Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
Vereniging Carambole
Archimedesbaan 7
3439 ME Nieuwegein
030 – 6008400
info@knbb.nl

KVC NIEUWSBRIEF

Samen biljarten geeft meer effect!
Mei 2020

Corona – hoe nu verder?
Net zoals iedere biljartliefhebber kijken ook wij reikhalzend uit naar het moment dat het ‘weer mag’.
Wij moeten ons echter laten leiden door de voorschriften van de overheid en de adviezen van NOC*NSF. Op
onze website (www.knbb.nl\coronavirus) is daar voortdurend de laatste stand van zaken over te vinden en
u hebt ook berichtgevingen vanuit het bondsbureau daarover ontvangen. Lees vooral ook het concept
protocol biljarten (zie bijlage). Daar kunnen wij niets aan toevoegen.
Ongetwijfeld zijn velen zich ondertussen al aan het voorbereiden op het mogelijk maken van de herstart.
Wij wensen iedereen daarmee heel veel wijsheid en sterkte.
Gelukkig worden de vooruitzichten geleidelijk aan rooskleuriger. En het begint ernaar uit te zien dat we toch
al heel gauw weer een potje kunnen gaan biljarten. Als dat eerst maar weer mag, dan komen de
wedstrijden ook wel weer. De eerste versoepelingen van de afgelopen week zullen veel duidelijk maken.
Dus is het nog even spannend of de vooruitzichten gunstig blijven. Blijven ze gunstig, dan kan er al gauw
weer meer. Dan kunnen we over een paar maanden ook de wedstrijddraad weer oppakken.
We zullen hier en daar moeten improviseren, maar dat is niet erg. Daar komen we best wel uit.
En die maatregelen waar we ons dan aan moeten houden? Dat doen we gewoon!
***
ATTENTIE : Verzetten Algemene Ledenvergadering KVC
De ALV staat gepland op zaterdag 13 juni a.s. Helaas is deze datum niet haalbaar als wij
fysiek willen bijeenkomen. Dit mag weer na 1 juli, en wij verzetten dan ook de ALV naar
zaterdag 4 juli 2020 om 10.30 uur in Dorpshuis De Twee Marken te Maarn. Deze locatie
garandeert de vereiste maatregelen voor grotere bijeenkomsten. Omdat wij daarom de
groepsgrootte moeten beperken, verzoeken wij de districten om met maximaal 1
afgevaardigde aanwezig te zijn. De vergadering wordt deze keer in de ochtend gehouden,
omdat direct daarop volgend dan de Bondsraadvergadering in de middag in dezelfde locatie kan
plaatsvinden. De agenda en stukken volgen in de loop van de volgende maand.
***
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Coulance m.b.t. sluiting inschrijving PK nationaal voor seizoen 2020/2021
Het bestuur heeft besloten de PK inschrijvingen pas te gaan factureren als er volledige zekerheid is dat
vanuit de overheid groen licht is gegeven voor de doorgang van biljartwedstrijden. Ondanks dat er op dit
moment nog geen zekerheden bestaan, willen wij onze leden vragen om hun inschrijvingen wel gewoon te
blijven doen zodat problemen bij plotseling gewijzigde omstandigheden minimaal blijven.
De reguliere sluiting van 15 juni zal sowieso verlengd worden naar 15 juli.
***

Begroting 2020
Tijdens de ALV van november 2019 is de begroting 2020 behandeld en goedgekeurd,
waarbij de contributie voor dag- en avondspelers werd verhoogd met € 2,- met ingang
van 1 augustus 2020.
Als gevolg van het niet doorgaan van een aantal evenementen, waaronder de Landsfinale, zal het bedrag
aan uitgaven aanzienlijk dalen.
Om die reden en om zoveel mogelijk leden "aan boord" te houden, heeft het bestuur besloten deze
contributieverhoging een jaar uit te stellen. Daarnaast is het inschrijfgeld voor "landelijke inschrijvingen op
de kleine tafel" verlaagd van € 19,- naar € 15,-. Dit laatste is gebaseerd op het feit dat deze voorwedstrijden
beperkt worden tot 4 partijen.
Leden die, ondanks alle positieve berichten over het herstarten van het wedstrijdseizoen na 1 september
a.s., tijdelijk hun lidmaatschap willen opzeggen, verzoeken wij het lidmaatschap om te zetten naar "niet
spelend" waardoor ze mee blijven tellen voor de NOC*NSF-subsidie. De dan nog verschuldigde contributie
van € 5,- per jaar zal toch geen belemmering zijn.
Wij rekenen op een ieders medewerking, zoals al zo vaak gezegd in deze tijd: SAMEN STERK!
***
Tips & adviezen voor verantwoord biljarten
Voor wanneer het kabinet besluit om ook binnensport (gefaseerd) toe te staan heeft de KNBB een
eerste protocol verantwoord biljarten opgesteld; deze is op 6 mei aangepast en verdere aanpassingen zijn
nog mogelijk. Dit protocol kan straks voor verenigingen, lokaliteiten en spelers als leidraad dienen om
biljarten (carambole, poolen, snooker en driebanden) op een beheerste en veilige manier te organiseren.
Alle vragen, opmerkingen en suggesties die hierop binnenkomen, worden gebruikt om het protocol bij te
stellen en een FAQ op te stellen.
Naast dit officiële protocol zijn er de laatste weken online volop aanvullende tips & adviezen voor
verantwoord biljarten verschenen. Zo stond al op 2 mei op Bommeltje.nl dit
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artikel: https://www.bommeltje.nl/website/nadenken-over-het-nieuwe-biljarten/ Hierin tips van
bezoekers, de tips ingedeeld in de categorieën ‘Biljartgerelateerd’ en ‘Locatiegerelateerd’. Lezen, dus!
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Gezien de vraag die hiernaar bestond, zijn de tips & adviezen die wij online hebben gezien of per mail
hebben ontvangen, gebundeld in dit stuk: Tips & adviezen voor verantwoord biljarten.
Ingevoegd in dit artikel: dit document dat wij hebben toegestuurd gekregen van Tim Loedeman, een
inspiratiedocument op persoonlijk titel van Tim om te kijken of teamcompetities en PK’s misschien anders
kunnen worden opgezet, plus ook ingevoegd een voorbeeld van hoe een draaiboek van een biljart-, pool- of
snookerzaal dat rekening houdt met alle voorschriften eruit zou kunnen zien.
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