
                                                                                                                                                

   

 
 

 

Constructieve Bondsraad KNBB  

 

 

Drie nieuwe Bondsraadsleden; Eerste vergadering o.l.v. nieuwe voorzitter 
Garmt Kolhorn; Begroting & Jaarplan 2017 aangenomen; Samenwerking KVC & 
KNBB gecontinueerd; Nieuwe website gepresenteerd 

 

 

 

 

Op zaterdag 10 december 2016 vond om 12:00 op het Bondsbureau van de KNBB in Nieuwegein de 
vergadering Bondsraad van de KNBB plaats. De Bondsraad bestaat uit 12 leden die de leden van de 
vier secties (Carambole, Driebanden, Pool en Snooker) van de KNBB vertegenwoordigen.  

 

 



                                                                                                                                                

   

 

V.l.n.r.: Jaap Labrujere, Paul Swanenburg, Garmt Kolhorn, Willem La Riviere 

 

Het was een constructieve Bondsraad, de eerste onder leiding van de nieuwe KNBB voorzitter Garmt 
Kolhorn. Garmt vervulde zijn rol met verve. In alles gaf hij aan verbinding en samenwerking tussen de 
secties te willen nastreven. Hij kwam tegemoet aan de wens van enkele aanwezigen tot maximale 
transparantie binnen het beleidsproces, en binnen wat Garmt omschreef als ‘tussenstanden’: het 
tijdiger dan nu informeren van de Bondsraadsleden over financiële aangelegenheden, bijvoorbeeld 
of begrotingen vooraf ook daadwerkelijk in de praktijk gehaald gaan worden. 

Drie nieuwe Bondsraadsleden werden verwelkomd: Esmé Willems (driebanden), Etienne Verheem 
(pool) en Piet van de Ree (carambole).  

 

 

Drie dames, drie secties: Esmé Willems (driebanden), Kynthia Orfanidis (pool), Annet van Riel 
(snooker) 

 



                                                                                                                                                

   

 

Voorzitter Garmt Kolhorn kwam kort terug op het erelidmaatschap van Harry Diks, 4 december in 
Thurston, Rotterdam. Voorafgaand aan de finale heren bij het NK straightpool werd Harry voor zijn 
verdiensten voor de biljartsport en dan in het bijzonder de poolsport onderscheiden tot erelid van de 
KNBB. Deze werd uitgereikt door Garmt Kolhorn in bijzijn van zijn echtgenote, zoons en 
kleinkinderen. Garmt gaf aan dit heel bijzonder te hebben gevonden, en verheugd te zijn over de 
blije, waarderende reactie door Harry. 

Garmt gaf aan dat het vinden van vacatures voor het bondsbestuur prioriteit heeft, zeker de vacature 
van penningmeester.  

Wat betreft contributiewijzigingen kon men kort zijn: die zijn er niet. Willem La Riviere gaf aan dat 
2016 wederom met positieve (winst) cijfers zal worden gesloten, mede doordat twee subsidies zijn 
toegekend, voor de projecten “Een schone afstoot” (loopt door in 2017) en de pilot van het Open 
Provinciaal Kampioenschap (in Noord-Brabant, inmiddels met succes afgerond).  

 

 

 

Het langst werd gesproken over punten 7b en 7c, resp. aanpassing statuten KNBB en vaststellen 
convenant 2017. Bij de statutenaanpassingen (7b) gaat het om een door NOC*NSF verplichte 
aanpassing betreffende matchfixing. Per januari dient iedere sportbond dit in zijn statuten te 
hebben, dus ook de KNBB. KNBB-directeur Willem La Riviere gaf aan dat het van groot belang is om 
zowel matchfixing als preventie van (onbewuste) doping zeer serieus te nemen. Bij matchfixing is de 
toekomstige online kansspelwetgeving van groot belang, het wetsvoorstel Koa. Indien deze wet door 
de Eerste Kamer komt, wordt online gokken op wedstrijden in Nederland legaal, en dus ook mogelijk 
gokken op biljartwedstrijden. Willem gaf daarbij aan hoe groot de imagoschade kan zijn voor de 
KNBB in geval van één of meerdere gefixte biljartwedstrijden, en dat het sowieso onze taak is om een 
schone en eerlijke sport voor te staan. 



                                                                                                                                                

   

 

Over het convenant (7c) was vrij veel discussie. KVC-voorzitter Jaap Labrujere benadrukte het belang 
van ‘meten is weten’ per sectie, waarbij Garmt Kolhorn wees op het belang van zekerheid op lange 
termijn voor de koepel. Een belangrijke rol was ook weggelegd voor Paul Swanenburg, vanwege zijn 
parate kennis van reglementen en statuten. Uiteindelijk werd unaniem akkoord gegaan met de 
voorgestelde samenwerking. 

 

 

 

Nadat de eerste Bondsraad vergadering o.l.v. Garmt werd afgehamerd (weliswaar zonder hamer), 
sloot Willem la Riviere af met een presentatie van de nieuwe website. Doelen van deze nieuwe 
website: disciplines meer positioneren als afzonderlijke merken, zonder steeds de toevoegingen van 
KNBB of secties; betere inschrijvingen voor teamwedstrijden; betere koppelingen tussen momenteel 
nog niet met elkaar verbonden onderdelen; verbeterde mogelijkheden voor social; verbeterde 
mogelijkheden voor video; verbeterde spelersprofielen; alles in een nieuw, modern jasje. De 
lancering zal zijn over anderhalve week als fase 1 (de huidige website in een modern verbeterd jasje), 
waarbij belangrijke functionaliteiten als een goede zalen/locatievinder en een goede “Mijn KNBB” 
sectie stap voor stap zullen worden toegevoegd.  

Na complimenten van de aanwezige voor Willem voor de uitstraling van de met OnsWeb opgezette 
website, was de Bondsraad rond 15:00 ten einde. 

 
 

Eerstvolgende Bondsraad vergadering: 24 juni 2017, wederom tijdens (en op locatie van) de 
Landsfinale. 

 
 



                                                                                                                                                

   

 
 
AGENDA BONDSRAAD VERGADERING 10-12-2016 
 
1. Opening 

           Vaststellen aan- en afwezigen 
 
2. Mededelingen 

a. Afgetreden/aantredende leden van de BR                              
 
3. Notulen vorige vergaderingen & Ingekomen stukken 

a. Notulen vergadering d.d. 25-06-2016                                        
b. Ingekomen stukken, voor zover die niet behandeld worden bij de diverse 

bespreekonderwerpen. 
 
4. Jaarplan 2017                                                                                       

 
5. Begroting 2017                                                                                    

a. Contributie wijzigingen                                                                - 
 
6. Bondsonderscheidingen                                                                    - 

 
7. Bestuurszaken 

a. Vacatures bondsbestuur 
b. Aanpassing statuten KNBB                                                          Wordt nagezonden 
c. Vaststellen Convenant 2017                                                       Wordt nagezonden 

 
8. Voorstellen vanuit de bondsraad, sectie Carambole, sectie Driebanden, sectie Pool en sectie 

Snooker.   
 

9. Vaststelling vergaderkalender bondsraad 
           a.  Datum vaststellen :    24 juni 2017 
 
10.  Nieuwe Website 
 
11.  Rondvraag 
 
12.  Sluiting 
 


