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CORONA
Als we het ledenverloop vergelijken met voorgaande jaren, dan mogen we concluderen dat onze
leden ons massaal steunen. Dat stemt tot dankbaarheid. Gelukkig mogen we sinds enkele weken
weer biljarten en wedstrijden organiseren. Maar… een nieuw gevaar ligt op de loer.

Steeds vaker wordt gesignaleerd dat het begrip en daarmee de steun voor de overheidsmaatregelen afneemt. De
berichten in de media liegen er niet om. Misschien geeft het een kick om te laten zien dat je je weinig van anderen
aantrekt? Ook de horeca, waar een aanzienlijk deel van onze biljartactiviteiten zich afspelen, dringt er meer en meer
op aan om de regels wat verder te versoepelen. Dat is jammer. Daardoor lijkt het alsof de gezondheid niet meer op
de eerste plaats komt.
Met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar zitten wij wel zowat allemaal in de gevarenzone. En de huidige
ontwikkelingen, weer sterk stijgende aantallen besmettingen, manen tot voorzichtigheid. We krijgen signalen dat
men het toch nog niet goed aandurft om weer mee te doen.
Ik ben blij dat wij zelf zo voorzichtig zijn. Evenwel wordt het soms lastig om een competitie op te starten. Wat moet je
als teams niet volledig kunnen aantreden? Zeggen: “Zet je bezorgdheid maar opzij, gezondheid is niet het
belangrijkste”?
Eén district heeft zich al genoodzaakt gezien om de competitiestart enkele maanden uit te stellen. Elk district is vrij
om het tijdstip van starten te bepalen. Een districtsronde van de Landscompetitie is geldig als elk deelnemend team
minimaal 10 wedstrijden heeft gespeeld. Vóór een vastgestelde einddatum. Meer niet. Als men pas na nieuwjaar wil
beginnen, is dat geen probleem. Als de situatie zich zo ontwikkelt dat men bij nader inzien toch wat eerder wil
starten, dan zou dat mooi zijn. Zolang maar voorop blijft staan, dat er met gezondheid niet gesjoemeld mag worden.
Beter te voorzichtig dan niet voorzichtig genoeg!
Wilt u informatie? Neem contact op met het bestuur van KVC.
BILJARTPROF
Ruim anderhalf jaar geleden kochten wij het programma Biljartprof. In eerste instantie om onze PK‐wedstrijden
geautomatiseerd te kunnen verwerken. Voor de competitie hadden we immers tot volle tevredenheid BiljartPoint.
We hebben nu een vol seizoen met Biljartprof gewerkt. Er zijn heel veel functies aan toegevoegd. Voor het
geautomatiseerd verwerken van onze Persoonlijke Kampioenschappen is het nu véruit het meest complete
programma dat er is. Dat stemt tot tevredenheid. En mooi meegenomen is, dat die uitbreidingen en toegevoegde
nieuwe functies ons geen extra geld hebben gekost.
We hebben het programma nu in de praktijk goed kunnen beoordelen op sterke en minder sterke punten. Sterk is,
dat het een heel compleet programma is geworden. Minder sterk is dat het programma is gebouwd volgens
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inmiddels verouderde technieken. Dat maakt het onderhoudsgevoelig. Met kosteloze ondersteuning is dat niet erg.
Maar daar komt over een jaar een eind aan. Dan gaat de ondersteuning geld kosten. Ook nieuwe aanpassingen,
omdat we wellicht kiezen voor andere reglementen, gaan dan geld kosten.
We kunnen dan twee dingen doen: afwachten hoe het loopt, betalen waar we voor komen te staan en hopen dat het
meevalt. Of we kijken vooruit en laten het programma technisch moderniseren. Met hedendaagse technieken, die
zorgen dat het minder onderhoud vraagt. Dat kost geld. Het voordeel is dat er meer zekerheid is over de kosten en
we minder gauw voor verrassingen komen te staan.
Wij denken dat het voordeliger is om de investering te doen en daarna weinig kosten meer. Daar komt bij dat het
voor nieuwe gebruikers, die weer moeten leren om er mee te werken, gemakkelijker wordt.
In onze ALV van 4 juli jl. stelden enkele districten voor om te inventariseren wat het zou kosten als we de
competitiesoftware er meteen ook bij betrekken. Dat zou het koppelen van moyennes een stuk eenvoudiger maken.
Aan dat verzoek komen we tegemoet. We laten momenteel de haalbaarheid en eventuele hoogte van de benodigde
investering onderzoeken.

STATUTEN, RECHTEN EN PLICHTEN ‐ De letter en de geest van de "wet"
De statuten van een vereniging beschrijven onder meer de rechten en plichten van de leden. In de statuten van de
KNBB en KVC is dat niet anders. In één van de artikelen (nummer 5, lid 2) staat dat de verenigingen hun leden dienen
aan te melden bij de KNBB. En dat zijn dus niet alleen de competitie spelende leden maar ook die leden die niet mee
doen aan team‐ of PK‐wedstrijden. Het is ons gebleken dat niet alle verenigingen en/of hun leden dat weten.
De handhaving van dit artikel is niet eenvoudig, om niet te spreken van "onmogelijk". De KNBB en KVC hebben niet de
mogelijkheid om in de ledenadministratie van een vereniging te kijken. Zij zijn afhankelijk van de "sportiviteit" van de
verenigingsbestuurders om al hun leden ook in "MijnKNBB.nl" als lid aan te melden bij de KNBB/KVC.
Naast alle competitie spelende leden zijn de niet‐competitie spelende leden zeer belangrijk voor de KNBB/KVC. Het is
in deze coronaperiode al vaker gezegd: "Samen zijn we sterk". Hoe meer leden, hoe sterker wij staan bij het NOC*NSF
en overheidsinstanties. In de lobby met deze instanties is ledenvolume uiterst belangrijk. Ook al speelt men alleen
maar op de clubavond, ook dan heeft het niet‐competitie spelende lid baat bij de bond die als doel heeft de belangen
van alle biljarters te behartigen.
En voor de kosten hoeft men het niet te laten. De contributie voor deze leden bedraagt slechts € 5,‐ per jaar. En wat
koopt je vandaag de dag nog voor € 5,‐? Grote dingen moet je soms klein maken. € 5,‐ per jaar is nog geen dubbeltje
in de week!
En om de verenigingen, die hun niet‐competitie spelende leden nog dienen aan te melden, tegemoet te komen,
maakt KVC het nog "kleiner" en geeft een "welkomstkorting" van 50% op die toch al lage contributie. Dit geldt voor
de periode van 1 augustus 2020 t/m 1 mei 2021, het eerste lidmaatschapsjaar dus.
Gelukkig is de daling van het ledenaantal t/m week 30 beperkt gebleven en lager dan vorig jaar. Dat verheugt ons en
wij zijn alle verenigingen en leden daar dankbaar voor. En door de aanmelding van de niet‐competitie spelende leden
worden
we nog
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Wij rekenen op de eerder genoemde "sportiviteit" van de verenigingsbestuurders en de nog niet aangesloten
biljarters. Bij voorbaat dank!

AUGUSTUS, FACTURATIEMAAND!
In augustus worden de facturen met betrekking tot de bondscontributie weer
verstuurd. Heeft u een machtiging afgegeven voor automatische incasso, wilt u
dan voor voldoende saldo zorgen op de bankrekening waarvan geïncasseerd
wordt. Betaalt u "handmatig" of via I‐deal, doe dat dan tijdig.
Houdt uw mailbox in de gaten en kijk ook eens in de spambox want er wil nog wel eens
wat misgaan. U voorkomt daarmee extra werk voor de financiële administratie en de
herinneringskosten van € 10,‐ per factuur.
Wij rekenen op uw medewerking zodat er geen herinneringsfacturen verzonden
hoeven te worden. Alvast bedankt!

Het 9e landelijk Parkinson Biljarttoernooi
Parkinson is een enorm ingewikkelde ziekte die ontstaat in de hersenen, maar de manier
waarop de ziekte zich uit is voor geen mens hetzelfde. Het treft mannen en vrouwen, jong en
oud. Parkinson is een heel nare ziekte.
Menig biljarter is het overkomen. De motoriek wordt aangetast en je verliest de controle over
alles wat je wilt doen. Je kan niet meer het spel bedrijven waar je zo goed in was. In een vergevorderd stadium kan je
de sport niet meer bedrijven en verlies je ook de sociale contacten in de biljartsport. Sport en sociale contacten die
wij als mens zo nodig hebben. De ziekte heeft een enorme impact op je leven.
8 jaar geleden heeft Ruud van de Horst het Parkinson biljarttoernooi in het leven geroepen om juist deze biljarters de
mogelijkheid te geven hun sport nog te kunnen bedrijven in een gezellige competitieve setting.
Helaas kunnen we deze ziekte niet de wereld uit helpen, we kunnen wel een bijdrage leveren door voor u een
fantastisch biljartweekend te organiseren.
Op 21 oktober 2020 vindt de 9e editie van het Parkinson toernooi plaats in Nieuwegein.
Bent u getroffen door deze ziekte en wilt u meedoen met het geweldig toernooi: geef u op!! Dit kan via een email
naar: cemavanschaik@outlook.com of per telefoon: 030 – 6034722.
Aan alle verenigingen wordt gevraagd om aan het toernooi zoveel mogelijk aandacht te besteden om het meer
bekendheid te geven.
Namens het bestuur Parkinson toernooi,
Cees van Schaik – Voorzitter
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Nieuwe naamgever Topteam Eredivisie gezocht
Door middel van de actie ‘Competitieveiling’ proberen we een sponsor te vinden die zijn
naam aan de topteamcompetitie van de Eredivisie wil verbinden. U kunt ons hiermee
helpen door dit verder bekend te maken in uw naaste omgeving!
Minimale inleg is 1.000,‐ euro. De veiling staat live op:
https://competitieveiling.nl/product/topteam‐eredivisie‐carambole/
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