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Vanuit het bestuur
CORONA

De laatste weken komen steeds meer berichten tot ons met betrekking tot het spelen van wedstrijden in deze
moeilijke tijden. Districten zien weinig of geen kans om de persoonlijke kampioenschappen en teamwedstrijden op de
normale manier te laten verlopen. Overal probeert men oplossingsgericht te werken.
Toch is men beducht, dat dit seizoen 2020-2021 grotendeels in het water zal komen te vallen en de gewestelijke en
nationale finales geen doorgang zullen kunnen vinden.
We hebben binnen het bestuur ons hier natuurlijk ook mee bezig gehouden en zijn van mening dat we moeten
denken in oplossingen en niet in onmogelijkheden.
Wanneer we in januari de draad weer op kunnen pakken, hebben we nog steeds tijd om alles af te kunnen werken.
Hierbij moeten we denken aan finales van verschillende klassen in de districtskampioenschappen die tegelijkertijd
gespeeld kunnen worden. Ditzelfde geldt ook voor de gewestelijke kampioenschappen. Mochten we alsnog in
tijdnood komen, dan kunnen we de jaarlijkse Landsfinale in Nieuwegein gebruiken om alle nationale finales te spelen.
Wat ons betreft is het glas nog steeds half vol!
Mochten er problemen zijn met de organisatie van de wedstrijden, geef dit dan aan het bestuur door zodat we
gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.
We wensen we iedereen veel sterkte, wijsheid maar vooral veel gezondheid!

BILJARTPROF
Gedurende het vorige seizoen is er een groot aantal functionaliteiten aan het programma toegevoegd. Corona zorgde
er helaas in enkele gevallen voor dat we de laatste aanpassingen niet meer konden uittesten. Nu bleek dat naast
nieuwe functionaliteit ook reglementswijzigingen ons soms met een probleem opzadelden. Gelukkig konden de
meeste snel worden verholpen en zijn er inmiddels al weer een groot aantal wedstrijden met het programma
verwerkt. Met tevredenheid is geconstateerd dat het werken met Biljartprof aanzienlijk vlotter gaat dan in het vorige,
eerste seizoen.
Was alles er in eerste instantie vooral op gericht om het werken met het systeem te optimaliseren, in de stille periode
is hard aan gewerkt om, zonder dat er eerst ingelogd hoeft te worden, zoveel mogelijk te kunnen zien en volgen wat
er zoal in de PK sfeer gebeurt. Daar zijn recent grote stappen voor gemaakt. Als het programma meer toegang biedt
voor ‘gasten’ die onze activiteiten willen zien (iets wat we uiteraard van harte aanmoedigen), dan geeft dat echter
weer mogelijkheden om het systeem te hacken. Momenteel heeft daarom de beveiliging grote aandacht.
Voor de -kosteloze!!!- ondersteuning die we ontvangen bij het werken mét en het meedenken voor verbeteringen
áán Biljartprof hebben wij slechts lof en grote waardering. Dat kunnen wij niet genoeg benadrukken. Maar aan de
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huidige ondersteuning komt een einde. Daarna gaat ondersteuning geld kosten. Wat zal dan het beste beleid zijn?
Maar betalen wat het dan gaat kosten? Feit is dat het systeem ondersteuning zal blijven vragen. De keuze die we
moeten maken is: maar zien wat het ons straks per maand zal gaan kosten of nu een investering doen en het
programma volgens moderne technieken laten ‘herbouwen’ door een programmeur, die ons garandeert dat het
daarna vrijwel geen kosten voor ondersteuning meer zal geven.
We hebben laten berekenen hoe groot de benodigde investering zou zijn. Dat overzicht met werkbegroting in de
vorm van een offerte hebben we inmiddels, samen met enkele vertegenwoordigers uit districten, kritisch
doorgesproken met de aanbieder. Het resultaat ervan zullen we binnenkort aan onze ALV voorleggen.

ALV 28 november 2020
Met het oog op de huidige coronamaatregelen is het momenteel nog niet mogelijk om te zeggen
of de Algemene Ledenvergadering fysiek door kan gaan. Indien in kleinere groepen
bijeengekomen mag worden, denken wij deze vergadering bijv. te verdelen in de ochtend voor de
ene helft van de districten en de middag voor de andere helft.
Wij houden u op de hoogte van ons besluit, maar hou deze dag voorlopig nog vrij.

.........................WERK...........................
Je komt die vragen wel eens tegen in quizzen, welke woorden passen voor en na het gegeven woord en vormen twee
nieuwe woorden? In deze quiz kun je zelfs drie woorden maken, "vrijwilligerswerk", "werkgelegenheid" en waar het
hier verder over gaat "vrijwilligerswerkgelegenheid".
De werkgelegenheid in de huidige coronamaatschappij staat onder druk maar de vrijwilligerswerkgelegenheid binnen
de KNBB biedt kansen.
Er zijn op dit moment drie vacatures: portefeuillehouder
Topsport/Breedtesport, Marketing/Promotie/PR en Financiën. De
eerste twee liggen al geruime tijd op de plank en zijn wellicht wat
onder het stof, en dus uit het zicht geraakt. De derde vacature staat
sinds kort open nu de bondspenningmeester van de KNBB, Piet
Lamberiks, heeft aangegeven zijn functie tijdens de
bondsraadvergadering in december te zullen neerleggen.
Op de website van de KNBB vindt u onder "Statuten en Reglementen" het "reglement profielen" waarin de vereisten
voor die functies zijn omschreven.
Matcht uw CV met een van die profielen, neem dan contact op met de bondsdirecteur Willem La Rivière en meldt u
aan als sollicitant.
Dan kan wellicht de vrijwilligerswerkgelegenheid-puzzel worden opgelost.
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Wat is Tijd voor Krijt?
Tijd voor Krijt is een sociaal activeringsprogramma waarin biljarten wordt ingezet als middel om ouderen elkaar te
laten ontmoeten. Het richt zich op de doelgroep ouderen van 55 jaar en ouder. Het bestaat uit het plaatsen van een
mobiele biljarttafel in een sportkantine, een aangepaste spelvorm met vier biljartballen en het organiseren van
laagdrempelige biljart- en sociale activiteiten daaromheen.
De KNBB en het Nationaal Ouderenfonds zetten zich maximaal in om het programma Tijd voor Krijt een positieve
bijdrage te laten leveren aan ons gemeenschappelijke doel vanuit de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Elke
organisatie die zich richt op eenzame ouderen kan ons benaderen. Denk aan voetbalkantine, buurthuis, school,
zorginstelling, wijkcentrum: overal kan een biljart en dit programma bijdragen. En is er geen biljart aanwezig dan is er
een Tijd voor Krijt mobiel biljart en materialen eenvoudig te bestellen. Tot juni 2021 worden er mede door de support
van het Ministerie van VWS door de KNBB en het Nationaal Ouderenfonds verspreid door heel Nederland minimaal
tien locaties voorzien van Tijd voor Krijt inclusief het mobiele tafelbiljart.
Lees meer op www.tijdvoorkrijt.nl
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