NIEUWSBRIEF NR. 6 (DECEMBER 2008)
Biljartvrienden ,

De op 6 December gehouden sectieraad van Carambole is naar wens verlopen. Het meest
belangrijke is dat bijna unaniem werd gekozen voor het mengmodel als meest geschikte
organisatievorm voor de nabije toekomst van de KNBB zoals omschreven in het rapport van de
commissie Bos. In dit model wordt alleen de sectie carambole een zelfstandige vereniging binnen
de KNBB. Daarbij werd de wens uitgesproken om deze nieuwe organisatie zo spoedig als mogelijk
in te voeren. Het door iedere sectie en of vereniging ophouden van de eigen financiële broek is
dan geregeld.
Het verheugt ons te melden dat de bondsraad van 13 December na een lange vergadering ook
heeft besloten dat dit model momenteel het best aan de verlangens van de leden tegemoet komt.
Duidelijk is dat de drie overige secties liever verder gaan in het huidige bondsmodel maar men
heeft toch ook begrip voor de verlangens van Carambole en is om die reden akkoord gegaan.
Verder is besloten dat het huidige bondsbestuur en bondsraad intact blijven tot aan de
voorjaarsvergadering (Juni) en ook dat lijkt ons de meest wenselijke situatie. Indien men voor een
interim bestuur had gekozen was er weer kostbare tijd verloren gegaan en voordat dit college dan
is ingewerkt ben je zo weer een half jaar verder. Maar ook reeds ingezette processen hadden op
deze wijze te veel vertraging opgelopen. In de voorjaarsvergadering van 2009 zal dus een nieuwe
bondsraad van 12 personen geïnstalleerd worden. De verdeling van zetels is, 6 Carambole, 2
Pool, 2 Snooker en 2 DBG. Daarna zal de bondsraad het bondsbestuur benoemen dat dan uit 5
personen bestaat. Deze personen dienen aan het juiste profiel te voldoen. Iemand die een
bestuurspost in het KNBB bestuur ambieert kan solliciteren. Wij als uw bestuur zien deze
besluitvorming als een grote stap voorwaarts voor onze KNBB. Natuurlijk dienen details goed
uitgewerkt te worden en zeker de subsidies voor o.a. topsport veilig gesteld te zijn. In onze
perceptie dient deze nieuwe organisatie jaarlijks deskundig geëvalueerd te worden en indien
noodzakelijk of wenselijk daar waar nodig aangepast. Een organisatie is tegenwoordig een zeer
dynamisch gebeuren. De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo dus jezelf steeds
aanpassen aan de omstandigheden is een vereiste. Doe je dat niet raak je achterop en verlies je
de broodnodige aansluiting die voor een moderne nationale sportbond noodzakelijk is. Voor ons
als uw bestuur wordt zeker de eerst helft van 2009 een hele drukke tijd. Wij dienen onze huidige
sectie om te gaan bouwen naar een slagvaardige vereniging waarin ieder biljarter zich thuis voelt.
Het bestuur gaan wij anders inrichten en om al dat soort redenen hebben wij meer deskundig
kader nodig. Tal van zaken komen nu in sneltreinvaart op ons af en bij deze vragen wij een ieder,
indien u ambitie heeft om zitting te nemen in een gewestelijk bestuur, het bestuur van de KNBB, de
bondsraad of een commissie laat ons dat dan alstublieft weten. Ook vragen hierover willen wij
gaarne beantwoorden. U kunt mij of de secretaris hierover te allen tijde benaderen. Wij zullen dit
zeer vertrouwelijk behandelen.

Rest mij om u allen namens het bestuur van de sectie Carambole hele fijne feestdagen en
jaarwisseling toe te wensen. Dat 2009 u allen veel gezondheid, geluk en voorspoed mag brengen
en dat wij er allen in slagen om een mooie gezonde biljartbond neer te zetten.
Namens het bestuur,
Jaap Labrujere.

