwerking met de NTTB, NDB en Sportunity in 2019 
lanceerde werd in 2020 onderscheiden met de Nederlandse Loterij in Beweging Prijs. Een mooie 
eer en beloning voor deze innovatie die gericht is op meer vitaliteit en sociale verbinding op de 
werkvloer. 
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Nadat er de gehele zomer gebiljart kon worden werden er diverse competities in september ge-
start. Helaas bleek het van korte duur te zijn en moesten deze door de tweede coronagolf en de   
overheidsmaatregelen allemaal voortijdig beëindigd worden.    
Evenementen zoals het EK Driebanden dat in juni gepland stond is met goedkeuring van de CEB 
uitgesteld naar juni 2021. De World Cup, WK Jeugd, WK Dames, Vijfkamp, Landsfinale en de vele 
NK’s moesten helaas allemaal gecanceld worden.  
 
Ondanks de impact van de coronacrisis is het bestuur trots op de flexibiliteit en begrip van alle 
leden, ondernemers, vrijwilligers en medewerkers en heeft groot respect en waardering voor de 
wijze hoe de leden zich door dit moeilijke jaar hebben gemanoeuvreerd. 
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De bedrijfsvoering 
 
In 2020 vonden er enkele personeelsmutaties plaats. Vanwege langdurige uitval op de ledenad-
ministratie is het tijdelijke contract van de vervanger verlengd. De medewerker ledenadministra-
tie is in 2020 met pensioen gegaan. 
 
Het Bondsbureau bestond hiermee in 2020 uit de volgende medewerkers: 

• Directeur (1fte), 
• Medewerker Ledenadministratie (0,8 fte + 0,2fte) 
• Financieel administrateur (0,8 fte) 
• Medewerkers wedstrijdzaken (1,9 fte) 
• Communicatie woordvoerder (0,74 fte)  

 
Dit betekent dat de totale bureaucapaciteit in 2020 bestond uit 5,44 FTE. Uiteraard aangevuld 
met enkele stageplaatsen zoals communicatie, grafisch vormgeven en onderzoek. 
 
Door de beperkt beschikbare capaciteit op het bondsbureau is de werkdruk voor medewerkers 
en vrijwilligers toegenomen, wat ook terug is te zien in het restant aan compensatie-uren. Een 
ontwikkeling die zorgen baart en aandacht vraagt. 
Om als KNBB te innoveren en in te zetten op groei, is in 2020 een besluit genomen om met het 
CRM Unify via Stichting Nederland Sport nieuwe CRM software te ontwikkelen die in 2022 Ren-
flex moet gaan vervangen. Ook is in 2020 het besluit genomen om in wedstrijdsoftware te gaan 
investeren en te laten ontwikkelen. Dit krijgt de komende jaren gestalte. 
 
Naast de vele uitvoerende en faciliterende taken   van   de medewerkers 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 con-
tactmomenten gemeten en daar een realistisch gemiddelde uitgehaald. Het aantal contactmo-
menten is ondanks het kleine team van maar 6 medewerkers (5,44 fte) enorm, wat meteen ook 
een deel van de meerwaarde van een bondsbureau aantoont. Jaarlijks verwerkt het bondsbureau 
meer dan 70.000 contactmomenten. In 2020 is het aantal contactmomenten rondom wedstrijden 
wel iets afgenomen maar vanwege corona werd er aan het bondsbureau veel advies gevraagd. 
Het bondsbureau werd al snel het centrale vraagpunt voor coronagerelateerde vragen   die ook 
veelvuldig via websites en nieuwsbrieven gedeeld werden. 
Door extra inzet op communicatie is de zichtbaarheid van de KNBB en haar disciplines toegeno-
men. Het aantal volgers op social media groeit gestaag. 
Ook heeft het bondsbureau extra projecten opgenomen, namelijk de Europese opschaling van 
SmartPool en de overdracht va Smartproject aan de Smartcuecommissie, competitieveiling.nl, 
Kantinebaas (winnaar van de NLO prijs), lancering va iPool in Rotterdam en de lancering van Tijd 
voor Krijt tijdens de Week tegen Eenzaamheid. Dit laatste werd vereerd met een bezoek van de 
Koning.  
 
Smartpool is succesvol samen gegaan met Smartsnooker en dat heeft geresulteerd in een Smart-
cue commissie die het gehele Smart project aanstuurt 
 
Er is ingezet op het aangaan van nieuwe projecten waarvoor innovatiesubsidies met succes zijn 
aangevraagd, zoals wedstrijdsoftware, SmartCue, iPool en Tijd voor Krijt. 
 
De Go Bond die eind 2019 werd ontvangen als nieuwe huurder bleef ook in 2020 gebruik maken 
van het bondsbureau, waarmee het aantal sportbonden dat in het bondsbureau is gevestigd op 3 
uitkwam. Het bondsbureau werd door corona nog minimaal ingezet als vergaderlocatie en de 
medewerkers werkten vooral vanuit huis. 
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Diensten 
O.a. de volgende diensten zijn in 2020 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. Nu lag de 
zwaarte op adviezen en ondersteuning gericht op corona zoals protocol, heropening, gemeen-
ten, maatregelen. 
In 2020 zijn er honderden adviezen afgegeven. 
 
Internetservice 
De KNBB faciliteert en beheert diverse websites waar alle leden en biljartliefhebbers nieuws, ont-
wikkelingen, competities, biljartbeelden aantreft. Dit zijn onder andere de websites: www.knbb.nl, 
www.carambole.nl, www.driebanden.nl, www.snooker.nl, www.poolbiljarten.nl, www.5-ball.nl , 
www.5-pins.nl.www.schoneafstoot.nl, www.competitieveiling.nl, www.ipool.nu, www.smartcue.nl, 
www.tijdvoorkrijt.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 wedstrijdsoftware 
voor de landelijke team en individuele competities.  
 
Ledenadministratie 
Elke aangesloten vereniging heeft toegang tot haar eigen webbased ledenadministratie via Ren-
flex. Inmiddels werken de circa 1300 verenigingen met dit systeem en houden zelf de mutaties 
binnen hun vereniging bij. Ook is de mijnknbb.nl omgeving voor individuele leden uitgebreid 
met idealbetaling van facturen. 
 
Competities en nationale kampioenschappen 
De KNBB en haar secties organiseren honderden verschillende team- en individuele competities 
en nationale 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 orga-
nisatie van het NK voor VG-teams en het NK voor verstandelijk gehandicapten. Daarnaast ont-
wikkelt de KNBB nieuw beleid en faciliteert een werkgroep. 
 
Talentontwikkeling 
De KNBB heeft in diverse spelsoorten talentontwikkelingsprogramma's en faciliteert het tech-
nisch kader hiervoor. 
 
Topsport 
De KNBB zendt en begeleidt de topsporters vanuit de verschillende disciplines naar EK's, WK's en 
kwalificatietoernooien.  
 
Promotie 
De KNBB promoot de biljartsport op allerlei manieren zoals versturen van persberichten, onder-
houden van perscontacten, social media en platformen. Daarnaast organiseert de KNBB elk jaar 

http://www.knbb.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/
http://www.schoneafstoot.nl/
http://www.competitieveiling.nl/
http://www.ipool.nu/
http://www.smartcue.nl/
http://www.tijdvoorkrijt.nl/
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diverse internationale en aansprekende evenementen. Tevens ontwikkelt de KNBB diverse pro-
motiematerialen zoals spreekbeurtpakketten, open dag/jeugd pakketten en 5-ball pakket. 
Ook worden er steeds meer spreekbeurtpakketten en promotiepakketten aangevraagd en ver-
stuurd. 
 
Opleidingen 
De KNBB ontwikkelt diverse opleidingen zoals instructeursopleidingen, arbiter-   en wedstrijdlei-
der opleidingen. 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 profes-
sioneel bondsbureau welke vijf dagen per week beschikbaar is. Er worden jaarlijks enorme hoe-
veelheden vragen en e-mails behandeld. Door te investeren in betere communicatie wordt ge-
tracht via onder andere een helpdesk om de klanten sneller van antwoorden te voorzien. 
 

http://www.knbbopleidingen.nl/
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Realisatie Jaarplan 2020 
KNBB Koepel 
 
Onderstaande projecten zijn vastgelegd in het goedgekeurde jaarplan 2020 en zijn deels gefil-
terd uit het meerjarenplan 2017+ 
 
1. Contributie / lidmaatschapsvormen / verdienmodellen 
1.1 Contributiemodel 
Indien er vanuit de NOC*NSF in 2020 duidelijkheid komt over een andere ledendefinitie en ver-
deelmodel, kan dat als input dienen voor aanpassingen in de toekomstige lidmaatschapsvormen 
binnen de KNBB. Daarbij is verkenning nodig naar andere soorten aansluitvormen om niet alleen 
de huidige wedstrijdspelers te bedienen maar ook de ongeorganiseerde sporters.  
Beoogd resultaat: Inzage in de (on)mogelijkheden in de vorm van een beleidsdocument najaar 
2020 
Door: uitwerking penningmeesters, besluitvorming sectieraden en Bondsraad, implementatie 
bondsbureau 
Status: uitgesteld naar 2021 ivm keuze CRM software 
 
1.2   Uitbreiding productaanbod 
1.3.1 Kantinebaas, productaanbod gericht op bedrijfskantines die pool, biljarten darten, tafelvoet-
bal of pingpong aanbieden. Wij doen dit project samen met de NDB en NTTB en is in 2019 gelan-
ceerd bij VWS samen met Sportunity. Dit project gaat tot juli 2020 door en zal dan op basis van 
resultaten worden beoordeeld of en op welke wijze dit doorgezet wordt. 
 
Beoogd resultaat:  
Nieuw productaanbod waarmee werknemers van bedrijven gestimuleerd worden om vaker te 
spelen met nieuw verdienmodel als uitgangspunt.  
Doel: laagdrempelig productaanbod voor gebonden en ongebonden sporters, dat naast de be-
staande competities wordt georganiseerd 
Door: Bondsbestuur en bondsbureau 
Status: geparkeerd. Door corona zijn bedrijfskantines gesloten. Wel won Kantinebaas in 
het voorjaar de NLO in Beweging prijs! 
 
 
1.3 Ontwikkelen verdienmodellen 
In 2019 is competitieveiling.nl gelanceerd en is een gesubsidieerd project dat samen met NDB 
wordt uitgevoerd en heeft als doel om meer inkomsten te generen die vervolgens in de sport 
kunnen worden geïnvesteerd.   Hierbij wordt het veilen van rechten van competities als uitgangs-
punt genomen. In 2020 moet blijken of dit platform daadwerkelijk inkomsten gaat genereren. 
Beoogd resultaat: Vermarkten competities continu proces.  
Doel: Andere inkomstenstromen om daarmee de georganiseerde sport financierbaar te houden. 
Door: Bondsbestuur, secties en bondsbureau 
Status: platform werkt. Voor driebanden via veiling een nieuwe sponsor verbonden en do-
naties voor Steunfonds opgehaald. 
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2. ICT 
2.1 Wedstrijdsoftware 
In 2020 loopt contract met huidige leverancier af. In 2018 heeft onderzoek en vergelijk plaatsge-
vonden waarbij de KNBB is begeleid door een externe specialist. In 2020 zal dan vooral ingezet 
worden op de implementatie en uitwerking van het selectieproces, zodat de KNBB op tijd haar 
wedstrijden heeft geautomatiseerd. 
Beoogd resultaat: Nieuw contract en implementatie competitiesoftware gereed seizoen 2020-
2021 
Doel: Informatievoorziening aan klanten op een hoger niveau en borging en verbeterde samen-
werking met leverancier. 
Door: Besturen en Bondsbureau 
Status: plan is opgesteld en subsidie verkregen. KVC heeft keuze gemaakt voor software 
PK’s. Keuze software KNBB is uitgesteld naar 2021 
 
2.2 IT Beleid (stond in jaarplan 2019 en niet uitgevoerd, daarom laten staan?) 
In 2019 wordt er een inventarisatie uitgevoerd op basis waarvan een blauwdruk wordt opgesteld 
die de basis gaat vormen voor het middellange IT-beleid en strategie van de KNBB. 
Beoogd resultaat: IT-Beleidsplan 2020+ 
Door: Portefeuillehouder Bondsbestuur 
Status: niet uitgevoerd 
 
2.3 CRM 
Renflex is afgeschreven en ondersteuning gaat op termijn stoppen. In 2020 dient de KNBB selec-
tie te maken over vervanging van dit CRM Systeem. Optie is om mee te doen aan het collectief 
van NL Sport, anders dient een eigen verkenning en ontwikkeling te worden uitgewerkt. 
Status: behaald, keuze is gemaakt. 
 
 
3. Communicatie 
3.1 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 begeleid zodat de impact 
maximaal is en de verwachtingen en inzet geborgd zijn. Inrichten Instagramaccount. Voor de in-
terne communicatie wordt een project op samenwerking besturen ingericht. Training voor ge-
bruikers van websites wordt ingepland.. 
Beoogd resultaat: communicatieplan secties/pr-afdeling; structureel en ingepland nieuws in 
communicatie uitingen zoals site, social media, pers en nieuwsbrieven. 
Doel: Meer bekendheid over de producten van de KNBB en de biljartsport. Verbeterde samen-
werking. 
Door: Communicatieafdeling bondsbureau, bondsbestuur en secties 
Doel: Meer bekendheid over de producten van de KNBB en de biljartsport. 
Door: Communicatieafdeling bondsbureau en secties 
Status: grotendeels behaald. Er is ondanks wegvallen van wedstrijden, structureel meer 
zichtbaarheid en groei aan bezoekers op platformen van de KNBB.  
 
 
4. Innovatie en sportstimulering 
4.1 Tijd voor Krijt 
In 2019 is de KNBB aangesloten bij de Nationale Coalitie één tegen eenzaamheid van Minister de 
Jonge. Er loopt een verkenning met enkele grote partijen om in het maatschappelijke kader het 
biljart als middel tegen eenzaamheid in te zetten en tevens nieuwe speelplekken te creëren. Dit 
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project kan alleen doorgaan indien er externe dekking wordt gevonden. De gebruikte tafelbiljarts 
en aanpak kunnen uiteindelijk ook verbonden worden met evenementen zoals het WK drieban-
den, World Cup en Landsfinale. 
Status: Gehaald. In 2020 is project gelanceerd. Zie ook www.tijdvoorkrijt.nl 
 
4.2 Smart 
In 2018 is gestart met Smartpool. Inmiddels wordt het lesprogramma op 41 scholen gebruikt. Uit 
onderzoek van Mulier Instituut komt de behoefte naar uitbreiding van lesmateriaal naar voren. Er 
wordt een commissie opgestart die nieuwe lesmateriaal voor smartpool, smartbiljart en smart-
snooker uit gaat denken. Daarbij wordt er ter activatie een schoolcompetitie georganiseerd. Deze 
schoolcompetitie dient aan te tonen of uit deze aanpak (verbinden maatschappelijke vraagstuk 
met sport) leidt tot nieuwe spelers. Een deel wordt uitgevoerd binnen het NOC*NSF project SOS 
(subsidie) een deel zal pas kunnen worden uitgevoerd indien er extra dekking wordt gevonden. 
Status: Grotendeels behaald. Competitie kon door Corona niet doorgaan. Smartpool is nu 
Smartcue door ook met snooker aangevuld. Er is nieuw lesmateriaal en een smartcuecom-
missie. Tevens is er een Europees vervolgproject waarvoor EU-subsidie met de EPBF is bin-
nengehaald. 
 
4.3 esports 
Esports is enorm bepalend aan het worden onder de jonge generatie maar ook in het domein 
van de georganiseerde sport en gemeenten.   Vanuit Gemeente Rotterdam loopt er een verken-
ning op de vraag of wij als KNBB daaraan mee kunnen doen. Begin januari wordt een subsidie bij 
innovatiestudio aangevraagd waarna dit project pas kan worden uitgevoerd. Planvorming loopt 
november/december met Gemeenten en House of esports. 
Status: Gehaald. Subsidie van Gemeente Rotterdam en NOC*NSF. Project is in december in 
de Schiecentrale gelanceerd. 
 
4.4 Project digitaal 
Is in 2029 middels subsidie opgestart met haalbaarheidsonderzoek en in 2020 moet blijken of het 
daadwerkelijk ontwikkeld kan worden. 
Status: gehaald. Plan is geschreven en ingediend waarop subsidie is toegekend. 
 
 
 
5. 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 preventie in overleg moeten worden afgestemd. Er zullen aanvullende visiedoelstellingen 
voor 2017+ moeten worden vormgegeven en keuze worden gemaakt in de internationale verte-
genwoordiging. 
Door: Portefeuillehouder Bondsbestuur 
Status: geparkeerd totdat portefeuillehouder gevonden is 
 
 
6. Bondsbureau 
6.1 Samenwerking 
De samenwerking met de NDB wordt gecontinueerd en er wordt gezocht naar en ingezet op 
meer samenwerking binnen de KBO (kleine bonden overleg). 
KNBB zal besluit moeten nemen of zij aanhaken bij Shared Service NL Sport (kleine bonden). En 
naar een nieuwe huurder wordt gezocht. 
Beoogd resultaat: Samenwerking, kennisdeling, vertegenwoordiging  
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Doel: strategische verkenning lange termijn 
Door: Bondsbureau Bondsbestuur 
Status: doorlopend proces en daarmee uitgesteld 
 
 
7. 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, twee NK’s 
VG en NK Parkinson. 
Status: events konden door corona niet doorgaan 
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Sportieve successen 2020  

Sectie Prestatie Bondsnummer Naam Plaats

Pool NK Senioren 14.1 236318 Jim Telfer Maastricht

Pool NK Senioren 10-ball 82936 Mario Martokarijo Rotterdam

Pool NK Senioren 8-ball 83179 Rene Peeters Geleen

Pool NK Senioren 9-ball 236318 Jim Telfer Maastricht

Driebanden Master Driebanden        148083 Dick Jaspers Sint Willebrord

Driebanden Excellentklasse 130688 Kay de Zwart                                     Roosendaal

Driebanden Hoofdklasse 113575 Rudy Gerritsen                                Arnhem

Driebanden NK Dames 171367 Therese Klompenhouwer            Nijkerk

Driebanden NK Junioren 219155 Nick Dudink                                       Blokker

Driebanden EK dames Goud 171367 Therese Klompenhouwer            Nijkerk

Driebanden EK dames Zilver 171367 Karina Jetten Nijkerk

Driebanden World Cup Turkije 2e plaats 148083 Dick Jaspers Sint Willebrord

Driebanden EK Landenteams 6e plaats Dave Christiani / Jean van Erp

Driebanden EK Landenteams 9e plaats Jeffrey Jorissen / Raimond Burgman

Snooker Geen events vanwege corona

Carambole Geen competitie vanwege corona
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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.carambole.nl/
http://www.driebandennl/
http://www.poolbiljarten.nl/
http://www.snooker.nl/
mailto:info@knbb.nl
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Bijlage Bestuurswisselingen 
 
Juni 2020 werd afscheid genomen van Xavier Karis, de vertegenwoordiger van de sectie Pool. Xa-
vier werd opgevolgd door Krijn Schuurman. December 2020 is afscheid genomen van Piet Lam-
beriks waarmee de positie van penningmeester vacant is. Sinds maart draaide Yvonne van Dam 
mee waarna zij op de bondsraad van juni is aangesteld als secretaris van de KNBB.    
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Bijlage Rooster van aftreden Bondsbestuur 
 
 
  Statutair 

aftre-
dend 

Tussen-
tijds 
afgetre-
den 

Eerste  
benoeming 

Maxi-
male  

zittings-
duur 

Voorzitter Garmt Kolhorn   Juni 2016 2025 
Secretaris Yvonne van Dam   Juni 2020 2029 
Penningmeester vacant     
Carambole Piet Verhaar   Juni 2018 2027 
Driebanden Hans Bruin   Juni 2017 2026 
Pool Krijn Schuurman   Juni 2020 2029 
Snooker Johan Oenema   Juni 2019 2028 

 
Bijlage Rooster van Aftreden Bondsraad 
 

    
KVC Aanstelling 1e verlenging Einddatum 
Henk Vos Juni 2015 Juni 2018 Juni 2024 
Ad van Mol December   2019 Dec 2022 Dec 2028 
Jaap Labrujere Juni 2018 Juni 2021 Juni 2027 
Wim Roseboom Juni 2015 Juni 2018 Juni 2024 
Ad Koolen Juni 2012 Juni 2015 Juni 2021 
Henk Vegter December 2018 Dec 2021 Dec 2027 
P. Van de Ree Juni 2016 Juni 2019 Juni 2025 
POOL    
Ernest Schraven Juni 2018 Juni 2021 Juni 2027 
Etienne Verheem Juni 2016 Juni 2019 Juni 2025 
Govert-Jan Vos Juni 2018 Juni 2021 Juni 2027 
DRIEBANDEN    
Wim van de Berg Dec 2019 Dec 2021 Dec 2028 
Esme Willems Juni 2016 Juni 2019 Juni 2025 
    
    
SNOOKER    
Sander Tierolf  Juni 2015 Juni 2018 Juni 2024 
Manon Melief  Dec 2012 Dec 2015 Dec 2021 
John van Gorp Dec 2018 Dec 2021 Dec 2027 
    
    
    
 


