NIEUWSBRIEF NR. 8 (APRIL 2009)
Biljartvrienden ,

Voor uw sectiebestuur zijn het drukke tijden. De statuten en reglementen voor de nieuwe KNBB
VERENIGING CARAMBOLE zijn zo goed als gereed en alle voorbereidingen om te komen tot een
zelfstandige vereniging verlopen volgens planning. Op 23 mei in onze sectieraadvergadering
zullen wij deze statuten presenteren en vaststellen. In dezelfde vergadering zal het gehele bestuur
terugtreden en zich vervolgens weer herkiesbaar stellen voor het bestuur van de vereniging. De
heren Aad Flippo en Ad Koolen hebben besloten om zich niet meer herkiesbaar te stellen. Wij
kunnen stellen dat beide heren heel veel verdiensten voor de KNBB hebben gehad. Bij deze wil ik
Ad en Aad dan ook van harte bedanken voor hun jarenlange inzet en ik weet dat zowel Aad Flippo
als Ad Koolen gelukkig nog actief zullen blijven (in een andere hoedanigheid) binnen onze nieuwe
vereniging.
Zaterdag13 juni zal de vernieuwde bondsraad met 12 in plaats van 32 zetels geïnstalleerd worden.
De vereniging Carambole zal 6 van 12 zetels bemensen. Per 1 juli is dan het gehele proces
afgerond en hebben wij bereikt wat onze leden van ons hebben verlangd. Natuurlijk dienen wij in
deze drukke tijden prioriteiten te stellen om alles zorgvuldig en goed in de steigers te zetten. In dat
kader hebben wij besloten ons beleidsplan te presenteren op onze algemene ledenvergadering in
december a.s.. Dit beleidsplan is zo goed als gereed maar wij willen dit in de maanden september
en oktober eerst informeel met onze leden bespreken, zodat er een breed gedragen beleid
gevoerd gaat voeren waar de leden zich in kunnen herkennen.
Dat onze biljartsport nieuwe impulsen nodig heeft hoef ik u niet te vertellen. Daarom is het de
bedoeling dat wij na de vakanties een grote ledenwerfcampagne gaan houden. Een belangrijk punt
bij deze ledenwerving is het enthousiastmeren van onze KNBB Carambole verenigingen om hun
niet aangesloten leden aan te melden als ondersteunend lid. Uit onderzoek is gebleken dat wij op
deze wijze een ledenwinst kunnen boeken van 40 %. Natuurlijk beseffen wij dat iemand die niet
uitkomt in KNBB competities of niet deelneemt aan persoonlijke kampioenschappen zal zeggen
waarom zou ik lid van de KNBB worden? Welnu, in ons plan zullen de verenigingen in totaal niet
meer contributie afdragen dan voorheen. Wij krijgen op deze wijze wel 40 % meer leden, dat
betekent meer subsidie, nog betere dienstverlening, meer aandacht van pers en media, meer
mogelijkheden tot promotie naar de jeugd en ga zo maar door. Deze voorstellen willen wij tevens
in onze overlegronde met u allen bespreken.
Zoals al eerder gemeld is ook het benaderen van collega-biljartbonden, om te komen tot een vorm
van samenwerking, een van onze speerpunten. Het opzetten van gezamenlijke competities en
kampioenschappen zal de biljarter aan de tafel ten goede komen. Het district Delta Zuid-West is
onlangs zo’n samenwerkingsverband aangegaan en dit leidt werkelijk tot een win/win situatie voor
alle partijen.

waarkanikbiljarten.nl - biljartlocaties.nl
De KNBB biedt haar aangesloten verenigingen en personen die op zoek zijn naar een biljartlocatie
een nieuwe dienstverlening via internet aan: www.waarkanikbiljarten.nl of www.biljartlocaties.nl

Vaak ontvangen wij vragen zoals: "waar kan ik in de buurt van mijn vakantieadres biljarten?" of "is
er een biljartvereniging bij mij in de buurt?" Op www.biljartlocaties.nl - www.waarkanikbiljarten.nl
kan iedere geïnteresseerde gericht op zoek gaan. Aangesloten verenigingen/stichtingen hebben
gratis de mogelijkheid zich op deze website op te geven. Gegevens die een vereniging/stichting
kan opgeven zijn o.a. locatiegegevens contactgegevens, korte promotekst, aantal en soort
biljarttafels, competities e.d.. Kortom hoe meer informatie hoe meer u de bezoekers zal
aanspreken om bij u te komen biljarten.
www.biljartlocaties is nu nog leeg en daarvoor nodigen wij elke vereniging/stichting die bij KNBB is
aangesloten uit om haar lokaliteitgegevens en de gewenste verenigingsgegevens in te voeren
zodat de vereniging/stichting vindbaar is. U kunt zich opgeven via www.waarkanikbiljarten.nl en
klikt op de link vereniging toevoegen. Voor technische en functionele vragen kunt u mailen naar
info@biljartpoint.nl
Ook pool- en snookerzalen die KNBB wedstrijden organiseren kunnen zich kosteloos aanmelden,
voor het opvoeren van hun gegevens dienen ze te kiezen voor de optie zaal toevoegen.

EK Artistiek 15 t/m 17 mei 2009
Stichting Parel aan de Maas luistert het jubileum op met het EK Biljart Artistiek.
In 2009 wordt het harde werken beloond en is Stichting Parel aan de Maas, 20 jaar na oprichting,
gastheer van het Europees Kampioenschap Biljart Artistiek. Voor de stichting een geweldige
uitdaging en de spreekwoordelijke slagroom op de taart. Een prachtig jubileum.
Sinds de oprichting in 1989 hebben de beste biljarters uit de hele wereld een bezoek gebracht aan
Grubbenvorst, de thuishaven van Parel aan de Maas. Het allereerste toernooi dat in het maasdorp
gehouden werd was het NK Biljart Artistiek, gewonnen door Jan Brunnekreef. Door de jaren heen
volgden vele grote namen waaronder Leo Corin (EK Biljart Artistiek), Javier Fonellosa (WK Biljart
artistiek), Jean Philipoom (WK Driebanden), Torbjorn Blomdahl (WK Driebanden), Sander Jonen
(GP Biljart Artistiek) en Dick Jaspers (GP Driebanden). De laatste winnaar was Ruud de Vos, die
in april 2007, het Nationaal Kampioenschap Biljart Artistiek op zijn naam schreef.
In 2009 viert Parel aan de Maas dus haar 20 jarig jubileum en dit zal gevierd worden met de
organisatie van één van de grotere evenementen op het gebied van biljart in Europa. Van 15 t/m
17 mei komen de beste artistiek biljarters naar Grubbenvorst om hun kunsten te laten zien op het
groene laken. Het niveau op het EK zal heel hoog liggen, zowel sportief als organisatorisch,
derhalve zal er weer hard gewerkt moeten worden. Decor voor dit grote spektakel is Centrale
Accommodatie ’t Haeren te Grubbenvorst.
Zie voor meer informatie en /of kaartverkoop: www.ek-biljart-artistiek-2009.nl

Ecotaks teruggave voor aangesloten verenigingen
Alleen bij de KNBB aangesloten biljartverenigingen en stichtingen kunnen via de Ecotaks regeling
van VWS een flink bedrag terugontvangen op hun energienota van 2008.
Niet commerciële verenigingen en/of stichtingen, waarvan de energienota op hun naam staat,
kunnen in aanmerking komen voor de teruggave welke kan oplopen tot een korting van een paar
duizend euro.
Verenigingen en/of stichtingen die gebruik van deze regeling willen maken dienen voor 15 juni a.s.
het volledig ingevulde opgavenformulier en een kopie van de energienota naar de KNBB te sturen
Meer informatie en het opgavenformulier kunt u vinden onder: http://www.knbb.nl/knbb/381/%20/

In elke Nieuwsbrief stellen wij graag een van de medewerkers van de KNBB aan u voor. Ditmaal
Anita Smits:
Vanaf november 1999 ben ik werkzaam op de ledenadministratie van de KNBB.
Mijn werkzaamheden bestonden in die tijd voornamelijk uit het verwerken van de
mutatieformulieren, het verstrekken van ledenlijsten, de debiteuren administratie en telefonisch
aanspreekpunt voor districten en verenigingen.
In 2007 is de KNBB overgestapt naar een ledenadministratiesysteem online via Kompsos.
Dit was in het begin voor diverse secretarissen even wennen en we kregen tijdens de opstart te
maken met enkele kinderziektes, welke zo goed als allemaal zijn opgelost.
Uit de complimenten die er uit het land binnen komen kunnen wij opmaken dat de meeste
verenigingen zeer tevreden zijn over het ledenadministratiesysteem zoals deze er nu voor staat.
Wij blijven natuurlijk wel ondanks, al uw complimenten doorgaan met het ontwikkelen en
verbeteren om u steeds beter van dienst te zijn.
Hebt u vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact met mij op, want we zijn er ten slotte
voor U. U kunt de ledenadministratie bereiken via e-mail a.smits@knbb.nl of op werkdagen tussen
9.30 – 16.00 uur via telefoon 030-6008401.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJART BOND
Namens de sectie carambole en met vriendelijke groet,
Jaap Labrujere, sectievoorzitter

