NIEUWSBRIEF NR. 7 (FEBRUARI 2009)
Biljartvrienden,
De op 17 januari gehouden bondsraad te Borculo is naar wens verlopen. Er was duidelijke
eensgezindheid en er zijn spijkers met koppen geslagen. De nieuwe structuur zoals aangegeven in
het rapport Bos zal de komende maanden uitgewerkt worden. Carambole zal dan per 01-07-2009
verder gaan als een juridisch zelfstandige vereniging binnen de KNBB. Ook heel belangrijk is dat
de bondsraad teruggebracht wordt van 32 naar 12 zetels en dat het overkoepelend bondsbestuur
nog zal bestaan uit 5 leden. Commissies uit de bondsraad zijn nu al druk doende om statuten te
regelen en profielen voor de nieuwe bondsbestuurders samen te stellen. Er zal vervolgens een
sollicitatieprocedure opgesteld worden en met kandidaten gesprekken worden gevoerd. In de
bondsraad van 13 juni 2009 zal het nieuwe bestuur aangesteld worden en er is in mijn perceptie
geen betere constructie denkbaar om zo de juiste en beste (beschikbare) man of vrouw op de
juiste plaats te krijgen. Ook de bondsraad zal teruggebracht worden naar 12 zetels en ook hier ziet
men een heel nieuw elan ontstaan. De helicoptervieuw krijgt meer gestalte en ik ben ervan
overtuigd dat er in deze constructie meer vereniging en sectie overstijgend gedacht gaat worden.
De bondsraad zal actiever haar controlerende taak uit gaan voeren. Daarom is een samenstelling
met veel kwaliteit van dit hoogste orgaan van de KNBB zeer essentieel. In de komende maanden
zullen wij in de biljartbladen oproepen doen voor kandidaat- bestuurders. Indien u interesse heeft
en voldoet aan het gestelde profiel schroom dan niet en stuur een brief of e- mailbericht naar de
KNBB of naar een van de bestuurders die voor verdere afhandeling zorg zullen dragen.
Al eerder heb ik gememoreerd dat de terugloop van leden ons ernstige zorgen baart. Ons inziens
is er maar één optie om dit fenomeen het hoofd te bieden en dat is samenwerken met collega bonden. Ik wil een voorbeeld noemen, in Zuid-Oost Nederland wordt het steeds moeilijker om een
goede uitdagende kadercompetitie op te zetten maar ook andere speldisciplines komen in het
gedrang. Wat zou het toch een groot voordeel zijn als wij erin zouden slagen om samen te gaan
werken met collega- bonden om zo die competities weer aantrekkelijker te maken. Iedere biljarter
is hiermee gediend en daarom zullen wij als uw bestuur in deze het voortouw nemen. De laatste
jaren is er nogal wat gebeurd binnen de KNBB en ik denk dat het nu de hoogste tijd is om dit
achter ons te laten. Nu samenwerken en laten zien dat er een nieuw elan heerst dient eerste
prioriteit te krijgen. Zoeken naar oplossingen om deze samenwerkingconstructies financieel
mogelijk te maken is nodig en ook daar zijn wij druk doende mee. Momenteel voeren wij al
gesprekken met drie collega -bonden en wij hebben de intentie om op korte termijn een vierde
bond te benaderen.
Met het aanstellen van Bart Schoneveld als penningmeester en het werk dat Bart al heeft verricht
denken wij dat de weg naar de zo vaak gevraagde financiële transparantie nu werkelijk is
ingeslagen. In onze laatste sectieraad stelde Bart dat hij een begin gaat maken met het
terugbetalen van de lening. Sommigen vinden dat dit beter nog uitgesteld had kunnen en mogen
worden. Maar beste mensen ik heb altijd geleerd “wie zijn schuld betaalt verarmt niet” en is het niet
de hoogste tijd dat wij hiermee nu eens eindelijk een begin gaan maken.
Er werd gesteld dat dit een sigaar uit eigen doos is, “ja zeker is dit een sigaar uit eigen doos maar
hoe je het wendt of keert met 82% van de leden zal dit altijd zo blijven”. Nu zijn er districten die
deze lening al hebben kwijtgescholden en bij deze wil ik hiervoor onze oprechte dank
overbrengen. Zo zorgen zij ervoor dat wij wat vet op de botten krijgen en omdat wij ook financieel
zelfstandig worden is dit een welkome aanvulling. Overigens districten die besluiten om dat niet te
doen hebben ook ons volste begrip.

Voor ons als bestuur zal het een zegen zijn als wij hier eindelijk een keer van verlost zijn want dit
verdient echt niet de schoonheidsprijs en ik denk dat een oprecht excuus bij deze voor de late
afhandeling niet meer dan terecht is. Ik wil nog één onduidelijkheid hierover uit de weg hebben en
dat is volgende,….stel dat een district de lening een jaar geleden heeft geschonken en een ander
district besluit om dit alsnog te doen is de situatie precies hetzelfde. Met andere woorden een
geschenk blijft een geschenk en dat heeft in deze niets met een contributieverhoging te maken.
Dat biljarten nog steeds immens populair is bewijzen de internet- uitzendingen van onder andere
de Grand Dutch. In dat kader verheugt het ons te melden dat wij bezig zijn met het ontwikkelen
van een Biljart TV Kanaal. Tevens gaan wij bekijken hoe wij het beste een carambole
biljartmagazine op kunnen zetten. Een magazine waar aandacht besteed wordt aan de gewone
man of vrouw aan de tafel die iedere week zijn of haar plezier beleeft aan onze mooie sport die
gelukkig weer op de goede weg terug is.
Wij wensen u veel biljartplezier toe in het jaar 2009, een jaar waarin er voor de KNBB
organisatorisch veel te gebeuren staat. Ook een jaar waarin we al uitzien naar ons 100- jarig
bestaan in 2011.

Om u een indruk te geven van ons bondsbureau en hoe de mensen die daar werkzaamheden zijn
hun werk voor u verrichten heeft Ad Klijn zich al een keer aan u voorgesteld.
Bij deze wil ik u voorstellen aan Mevrouw Carla Snoeij.
Sinds juni 2001 werk ik bij de KNBB als bestuurs- en directiesecretaresse. Voor die tijd werkte ik 9
jaar bij de Nederlandse Bridge Bond in dezelfde functie.
Secretariële ondersteuning voor het bondsbestuur. Organisatie en notuleren van alle
bondsbestuursvergaderingen, evenals de vergaderingen van de bondsraad.
Voor de directeur van het bondsbureau verzorg ik alle secretariële handelingen, zoals o.a. de
ingekomen en uitgaande post, melden van ziektegevallen en contact houden met de Arbodienst,
het bijhouden van de urenregistratie, inkopen van kantoor- en huishoudelijke artikelen. Het
verzorgen en reserveren van vergaderruimten. Lay-out en verzending van de nieuwsbrieven voor
Carambole en Snooker. (Secretariële) ondersteuning van de sectiebesturen en de collega’s.
Telefonisch aanspreekpunt voor bestuurders en leden, met vragen van allerlei aard.
Heeft u vragen, belt of mailt u ons, wij helpen u graag!
Namens het bestuur van uw sectie,
Jaap Labrujere.

Bent u ouder dan 50 schrijft u dan voor 1 mei 2009 in voor het biljartevenement
op de Senior Games
Van 7 t/m 12 september vinden de Senior Games 2009 in Domburg plaats. Ook biljart
is een van de deelnemende sporten. De Senior Games is het internationale
sportevenement voor iedereen vanaf 50 jaar.
Op het biljartevenement worden de volgende spelsoorten gespeeld:
Libre, kleine hoek en grote hoek
Gewenste moyenne: >7.00
Hoofdklasse libre 7 t/m 11.99, kleine hoek 180
Extra klasse libre 12 t/m 19,99, kleine hoek 250
Overgangsklasse 20 t/m 34.99, grote hoek 300
Top klas en hoger vanaf 35, grote hoek 350
Op de website van Senior Games is alle informatie over het biljartevenement te
vinden waaronder toelatingseisen en spelsoorten.
Zie voor meer informatie: http://www.seniorgames2009.nl/sporten/bekijk/biljart
Wilt u zich direct inschrijven dan kan dit via de volgende link:
http://www.roompotparken.nl/seniorgames/aanmelden/biljarten

Kijktip:
In Grubbenvorst wordt van 14 t/m 17 mei a.s. het EK Biljart Artistiek georganiseerd door Stichting
Parel aan de Maas.
Wij nodigen hierbij alle belangstellenden uit om hier tijdens deze dagen een bezoekje te brengen
aan :
Centrale Accommodatie 't Haeren
Irenestraat 20 b
Grubbenvorst (nabij Venlo)
Tel: 077-3661576
Voor extra informatie kunt u zich wenden tot:
Jos Wijnen
06-51970176
jos-wijnen@hetnet.nl

SPORT voor SPORT
De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond werkt samen met Fonds Gehandicaptensport om verdere
integratie van gehandicapte sporters binnen de reguliere sport mogelijk te maken. Zo krijgen de
organisaties van het NK G-biljarten een financiële ondersteuning tbv organisaties NK teams en NK
individueel. Dat kunnen we niet alleen en daarom doen wij graag een beroep op de
biljartverenigingen en haar sporters om hun gehandicapte sporters te steunen.

Samen collecteren voor de gehandicaptenbiljartsport
Samen met alle biljartverenigingen, onder kundige begeleiding van Fonds Gehandicaptensport wil
de KNBB jaarlijks participeren in de Nationale collecteweek van Fonds Gehandicaptensport. De
collecte vindt dit seizoen plaats van 29 maart t/m 4 april 2009. Het zou geweldig zijn als uw
vereniging hieraan deel neemt!
Mocht uw vereniging interesse hebben om hieraan deel te nemen dan kunt u gebruik maken van
de bonusregeling waarbij uw vereniging 25% van de collecteopbrengst zelf tbv gehandicaptensport
kan besteden. Lees verder via de volgende link http://www.knbb.nl/knbb/468/%20/
Voor meer informatie kunt u terecht op www.fondsgehandicaptensport.nl
Graag zien wij u reactie tegemoet. Deze kunt digitaal sturen naar:
Fonds Gehandicaptensport
T.a.v. Dhr. R.Verbree
r.verbree@fondsgehandicaptensport.nl
tel 030-6597320
DOE MEE en collecteer voor uw vereniging én de gehandicaptenbiljartsport!

