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Aanpassen aan een snel veranderende wereld
Regeren is vooruitzien: dit is een belangrijk gezegde maar wordt niet door iedereen zo ervaren en of
gewaardeerd. Een goede communicatie is een van de belangrijkste factoren van besturen. Echter is
ontvangen van communicatie voor een ieder heel verschillend. Er zijn personen die het bericht even
rustig laten betijen, daarna nog eens lezen en dan overgaan tot een reactie. Er zijn ook ontvangers van
berichten die direct reageren en vaak in een opwelling komen tot soms bizarre teksten. Tegenwoordig
met het gebruik van de sociale media en/of mail kan dit leiden tot het beschadigen van personen.
Wij als bestuurders en commissieleden besteden veel van onze vrije tijd aan onze, dus ook uw sport. Wij
staan open voor gezonde en opbouwende kritiek. Sterker nog, dit houdt bestuurders scherp en is zelfs
noodzakelijk om tot besturen te komen waar het voortschrijdend inzicht ook deel van uitmaakt.
Bestuurders en commissieleden zijn heel gemakkelijk te benaderen en onze organisatie is heel
transparant.
Maar als ik soms zie hoe deze bestuurders en commissieleden soms benaderd worden, denk ik wel eens
“moet dit nu zo” ? Wij hebben 32 districten en uit deze districten komt gelukkig informatie tot ons, dit
stellen wij zeer op prijs. Maar ik vraag om uw begrip dat wij ook prioriteiten moeten stellen en niet direct
altijd kunnen responderen. En ik wil degenen die menen bepaalde bestuurders en commissieleden eens
goed op de korrel te nemen met onaanvaardbare teksten, dringend verzoeken dit achterwege te laten
en dit te beperken tot zonodige, opbouwende kritiek.
Al meerdere keren heb ik aangegeven dat wij geen bestuurders zijn die alleen op de winkel willen
passen, wij willen juist meer dan alleen dit. Want u mag toch van ons verwachten dat wij ons prepareren
op een gezonde en mooie biljarttoekomst en dan zijn soms aanpassingen noodzakelijk. Het gezegde van
“Ach, bij ons gaat alles nog goed” is veel zeggend met de nadruk op nog. Beste mensen, als wij ons niet
aan willen passen aan de snel veranderende wereld om ons heen zal het steeds iets minder worden en
juist dat willen wij voorkomen.
Neem nu als voorbeeld onze persoonlijke kampioenschappen, slechts 18 procent van onze leden neemt
hieraan nog deel. Zo laten zoals het nu is, zal leiden tot steeds minder deelnemers en een ieder weet wat
dit betekent. Die districten waar het nu nog goed gaat, zullen dit ook gaan merken dus mag u van een
proactief bestuur verwachten dat hier op ingespeeld wordt.
Na onderzoek is gebleken dat “ik heb geen kans dus doe ik niet meer mee” en “de kosten van
overnachtingen en verblijf is bijna niet op te brengen” de grootste redenen zijn om niet meer in te
schrijven. Daarom heeft onze commissie Breedtesport voorstellen gemaakt om te trachten het tij te
keren. Voorstellen die bespreekbaar zijn en waar wij graag met betrokkenen het debat over aangaan.
Zoals u weet ben ik groot voorstander van persoonlijke kampioenschappen waar een ieder aan mee kan
doen, niet-leden betalen dan een deelnemerscontributie en zijn dan voor de duur van het evenement lid
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van de KNBB. Hoe men het ook wendt of keert, dit zal leiden tot meer deelnemers waar alle biljarters
mee gebaat zijn.
Momenteel zijn wij bezig met het aanpassen van ons contributiestelsel waar dit element in
meegenomen zal worden. Wij zullen dit tijdens onze algemene ledenvergadering van 10 juni presenteren
en hierover graag het debat aangaan. Voor districtswedstrijdleiders verandert er weinig of helemaal
niets, dus waarom dit niet met ingang van 2017/2018 invoeren? Een vervolg naar een provinciaal
kampioenschap in plaats van een gewestelijk kampioenschap lijkt mij ook meer dan wenselijk. De 12
provinciale kampioenen spelen om de nationale titel en de gewestelijke finales vervallen, dit betekent
kortere reisafstanden, meer deelnemers, meer wedstrijdspanning, immers het spelen tegen nieuwe
tegenstanders is uitdagender, brengt meer lokale media aandacht en meer inkomsten, wat zal leiden tot
lagere contributie. Kortom, ik kan geen enkel argument bedenken om dit niet snel in te voeren.
Met een hartelijk biljartgroet,
Jaap Labrujere

De voorjaarsvergadering van KVC vindt plaats op zaterdag 10 juni 2017 in:
Dorpshuis De Twee Marken, Trompplein 5 te Maarn. Aanvang 13.00 uur.
De vergaderbrochure kunt u binnenkort tegemoet zien.
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