NIEUWSBRIEF NR. 2 (MAART 2008)
Beste biljartvrienden,

In deze 2e editie van onze nieuwsbrief zullen wij u informeren over de ontwikkelingen binnen de
sectie Carambole in de afgelopen maand.

Overleg met districten
Op zaterdag 8 maart j.l. vond de laatste vergadering plaats in de regio Noord-Oost Nederland.
Samenvattend kan worden gesteld dat de opkomst bij alle regionale vergaderingen heel hoog was
en uiterst zinvol met elkaar is gediscussieerd.
De boodschap die wij hebben meegekregen was heel duidelijk:
•
•
•
•
•
•

maak er een minder complexe organisatie van
juridische verzelfstandiging van secties
samenwerking met andere secties binnen een federatiemodel
houd het voor de leden betaalbaar
een klantvriendelijk en professioneel bondsbureau
behoud van het huidige wedstrijdaanbod

Met de uitwerking hiervan is op 12 maart reeds begonnen. Op deze datum vond hierover een
gesprek plaats in het bondsbestuur. Het is verheugend te kunnen melden dat het bondsbestuur
zich in grote lijnen kan vinden in het nieuwe organisatiemodel dat de sectie Carambole voor ogen
staat. De sectie Carambole zal naar alle waarschijnlijkheid een zelfstandige vereniging worden
binnen de KNBB met volledige rechtsbevoegdheid (met eigen statuten en reglementen). Uiteraard
houden wij u van verdere ontwikkelingen in onze volgende nieuwsbrief op de hoogte.
Gesprek met NOC*NSF
Er is reeds informeel contact geweest met NOC*NSF over de denkrichting van het nieuwe
organisatiemodel en dat was bemoedigend. Uiteraard zal graag gebruik worden gemaakt van de
diensten van deze instantie voor de verdere uitwerking, zodat subsidies in de toekomst worden
veilig gesteld.
Wat doet de KNBB voor haar leden?
Die vraag werd tijdens de regionale vergaderingen meerdere malen gesteld en geeft aan dat er in
de afgelopen jaren onvoldoende met de leden is gecommuniceerd.
Het bestaansrecht aantonen van een nationale sportbond als de KNBB is niet zo moeilijk – we
zullen daaraan bij de presentatie van onze plannen in de vergadering van de sectieraad ook
aandacht schenken - , doch dit laat onverlet dat nog veel missiewerk verricht moet worden om het
“wij-gevoel” terug te krijgen.

Wat doen de leden voor de KNBB?
Een grote groep vrijwilligers is dagelijks bezig voor “hun” KNBB. Ontzaglijk veel tijd wordt door hen
gestoken in het wedstrijdwezen, besturen en commissies. Wij zijn al aan deze vrijwilligers verplicht
er een organisatie van te maken waarop je trots mag zijn en waarin harmonieus met elkaar kan
worden samengewerkt. We hebben allen immers hetzelfde doel: de biljartsport in Nederland voor
een breed publiek aantrekkelijk te maken.
Het Carambole-huis biedt plaats aan vele “bewoners”
Recentelijk zijn wij benaderd door twee collega-bonden over toekomstige samenwerking.
Wij zijn van mening dat ons meer bindt dan scheidt met collega-bonden. Vandaar dat wij open
staan voor alle vormen van samenwerking en afneming van diensten. Collega-bonden zullen in de
gelegenheid worden gesteld stap voor stap kennis te maken met de biljartsport zoals die bij de
KNBB wordt beoefend. Wij stellen ons voor dat in goed overleg met de districten te doen.
Naar een KNBB – Carambole met 40.000 leden?
Ja, dat kan. En dit jaar nog!
Het is algemeen bekend dat KNBB-verenigingen leden hebben, die niet als lid van de bond zijn
aangemeld. Men neemt niet deel aan competities of PK’s.
Waarom zouden we deze leden opgeven is een veelgehoorde vraag.
Voor ieder lid ontvangt de KNBB subsidie uit de Lotto-gelden. Door leden van KNBB-verenigingen
niet op te geven lopen we een fors bedrag aan contributie én subsidie mis.
Als deze leden wel zouden worden aangemeld tegen een contributie van € 6,-- per jaar, kan de
contributie voor senioren aangepast worden. Als daarbij de garantie wordt gegeven dat KNBBverenigingen in totaal niet meer bondscontributie gaan afdragen dan thans, moet het mogelijk zijn
de doelstelling te verwezenlijken. Méér leden betekent ook dat je als sportbond aantrekkelijker
wordt voor sponsors. We hebben ons voorgenomen de verenigingen over dit onderwerp op korte
termijn te benaderen.
Herinrichting sectiebestuur en commissies
Op 19 maart zal het sectiebestuur onder meer gaan praten over samenstelling van portefeuilles en
de verdeling daarvan. Uitgangspunt hierbij is dat er kortere lijnen gaan komen tussen
portefeuillehouders in het sectiebestuur en hun collega’s met dezelfde portefeuille in
districtsbesturen.
Ook zal kritisch worden gekeken naar de effectiviteit van de verschillende
commissies:

Wedstrijdzaken

Jeugd
De beperkingen die de jeugd thans ondervindt bij het spelen van wedstrijden in competitieverband
zullen worden opgeheven.
De reglementen zullen op dit punt worden aangepast, zodat jeugdspelers m.i.v. het nieuwe
wedstrijdseizoen kunnen deelnemen aan zowel jeugd- als seniorencompetities. Dezelfde
verruiming komt er voor PK’s. Een en ander uiteraard met toestemming van de ouders.

Dagcompetitie
Het bestuur werkt toe naar een volwaardige dagcompetitie (gelijk aan de avondcompetitie).
Komend seizoen komen er al 3 klassen driebanden bij. In de nieuwe opzet geldt geen
leeftijdsgrens meer om hieraan te kunnen deelnemen.

Collecteer voor de gehandicaptensport en tevens voor uw eigen vereniging
Graag stellen wij u aan een nieuwe partner van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond voor; te
weten Fonds Gehandicaptensport. Dit Fonds is hét enige fonds voor alle gehandicapten in
Nederland, dat zich enkel en alleen op sport richt. Fonds Gehandicaptensport is er daarbij voor álle
gehandicapten; met een lichamelijke-, zintuiglijke- en/of verstandelijke handicap.

In deze samenwerking zullen de KNBB en Fonds Gehandicaptensport zich door gezamenlijke
fondsenwerving en marketing inzetten voor de verdere integratie van gehandicapte sporters
binnen de biljartsport en voor meer kwaliteit in (top)sportbegeleiding.
De Nationale collecteweek van Fonds Gehandicaptensport vindt plaats van 6 t/m 12 april 2008. Uw
vereniging wordt gevraagd om hieraan deel te nemen. Alle verenigingen hebben hiervoor een
folder van Fonds Gehandicaptensport ontvangen waarin stapsgewijs uitgelegd wordt welke zaken
door uw vereniging dienen te worden opgepakt om de collecte voor uw vereniging succesvol te
laten zijn. De folder laat uw vereniging ook zien welke voordelen er voor uw vereniging te behalen
zijn.
Wanneer uw vereniging een aanbod voor sporters met een handicap heeft, dan kunt u 25% van
uw collecteopbrengst in uw clubkas steken. Heeft uw vereniging dit aanbod niet dan mag zij 15%
van de collecteopbrengst houden.
Daarnaast kan uw vereniging ook nog eens aanspraak maken op een subsidie van Fonds
Gehandicaptensport wanneer zij een aanbod voor gehandicapte sporters heeft óf plannen heeft
om dit te realiseren. Al met al kan de collecteactiviteit van uw vereniging een mooi extra bedrag
voor uw clubkas opleveren.
Het bestuur van de KNBB vraagt uw vereniging om deel te nemen aan deze collecteactiviteit
waarmee we met elkaar de gehandicapte biljarters een enorme dienst kunnen bewijzen. Wilt u
collecteren of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Eelco Koekoek van het Fonds
Gehandicaptensport e.koekoek@fondsgehandicaptensport.nl

DOE MEE en collecteer voor uw vereniging én de gehandicaptenbiljartsport!

