NIEUWSBRIEF NR. 1 (FEBRUARI 2008)
Beste biljartvrienden ,

Het bestuur van de sectie carambole is volop bezig met het raadplegen van haar leden.
In regio zuid en midden heeft dit informele overleg al plaats gevonden. Regio west en noord oost
staan de komende weken op het programma. Het hoofdthema is “hoe nu verder met de KNBB”.
Tot nu toe is duidelijk aan ons gesteld dat wij dienen te streven naar een vorm van
verzelfstandiging van secties onder de paraplu van de KNBB waarin iedere sectie een eigen
(financieel) beleid voert en dus de eigen broek op moet houden. Daarbij hebben wij als bestuur
een aantal prioriteiten gesteld namelijk, vereenvoudiging bestuursmodel, duidelijke transparante
organisatie, imago verbeteren, kosten terug dringen en bewaken, afronden automatisering en
ledenbehoud.
Ook is het zaak om het jeugdbeleid en het recreanten / dagcompetitie beleid goed tegen het licht
te houden. Wij streven tevens naar een imagoverbetering door snel en accuraat te acteren, daarna
de poort wijd openzetten voor niet aangesloten bonden. Er is dus veel werk aan de winkel. Parallel
aan de informele overlegronde gaan we in overleg met de collega secties.
Wij hebben het bondsbestuur een platter bestuursmodel voorgelegd en tevens zal ook de
bondsraad de wil tot verandering en verbetering moeten hebben en tonen. Duidelijk is dat dit alles
zorgvuldig en weloverwogen dient te gebeuren.
Door middel van deze nieuwsbrief houden wij u steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
in deze belangrijke periode van de KNBB. Daarom hebben wij alle districten gevraagd om de e
mail adressen van de verenigingen aan ons te verstrekken om zo tot een goede berichtgeving en
communicatie te komen. Momenteel hebben 70 % van de districten positief gereageerd. De
overige 30 % hopen wij deze maand binnen te krijgen. Daarnaast kan ieder individueel KNBB lid
zich ook kosteloos abonneren op deze brief. Zo kunnen we een ieder direct informeren. Een
kortere lijn is niet mogelijk. Wij rekenen op uw steun in deze niet gemakkelijke periode.
Namens het bestuur van de KNBB - sectie Carambole en met vriendelijk groet,
Jaap Labrujere.
Voorzitter

Europees Kampioenschap Driebanden-Klein
Hierbij willen wij u graag het Europees Kampioenschap Driebanden-Klein onder de aandacht
brengen. De CEB zal dit jaar bij voldoende belangstelling voor het eerst dit unieke kampioenschap
voor individuele spelers en teams in Brandenburg (Duitsland) organiseren.
Interesse/deelname
De CEB verzoekt elke speler en/of team die in deelname aan dit mooie biljartevenement is
geïnteresseerd zich uiterlijk voor eind februari 2008 op te geven op de website
www.eurobillard.org. Na sluiting van inschrijving kan de CEB een analyse maken van de
belangstelling voor dit EK en een duidelijk speelvoorstel uitwerken.

Aantrekkelijke AED aanbieding voor biljartverenigingen
Van alle sporten in Nederland, komt hartfalen het meeste voor binnen de biljartsport. De KNBB
heeft daarom, in samenwerking met Acertys bv een aantrekkelijk voorstel voor alle aangesloten
biljartverenigingen. Op vertoon van het bondsnummer krijgt uw vereniging een speciale prijs bij
aanschaf van een AED, ontvangt u gratis een basis verbandtrommel én stort Acertys een
financiële bijdrage ten gunste van de gehandicapten biljartsport. Voor meer informatie over deze
afspraken of AED’s, kunt u kijken op www.knbb.nl of ga direct naar www.acertys.nl/knbb waar u
ook de AED kunt bestellen.
Korting op BUMA/STEMRA
Als KNBB kunnen we een korting op de verplichte afdracht aan Buma/Stemra realiseren door
middel van een collectieve regeling. Van Buma/Stemra hebben wij een overzicht ontvangen van
verenigingen die bij hen zijn aangemeld en daarop staat ook uw vereniging aangeven.
Door mee te doen aan de collectieve regeling komt u in aanmerking voor 18% korting, hiermee
bespaart een gemiddelde vereniging zo'n 100 euro per jaar!
Omdat deze regeling pas ingaat
bij 50 aanmeldingen, is het van belang dat zoveel mogelijk verenigingen mee doen. Wilt u gebruik
maken van deze kortingsregeling stuur dan een e-mail met uw bondsnummer, vereniginggegevens
en een overzicht van uw huidige Buma/Stemra tarieven naar w.riviere@knbb.nl.
Voortgang Komsos/ledenadministratie
Er zijn op het bondsbureau diverse vragen binnengekomen over de veiligheid van de
ledenadministratie. Omdat de leverancier het aangevraagde beveiligingscertificaat nog niet
ontvangen heeft wordt u bij het inloggen op de ledenadministratie gemeld dat u een onbeveiligde
omgeving ingaat. Deze boodschap mag u gerust negeren door op ja te klikken. De
ledenadministratie is namelijk wel beveiligd alleen is de melding nog actief.
Indien u problemen ondervind met inloggen of muteren van gegevens dan kunt u de meeste
vragen vinden in de handleiding , mocht u er toch niet uitkomen dan kunt u contact Anita Smits op
het Bondsbureau opnemen. a.smits@knbb.nl of t 030-6008401

In de komende nieuwsbrieven zullen de medewerkers van het Bondsbureau zich aan u
voorstellen. De eerste keer valt de eer te beurt aan Ad Klijn, medewerker Wedstrijdzaken.
Mijn naam is Ad Klijn, 48 jaar gehuwd en 2 kinderen.
Voordat ik bij de KNBB kwam werken heb ik twee werkgevers gekend t.w. : Handelsonderneming
Omnium met 10 werknemers en ziekenhuis Ignatius met ca. 2600 werknemers. Bij beide
werkgevers was ik ca 10 jaar werkzaam en heb ik me met name gespecialiseerd in de logistieke
organisatie.
Al op jonge leeftijd (14) ben ik met biljarten in aanraking gekomen en heb er mijn hart aan verloren.
Herinneringen voor het leven heb ik overgehouden aan de onze sport door het winnen van 3
nationale titels op het hoogste niveau, en 2 zilveren en 1 bronzen plak tijdens Europese
kampioenschappen.
Sinds 1999 ben ik werkzaam bij de KNBB en verantwoordelijk voor de begeleiding van alle
persoonlijke kampioenschappen van de sectie Carambole. Door middel van deze werkzaamheden
onderhoud ik zeer nauwe contacten met alle district- en regiowedstrijdleiders van de KNBB. We
zijn ten slotte van elkaar afhankelijk om onze verantwoordelijkheden goed te kunnen nakomen.
Ondanks alle automatiseringsperikelen is onze grote trots van de afgelopen jaren toch de realisatie
van het digitale "Historisch uitslagenarchief" ( http://84.25.54.145/Archief1024.htm ), welke is
gerealiseerd door de grootse bijdrage van een vrijwilliger uit het zuiden van het land. Hij heeft er
inmiddels bijna 2500 manuren in gestoken om alle uitslagen van persoonlijke wedstrijden te
digitaliseren vanaf seizoen 1912/1913.

