NIEUWSBRIEF NR. 3 (JUNI 2008)
Beste carambole biljarters.
Het is al weer enige tijd geleden dat wij een nieuwsbrief hebben verspreid. Er is in die tijd echter
wel veel gebeurd. Het was eerst de “open brief” van de secretaris van het bondsbestuur die de
gemoederen in caramboleland bezig hielt direct gevolgd door onze sectieraad van 31 mei en de
bondsraad van 7 juni. Laat ik beginnen met de open brief, uw bestuur vond deze brief tendentieus,
suggestief en er stonden halve en hele niet waarheden in vermeld. Wij als bestuur van Carambole
keuren deze vorm van communiceren af en hebben daarom besloten niet te reageren. Dit schaadt
het imago van de KNBB en zeker nu kunnen wij dat niet hebben.
In onze sectieraad van 31 mei is deze brief aan de orde geweest. Ik denk dat het nu wel
genoegzaam bekend is dat vele passages zijn weerlegd. Daarom hebben wij besloten om hier
definitief een punt achter te zetten om zo op een constructieve wijze met elkaar verder te kunnen
gaan. In deze vergadering is Bennie Deegens uit Borculo toegetreden tot ons bestuur. Bennie zal
projectmatige zaken voor zijn rekening nemen.
De sectieraad van 31 mei is desondanks zeer goed verlopen en er is op een respectvolle wijze met
elkaar gediscussieerd. Uw districtbestuurders hebben ons een duidelijke opdracht meegegeven
voor de bondsraad van 7 juni.
De bondsraad van 7 juni verliep zeer moeizaam en net als tijdens de bondsbestuursvergaderingen
leek het erop dat wij geen millimeter tot elkaar zouden komen. Vooral de verhoging van de
contributie en het onderzoek naar een passende organisatie waren heikele punten. Maar na
diverse schorsingen en beraadslagingen in de wandelgangen zijn we er gelukkig toch uitgekomen.
Allereerst de contributie, een commissie bestaande uit de 4 penningmeesters van de secties en de
bondspenningmeester gaat onderzoeken of het voorstel van carambole haalbaar is.
Dit voorstel houdt in de contributie alleen te verhogen met een indexering van 4 %.
Wij hebben er goede hoop op dat dit gaat lukken.
Hoe het onderzoek naar de nieuwe organisatiestructuur vorm zou moeten krijgen had veel haken
en ogen. Maar gelukkig zijn we toch tot consensus gekomen met een voor carambole acceptabele
oplossing. Het volgende is besloten.
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In opdracht van de bondsraad zal er een structuurcommissie samen gesteld worden die
bestaat uit een vertegenwoordiger van iedere sectie.
Per direct is er in de persoon van Dr. Johan Bos een informateur aangesteld. De heer Bos
zal inventariseren wat de wensen van de secties zijn.
Daarna gaat de structuurcommissie (met de heer Bos) een onderzoek doen. De opdracht is
als volgt geformuleerd “onderzoek welke organisatiestructuur voor de KNBB het meest
wenselijk is voor de eerstkomende jaren, met voor carambole als uitgangspunt de grootste
vorm van zelfstandigheid met behoud van subsidies”. Een organisatie waar iedere sectie of
vereniging de eigen broek ophoudt.
Voor 1 november 2008 zal de commissie een voorstel (gedragen door alle secties) aan de
bondsraad doen. De bondsraad is opdrachtgever en zal dit traject controleren.
Op 1 november kan gestart worden met de implementatie van de nieuwe organisatie.
Per 1 januari is de nieuwe organisatie operationeel.

Omdat de laatste bondsbestuursvergaderingen en het verspreiden van de “open brief” hebben
geleid tot enige vorm van onderling wantrouwen heb ik besloten om tot 1 november een
afkoelingsperiode in te lassen. Dat wil zeggen dat tot die datum een andere vertegenwoordiger van
carambole mijn honneurs in het bondsbestuur waar zal nemen. Uiteraard zal ik gewoon mijn
werkzaamheden als voorzitter van carambole blijven uitvoeren.
Na 1 november heeft het bondsbestuur de taak om de nieuwe organisatie te implementeren en zal
ik om die reden weer terugkeren in het bondsbestuur.
Met vriendelijke groet , Jaap Labrujere.

