NIEUWSBRIEF NR. 5 (NOVEMBER 2008)
Beste biljartvrienden,
De commissie Bos heeft haar rapport gereed en inmiddels toegestuurd aan de secties.
Woensdag 12 november zal de commissie Bos dit rapport toelichten aan het Bondsbestuur en de
bestuurders van de secties. Op 17 november wordt dit rapport openbaar. Wij gaan dit rapport
informeel bespreken met vertegenwoordigers (voorzitters) van onze districten op 17, 18 en 19
november. Oirschot, Nieuwegein en Dalfsen zijn de plaatsen van handeling. Hiervoor krijgt ieder
district nog een uitnodiging. Op 6 december zullen wij in onze sectieraad een definitief standpunt
innemen over het model voor de toekomst van de KNBB en voor uw sectie Carambole in het
bijzonder. Dit zal op deze dag het enige agendapunt zijn.
Er is veel commotie ontstaan over de € 1 contributie verhoging. Zoals u weet heeft het
bondsbestuur voorgesteld om de contributie voor 2008 te verhogen met € 2,50. De sectie
Carambole heeft deze verhoging afgewezen. Om niet in een onmogelijke impasse te komen
hebben wij als uw bestuur in de sectieraad van mei 2008 onze leden gevraagd akkoord te gaan
met een vorm van indexering. Dit zou dan uitkomen op een verhoging van € 1 voor 2008. Hier is
de sectieraad mee akkoord gegaan. Vervolgens is dit in de bondsraad van 7 juni bekrachtigd. De
wijze van incasseren heeft bij velen geleid tot onbegrip. Dit soort zaken valt echter nog steeds
onder de koepel en wij hebben hier niet rechtstreeks invloed op. Voor ons is wel duidelijk
geworden dat dit beter (ook door ons) gecommuniceerd had moeten worden.
Over het rookbeleid van de regering heerst veel onbegrip in het gehele land. Wij als sectie
Carambole hebben hier natuurlijk ook mee te maken. In de vorige nieuwsbrief hebben wij ons
standpunt weergegeven. Dat het roken in openbare ruimten niet is toegestaan is duidelijk.
Hoe de regering haar wetgeving handhaaft is een ander gegeven. Daarom hebben wij in een brief
aan de districten ons standpunt nog maar eens uitgelegd. Nu vernemen wij weer dat bepaalde
lokalen in grensgebieden vrijstelling krijgen. Ga er maar aan staan zou ik zeggen.
Ook over de kledingvoorschriften bereiken ons veel opmerkingen. Wij zijn bezig onze reglementen
(2009 / 2010) aan te passen. Maar nogmaals het volgende: een poloshirt (aangeschaft via de
KNBB) is toegestaan. Daarom hebben wij ook besloten om het dragen van een overhemd met
korte mouw toe te staan. Het versoepelen wil niet zeggen dat we het niet meer zo nauw nemen
met onze kledingvoorschriften. Nee in tegendeel, versoepelen betekend wel handhaven. Een team
dient te allen tijde in dezelfde kleding aan de tafel te verschijnen. Correct gekleed, conform onze
reglementen. Dat er vragen tot ons komen in de trant van “ een afgezakte broek, een te klein of te
wijd poloshirt, knoopjes los, mouwen opgerold, sportschoenen en dat soort zaken” heeft niets met
versoepeling te maken maar alles met handhaving. Arbiters en wedstrijdleiders zijn hier de
aangewezen personen om dit in goede banen te leiden. Zij dienen er op toe te zien dat biljarters
correct gekleed aan de tafel verschijnen.
U begrijpt dat het voor ons als bestuurders een hele drukke periode tijd is. De herstructurering van
de KNBB kost heel veel energie en tijd. Wij hebben goede hoop dat dit beloond wordt en dat de
KNBB omgebouwd wordt tot een moderne, transparante organisatie waar ieder biljarter in
Nederland bij wil horen en deel van uit wil maken. Daarom zijn de eerstkomende 3 maanden van
cruciaal belang voor ons allen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de sectie Carambole
Jaap Labrujere

