
 

 

Aanvraag Bijdrage Biljarthoreca Steunfonds 

Wat kan ik doen als biljart-, pool- of snookerzaal om een bijdrage te krijgen uit het fonds? 

 

Kort na het uitbreken van de coronacrisis heeft de KNBB het Biljarthoreca Steunfonds geopend op 

www.supportenspeel.nl en donaties via https://competitieveiling.nl/product/doneer-voor-de-

biljarthoreca/. Dit om met onze eigen bijdrage van €10.000 en donaties van biljartliefhebbers onze 

biljart-, pool- en snookerzalen als gevolg van de coronacrisis een financiële ondersteuning te geven. 

Dit in aanvulling op alle overige regelingen waar biljarthoreca van kan gebruik maken. 

Doel van dit Biljarthoreca Steunfonds: dat ook in het komend seizoen met goed materiaal (nieuwe 

lakens/ballen) kan worden gespeeld, of dat zalen en/of verenigingen met een eigen locatie dreigend 

leden-/klandizieverlies kunnen opvangen met open dagen of een promotionele 

(biljart/pool/snooker) activiteit die tot doel heeft om bestaande en nieuwe klanten/spelers naar de 

lokaliteit te krijgen. Het gaat om een bijdrage in te maken kosten om lasten van de lokaliteiten 

enigszins te verlichten; het doel is dus niet alle kosten die horeca en of verenigingen met een eigen 

locatie maakt hiermee te kunnen dekken. 

De bijdragen uit dit fonds betreffen een gift. Er is dus op geen enkel moment terugbetaling vereist, 

mits aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.  

Onderstaand alle informatie hoe biljart-, pool- en snookerzalen een aanvraag kunnen doen voor een 

bijdrage uit dit fonds. 

 

Voorwaarden voor bijdragen uit het Biljarthoreca Steunfonds 

✓ Aanvraag wordt verstuurd naar info@knbb.nl o.v.v. ‘Aanvraag Biljarthoreca Steunfonds’. 

✓ Aanvraag is gedaan binnen de aangegeven aanmeldperiode. Voorlopig is deze periode 

gesteld op: opening aanvragen maandag 18 mei, sluiting aanvragen maandag 6 juli. (Op basis 

van ontwikkeling van het coronavirus of aanscherpen danwel verlichten van maatregelen 

kunnen deze data worden vervroegd of verlaat.) 

✓ Aanvragen zijn alleen voor lokaliteiten waar KNBB competities plaatsvinden. 

✓ Aanvrager dient aan te geven waar het bedrag voor wordt ingezet. 

✓ Aanvrager geeft na afloop bewijs (factuur, foto’s, websiteartikelen) dat bijdrage inderdaad is 

ingezet voor het genoemde doel. Nalaten van toesturing van dit bewijs kan leiden tot het 

moeten terugbetalen aan de KNBB van de bijdrage uit het fonds. 

✓ Aanvrager heeft op haar eigen kanalen (bijvoorbeeld: website, social media, mail naar 

klanten) actief promotie gemaakt voor het Biljarthoreca Steunfonds, en de achterban 

gestimuleerd om te doneren in het fonds. (Dit vanuit het solidariteitsprincipe waarop dit 

fonds is gebaseerd, waarbij iedereen probeert om met elkaar zoveel mogelijk biljart-, pool- 

en snookerlokaliteiten te helpen, niet alleen de eigen lokaliteit.) De mate van actieve 

promotie bepaalt of er een bijdrage vanuit het fonds kan worden gedaan (geen promotie, 

geen bijdrage), en is van invloed op de hoogte van de bijdrage. Bij promotie graag altijd 

vermelden: de donatielink https://competitieveiling.nl/product/doneer-voor-de-
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biljarthoreca/, de website www.supportenspeel.nl en bij voorkeur ook de hashtag 

#supportenspeel. 

✓ Hoe beter beschreven waarom de bijdrage voor lokaliteit van belang is, en hoe beter 

beschreven de wijze waarop de bijdrage zal worden gebruikt, des te groter de kans op 

toekenning van (een deel van) het gevraagde bedrag. Dus wees duidelijk, creatief en eerlijk! 

✓ Naast de motivatie/doelbeschrijving dient de aanvraag de volgende gegevens te bevatten: 

naam, adres, postcode, plaats, bankrekening, emailadres lokaliteit en contactgegevens 

begunstigde. 

✓ Op basis van aantal inschrijvingen & door lokaliteit gemaakte promotie voor het Biljarthoreca 

Steunfonds in relatie tot het totaal beschikbare bedrag in het fonds wordt het bedrag per 

aanvrager vastgesteld. 

✓ De vier mogelijke activiteiten (aanschaf ballen, aanschaf lakens, open dag, speciale promotie) 

dienen plaats te vinden uiterlijk 1 oktober 2020. (Op basis van ontwikkeling van het 

coronavirus of aanscherpen danwel verlichten van maatregelen kunnen deze data worden 

vervroegd of verlaat.) 

✓ Er kan een aanvraag worden gedaan voor maximaal twee van deze vier genoemde 

activiteiten. Voorkeur gaat uit naar aanvragen gericht op promotie. 

✓ De hoogte van bijdragen uit het Biljarthoreca Steunfonds voor de vier mogelijke activiteiten 

zijn gemaximeerd per activiteit (zie tabel). 

✓ Bijdragen in de tabel kunnen afwijken/minder zijn dan het maximum indien het aantal 

aanvragen hoog is. Het totaalbedrag dat is opgehaald gedeeld door het aantal 

(goedgekeurde en volledige) aanvragen is het maximale wat wordt toegekend. 

✓ Zou de bijdrage uit het Biljarthoreca Steunfonds niet binnen de genoemde termijn van 1 

oktober 2020 zijn ingezet voor het beloofde doel, dient het ontvangen bedrag uiterlijk 1 

oktober 2020 te zijn teruggestort naar de rekening van de KNBB. 

✓ Zou de bijdrage uit het Biljarthoreca Steunfonds wel zijn gebruikt voor het gestelde doel, 

maar de kosten hiervoor waren lager dan de ontvangen bijdrage, stort lokaliteit het verschil 

terug naar de KNBB. 

✓ Bijdragen aan een activiteit zijn uitsluitend voor genoemde activiteit/genoemd doel. Een 

lokaliteit die €250 heeft aangevraagd voor ballen en €200 voor een open dag kan niet 

besluiten de totale €450 in te zetten voor alleen ballen. In dit geval dient de niet gebruikte 

€200 voor de open dag te worden teruggestort. 

✓ Bij geen inzet voor het beloofde doel binnen genoemde termijn van 1 oktober 2020 én geen 

terugstorting van ontvangen bedrag voor 1 oktober 2020, is KNBB gerechtigd dit bedrag 

terug te eisen; alle invorderingskosten zijn hierbij voor rekening van lokaliteit. 

✓ Toekenning van de aanvragen worden bekendgemaakt uiterlijk twee weken na de 

sluitingstermijn. 
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Activiteit Max. aan 
te vragen 
bijdrage 

Aangevraagde 
bijdrage 

Voorwaarden/Bijzonderheden 

Aanschaf nieuwe 
ballen 

250  Na afloop wordt toegestuurd: 
factuur/betalingsbewijs 

Aanschaf nieuwe 
lakens 

250  Na afloop wordt toegestuurd: 
factuur/betalingsbewijs 

Organiseren 
open dag 

200  Vooraf wordt gestuurd: kort plan van aanpak.  
Na afloop wordt gestuurd: foto’s/verslag  

Speciale 
promotie 

150  Vooraf wordt gestuurd: kort plan van aanpak.  
Na afloop wordt gestuurd: foto’s/verslag  

Totale gevraagde 
bijdrage (max. 2 
activiteiten) 

500  In alle gevallen wordt vooraf meegestuurd: 
bewijs (links, screenshots etc.) van gedane 
promotie door lokaliteit van het Biljarthoreca 
Steunfonds 

 

 

Aan dit aanvraagdocument kunnen geen rechten worden ontleend. Over de achtergronden van 

afwijzingen of hoogte van bijdragen wordt niet gecommuniceerd. Voor zaken waarin dit 

aanvraagdocument niet voorziet is het oordeel/de inschatting van de KNBB leidend. KNBB heeft het 

recht alle toegekende bijdragen openbaar te communiceren. Indienen van een aanvraag door 

lokaliteit betekent automatisch akkoord met alle bovengenoemde voorwaarden.  


