NIEUWSBRIEF NR. 11 (NOVEMBER/DECEMBER 1009)
Biljartvrienden ,
De KNBB Vereniging Carambole krijgt steeds meer gestalte. Het laatste half jaar is er hard
gewerkt aan een beleidsplan en in onze algemene ledenvergadering van 21 november is dit plan
vastgesteld. Lering trekken uit het verleden en nu hard werken aan een nieuwe toekomst is ons
credo. Maar wat merkt de biljarter aan de tafel, “die gewoon wil biljarten en verder geen sores aan
het hoofd wenst”, hier nu van zult u zich afvragen. Welnu allereerst dienen er in onze beleving
nieuwe of verbeterde biljartvormen aangereikt te worden aan de leden. Een veel gestelde vraag
tijdens onze rondgang langs de districten in oktober was, “ mag een district met teamsamenstelling
afwijken van andere districten, en hoe vertaalt zich dat naar gewestelijke en nationale finales”?
Zoals u weet zijn districten autonoom, dus hebben zij hierin een vergaande vorm van vrijheid. Het
is dus toegestaan om met twee-, drie-, vier- of vijftallen te spelen.
Bijvoorbeeld, stel dat een district besluit om in de C1 competitie te gaan spelen met tweetallen,
dan is dit dus toegestaan, mits zij in voorkomende gevallen een team bestaand uit een drietal met
aantoonbare juiste moyennes afvaardigen naar een gewestelijke- of nationale finale. Het district
heeft tevens het recht om het aantal te spelen caramboles te minimaliseren en kan zodoende
iedere speler twee partijen laten spelen.
Een ander punt waar naar gekeken wordt is het samenvoegen van bepaalde klassen met
aangepaste moyennegrenzen en carambole totalen. Bijvoorbeeld de C5 en C4 klasse
samenvoegen en de C3 en C2 klasse ook samenvoegen. De C1 klasse behoeft dan ook
aanpassingen.
Een werkgroep is hier druk mee bezig. Velen vinden dat het spelen van kortere partijen
spectaculairder is en heeft dus een meerwaarde. Het spelen van kortere partijen wordt
gecompenseerd door het spelen van meer partijen.
De Commissie Sportzaken Carambole gaat het reglement kritisch bekijken en daar waar
belemmerende regels voor het samenstellen van een team voorkomen; schrappen.
De volgende punten hebben onze speciale aandacht:
Aantal spelers per team
Rouleren van spelers
Reserveregeling
Verder wordt ook gekeken naar moyennegrenzen bij enkele persoonlijke kampioenschappen.
Ook worden op korte termijn bijeenkomsten voor de teamleiders van de nationale kadercompetitie
georganiseerd. Er zal worden bezien hoe deze competitie aantrekkelijker gemaakt kan worden,
waardoor de deelname weer zal toenemen.

Het bestuur van de vereniging Carambole vindt het belangrijk dat het financieel beleid transparant
is. Dat een ieder kan zien wat er met uw contributie is gebeurd. De contributieopbouw is met
ingang van 1 januari vereenvoudigd en ziet er als volgt uit:
basislidmaatschap
arbiter (niet spelend)
recreanten (dagcompetitie)
junioren (tot 18 jaar)
senioren (avondcompetitie)
senioren (avond- en dagcompetitie)

€ 5,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 16,50
€ 27,50
€ 30,00

Met ingang van het wedstrijdseizoen 2010/2011 komt het teamgeld voor deelname aan de
landscompetitie te vervallen.
Een lid van de KNBB Vereniging Carambole draagt tevens contributie af aan het district en aan
zijn of haar vereniging.
Voor het eerst hebben wij een contributie voor het basislidmaatschap ingesteld. Deze contributie is
onder andere bedoeld voor leden van Carambole verenigingen die niet deelnemen aan de
competitie en of persoonlijke kampioenschappen. Zij betalen € 5,00 per jaar en krijgen hiervoor
onder andere de sportpas. Waarom zouden deze zogenaamde “grijze leden” als lid moeten
worden aangemeld? In de eerste plaats omdat de kosten dan zo eerlijk als mogelijk worden
omgeslagen. Thans betalen de senioren, junioren en recreanten voor deze niet aangemelde leden
mee. Door aanmelding van grijze leden kan de contributie voor genoemde leden omlaag. Ook
tellen de leden met een basiscontributie mee voor de berekening van subsidie. Bij meer leden is
Carambole interessanter voor sponsoren en krijgen we tevens meer media aandacht.
Maar deze vorm van contributie is er ook voor mensen die ons voor dit kleine bedrag willen
ondersteunen. Hiermee kunnen wij nog meer faciliteiten bieden aan verenigingen zoals:
verenigingsondersteuning, opleidingen en promotie van de biljartsport. Tevens kunnen de
verenigingen ondersteuning en bemiddeling naar (plaatselijke en regionale) overheden krijgen. U
kunt zich voor dit lidmaatschap aanmelden bij Larrisa Hulshof, la@knbb.nl, 030-6008401
Accommodatiebeleid
Op de website is onder verenigingsondersteuning van Carambole een handleiding geplaatst die
verenigingen kunnen raadplegen als men van accommodatie wil veranderen of deze wil uitbreiden.
Ook staat hierin vermeld bij wie men te recht kan als er accommodatieproblemen zijn. Aan het
einde van de handleiding kan een vragenformulier gedownload worden, waarop de verenigingen
kunnen aangeven waaruit hun huidige accommodatie bestaat.
Tot op heden zijn er slechts 180 formulieren terugontvangen (van de circa 1500 verenigingen). Wij
doen dan ook een vriendelijk beroep op de verenigingen, die het formulier nog niet hebben
teruggezonden, dit alsnog vóór 1-1-2010 te doen.
Pas als we alle gegevens van onze verenigingen hebben kunnen we hiermee aan de slag en kan
het accommodatiebeleid vorm en inhoud krijgen.
Tot slot wensen wij u en de uwen reeds prettige feestdagen toe en een voorspoedig 2010.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur Jaap Labrujere,
Voorzitter KNBB Vereniging Carambole.

