NIEUWSBRIEF NR. 11 (NOVEMBER 2009)
Uitleg “rookbeleid” KNBB vereniging Carambole.
Het nieuwe rookbeleid dat op 1 juli 2008 door de overheid is ingevoerd stuit op veel bezwaren en
daaraan gerelateerde problemen. Het grootste probleem is de handhaving van deze wet en dat
heeft ook z’n impact op onze biljartbond. In het wedstrijdreglement met publicatiedatum 1 augustus
2008 zijn bepalingen opgenomen waarin de KNBB voorschrijft dat biljartwedstrijden in een
rookvrije ruimte dienen te worden gespeeld. Bij het opstellen van dit reglement kon nog geen
rekening gehouden worden met alle ontwikkelingen die uit deze wet voort zouden vloeien. Het
afgelopen jaar hebben ons hierover diverse reacties bereikt, voornamelijk over de handhaving
hiervan. Ook zijn er brieven van advocaten tot ons gekomen die onder andere van ons eisen deze
regelgeving na te leven en districten op te dragen de naleving van deze regel te effectueren.
Wij als KNBB vereniging stellen dat wij fysiek niet, althans onvoldoende in staat zijn nakoming van
de Tabakswet af te dwingen, gegeven het feit dat districtsverenigingen en de verenigingen als
gevolg van hun rechtspersoonlijkheid zelfstandig functioneren en zelf overeenkomsten aangaan
met horecaondernemers, die op grond van de Tabakswet een eigen verantwoordelijkheid hebben
en die blijkens de Tabakswet op de nakoming van de bepalingen in de Tabakswet dienen te
worden aangesproken.
De KNBB vereniging Carambole – voor zover te realiseren – deelt de mening dat waar spelers dat
wensen zij in staat gesteld zouden moeten worden om wedstrijden in rookvrije ruimten af te
werken. De KNBB kan zich hierin echter ten hoogste verplichten tot een inspanningsverplichting
maar niet tot een resultaatverplichting.
Teneinde te voorkomen dat de KNBB vereniging Carambole aansprakelijk wordt gesteld voor niethandhaving van het rookverbod (een taak van de wetgever) en om geldverslindende juridische
procedures te voorkomen is ons geadviseerd in het WR op te nemen dat wedstrijden dienen te
worden gehouden in een openbare ruimte. Het is aan de wetgever erop toe te zien dat in een
dergelijke ruimte niet wordt gerookt. Voor wat betreft de organisatie van WK’s, EK’s, Grand Dutch,
en NK’s willen wij via een te sluiten contract met de organiserende vereniging voorkomen dat
tijdens deze wedstrijden wordt gerookt. De desbetreffende vereniging zal op zijn beurt dit met de
zaalhouder vooraf moeten zijn overeengekomen. Voor wat betreft gewestelijke finales zullen wij
de gewestelijke commissies opdragen deze uitsluitend toe te wijzen aan verenigingen met een
lokaliteit waarin tijdens wedstrijden niet wordt gerookt. De districten kunnen eveneens
districtsfinales en voorwedstrijden toewijzen aan verenigingen met lokaliteiten waarin niet wordt
gerookt. Bij competitiewedstrijden ligt de regie bij de thuisspelende vereniging.
Wanneer deze wil afwijken van de wetgeving dan dient men ook de juridische gevolgen
hiervan voor hun rekening te nemen. Districten moeten zich vrijwaren voor deze
aansprakelijkheid.
Wedstrijden in het kader van de Landscompetitie dienen dus ook in een openbare ruimte te
worden gehouden en daar valt een door een horecaondernemer aangewezen en goedgekeurde
rookruimte niet onder (dat is een besloten ruimte). Indien een uitspelend team weigert in een
dergelijke lokaliteit te spelen, dan is het de verantwoordelijkheid van het district om de wedstrijd in
te delen in een lokaliteit waarin niet wordt gerookt. In het geval de zaalhouder het roken in een
openbare ruimte toestaat kunnen spelers niet worden verplicht in een dergelijke ruimte te spelen.
De vereniging die gebruik maakt van een dergelijke lokaliteit is dan verplicht de wedstrijd te
organiseren in een rookvrije ruimte. Doet men dat niet, dan staat deze weigering gelijk aan het niet
spelen van een wedstrijd en zijn de maatregelen van toepassing zoals vastgelegd in het WR en
CR.

Het vinden van een passende oplossing is dus primair de verantwoordelijkheid van de
thuisspelende vereniging. In het afgelopen wedstrijdseizoen is ons gebleken dat in een groot
aantal districten zich geen problemen met het niet-roken tijdens wedstrijden voordoen en zowel
rokers als niet-rokers halverwege een wedstrijd gebruik maken van de toegestane pauze.
In de door de vergadering overgenomen nota is voor het wedstrijdseizoen 2009/2010, aanvangend
per 1 augustus 2009 bepaald dat de KNBB sectie Carambole voor het komende wedstrijdseizoen
het reglement inzake het roken tijdens biljartwedstrijden aan zal passen.
Dit heeft inmiddels plaats gevonden en heeft geresulteerd in het volgende :
a. het wedstrijdreglement zal worden aangepast in die zin dat de bepalingen met
betrekking tot de toepassing van de Tabakswet zullen worden verwijderd. Dit reglement
is conform de reglementen vóór 1 augustus 2009 gepubliceerd en zal daarmee ook
rechtsgeldig zijn voor het wedstrijdseizoen 2009/2010;
b. de KNBB vereniging Carambole zal voor de wedstrijden waarvoor zijzelf
organisatorische verantwoording draagt voor de organisatie van wedstrijden via
organisatiecontracten met de desbetreffende organisaties overeenkomen dat tijdens die
evenementen in de wedstrijdzaal niet zal worden gerookt;
c. de KNBB vereniging Carambole zal voor die wedstrijden waar derden de
organisatorische verantwoording dragen, doorgaans de districtsverenigingen, deze
organisaties ten sterkste adviseren op gelijke wijze als de KNBB vereniging Carambole
te handelen;
d. daar waar primair de thuisspelende vereniging de organisatorische verantwoording
draagt (zoals tijdens de Districtsronde van de Landscompetitie) worden de
districtsverenigingen opgeroepen vroegtijdig mogelijke conflicten inzake de handhaving
van de Tabakswet te inventariseren, om daarop via de vaststelling van het
wedstrijdschema daarmee rekening te kunnen houden en in gaval van een conflict een
andere locatie voor het verspelen van de desbetreffende wedstrijd vast te stellen.

Regiowedstrijdleider Zuid Nederland.
Onze regio zuid heeft momenteel geen wedstrijdleider. Dit wordt nu waargenomen door enkele
enthousiaste bestuurders maar het spreekt voor zich dat dit voor deze mensen een te grote
belasting betekent. Wij zoeken daarom 2 geschikte kandidaten om hier invulling aan te geven.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Sjef Hamers en of Ad Klijn (030-6008403).
Algemene ledenvergadering KNBB vereniging Carambole.
De algemene ledenvergadering van de KNBB vereniging Carambole is verzet van 28 november
naar 21 november 2009.
Inventarisatie accommodaties verenigingen
Begin september a.s. zullen alle verenigingen van Carambole een vragenformulier toegezonden
krijgen met het verzoek daarop diverse gegevens met betrekking tot hun accommodatie te
vermelden. Na terugontvangst zal een inventarisatie worden opgesteld, aan de hand waarvan het
te voeren accommodatiebeleid inhoud kan worden gegeven.
Ook kan op het formulier worden aangegeven of een vereniging ondersteuning van het
bondsbureau wenst bij accommodatieproblemen of (ver) bouwplannen.
Doel van dit alles is om bij groei van het aantal leden ervoor te zorgen dat deze ook daadwerkelijk
kunnen biljarten en men minder vaak wordt geconfronteerd met een ledenstop bij een vereniging.
Namens het bestuur van de KNBB vereniging Carambole,
Jaap Labrujere.

Nieuwe portefeuille Topsport Carambole.
De KNBB vereniging Carambole bestaat hoofdzakelijk uit breedtesporters. Echter iedere sport is
erbij gebaat dat er ook beleid wordt gevoerd ten behoeve van onze topsporters.. Immers de
topsporters kunnen jeugdige talenten stimuleren en dragen bij aan de promotie van onze sport.
.
Een veel gestelde vraag door leden is; “Wat kost ons dit allemaal wel niet?” Welnu, de kosten
hiervan beperken zich in de regel tot de kosten van trainingen, arbitragekosten en uitzendkosten.
De organisatiekosten van grote toernooien worden tot nu toe gedekt door bijdragen van
sponsoren.. Met een goed topsport beleidsplan, goede structuur en juiste implementatie, worden
er sponsoren aangetrokken om dit alles te realiseren. Indien dit niet het geval is kan het
betreffende evenement namelijk geen doorgang vinden.
Om dit deel van onze vereniging meer structuur en helderheid te geven heeft Bennie Deegens
daarom een beleidsplan geschreven. Het doel van dit plan is tevens erkenning te krijgen van
NOC/NSF dat ook wij als vereniging Carambole topsport bedrijven. Deze erkenning is er helaas
nu nog niet. Hierdoor lopen we subsidies mis die we goed kunnen gebruiken. Programma’s en
doelstellingen dienen gericht te zijn op de ontwikkeling van toppers en talenten. Voor de vereniging
Carambole is een topsporter iemand die professioneel met biljarten bezig is en sportief gezien de
potentie heeft om de Europese- en wereldtop te halen.
We kunnen topsport omschrijven als “alles aanwezig is en wat er nodig is om spelers en speelsters
dat doel te laten bereiken en te behouden.” Topsporters hebben een voorbeeldfunctie en kunnen
wervend zijn voor de breedtesport. Een belangrijke basis hierin is een logische doorstroming
bevorderen van talenten i.s.m de commissie breedtesport naar in eerste instantie de nationale top
en vervolgens de internationale top. Carambole zal voor het te voeren topsportbeleid beschikken
over een eigen commissie.


De commissie Topsport bestaat uit:



Portefeuillehouder, tevens voorzitter



Medewerker wedstrijdzaken, tevens secretaris



Bondscoach



Topsportcoördinator KNBB



Vertegenwoordiger Biljart Artistiek



Vertegenwoordiger namens de spelers

Regelmatig zal de portefeuillehouder Breedtesport deze vergaderingen bijwonen Andersom zal dit
ook het geval zijn, om van elkaar te weten, hoe de aansluiting het best bewaard kan blijven. Dit
beleidsplan dient tevens om het beleid kenbaar te maken, binnen Carambole, maar ook tot het
verhogen van de beleidserkenning van de sport door NOC*NSF. Op de site van de KNBB, zal in
de komende maanden het gehele plan te lezen zijn.

