Nieuwsbrief KNBB-Vereniging Carambole, mei 2010
Nieuwe website
Eindelijk is het dan zover onze gloednieuwe website is in de lucht. Dus aan een ieder wil ik
vragen surf eens naar www.knbbcarambole.nl. Op- en/of aanmerkingen zijn natuurlijk te
allen tijde van harte welkom. De website is nog niet geheel gevuld maar hier wordt continue
aan gewerkt. Belangrijke of vermeldenswaardige zaken uit gewesten, districten en of
verenigingen kunnen ook op de site geplaatst worden. Op- en aanmerkingen kunt u kwijt bij
Ad Klijn. (a.klijn@knbb.nl)
Bestuur
Op verzoek van onze leden hebben wij gestreefd naar een grote vorm van zelfstandigheid en
daar zijn wij dank zij uw steun ook in geslaagd. Ons bestuur bestaat nu uit 7 personen en zijn
nu anderhalf jaar onderweg. Wij komen echter tot de conclusie dat dit aantal te klein is.
Vooral de portefeuilles Topsport en Breedtesport vergen zoveel tijd van bestuurders, dat
deze overbelast dreigen te geraken. Daarom willen wij op onze voorjaarsvergadering op 5
juni a.s. onze leden voorstellen het bestuur uit te breiden met twee personen. Tevens willen
wij het sluiten van nationale finales meer delegeren naar gewesten en districten.
Omdat onze portefeuillehouder Breedtesport, Evert Hulleman, te kennen heeft gegeven na
34 jaar iets gas terug te willen nemen zoeken wij een kandidaat voor deze functie. Evert zal
aanblijven totdat zijn opvolging is geregeld Tevens zal hij zijn opvolger of opvolgster
inwerken en de eerste tijd bijstaan in het bestuurlijke wedstrijdgebeuren.
Ook Gerrit van de Put, onze portefeuillehouder ledenwerving en verenigingsondersteuning,
zal om persoonlijke redenen op 5 juni terugtreden. Ook hier zoeken wij een geschikte
kandidaat voor. Omdat wij de kennis van Gerrit over algemene zaken niet willen missen
hebben wij Gerrit verzocht om te overwegen deze (nieuwe) portefeuille tot zich te nemen.
Een ieder die voldoet aan het bestuurprofiel (zie onze nieuwe website) kan zich aanmelden
bij Jaap Labrujere labru68@zeeladnet.nl) telefoon 0615042270 of Willem La Riviere,
directeur KNBB (w.riviere@knbb.nl of tel. 030-6008412)
Het bestuur van de gewestelijke commissie Zuid-Nederland is ook nog steeds incompleet.
Wij zoeken nog steeds een voorzitter. Een ieder die deze functie ambieert kan zich ook
aanmelden bij Jaap Labrujere of Willem La Riviere.
Aanmelding grijze leden en welke prijzen er te winnen zijn
Per brief hebben wij de verenigingen verzocht hun leden aan te melden, die noch
deelnemen aan de competitie, noch aan PK’s (de zgn. grijze leden).
Voor een dergelijk basis-lidmaatschap is ingaande 1-1-2011 een contributie verschuldigd van
€ 5,--. We zullen de districtsbesturen voorstellen voor deze leden geen districtscontributie te
heffen. Het bondsnummer van elk aangemeld lid voor het basis-lidmaatschap is tevens een
lotnummer. Tijdens de algemene ledenvergadering op 4 december a.s. zal per gewest een
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lot worden getrokken met als prijs een laptop voor het aangemelde lid en een p.c. met printer
voor de vereniging die dit lid heeft aangemeld.
Deze actie loopt tot 1 december 2010.
Nationale Biljartdag 2010
Op zaterdag 17 april j.l. werd - in het kader van de Nationale Sport Week – de Nationale
Biljartdag gehouden. Hieraan hebben 45 verenigingen deelgenomen. Na loting heeft
biljartvereniging De Bun te Huizen een door Dick Jaspers te verzorgen clinic gewonnen. Alle
deelnemende verenigingen zal een vragenlijst worden toegezonden waarop men kan
aangeven hoe de ervaringen met een dergelijke dag zijn geweest en welke wensen men
heeft voor de toekomst. De bedoeling is om elk jaar een dergelijke dag te organiseren om de
biljartsport onder de aandacht van een breed publiek te brengen.
Bedrijfsbiljarten
Met een collega-bond in Amsterdam is onlangs afgesproken dat het bedrijfsbiljarten in
competitieverband zal worden geïnventariseerd. Doel hiervan is om bij voldoende deelname
jaarlijks een nationaal kampioenschap voor bedrijventeams te organiseren.
Simonis Biljartlakens Landscompetitie
Het bestuur van de KNBB-vereniging Carambole heeft de Commissie Herziening
Landscompetitie (CHL) aangesteld om te kijken op welke punten de Landscompetitie (nog)
verder verbeterd kan worden. Daarbij is enerzijds gekeken naar mogelijke aanpassingen om
beter bij de wensen van de huidige KNBB leden aan te sluiten en anderzijds naar de
mogelijkheden voor niet KNBB leden (collegabonden) om makkelijker te kunnen instromen.
Deze CHL bestaat uit Evert Hulleman (portefeuillehouder Breedtesport), Wim Schmitz
(wedstrijdleider district Doetinchem), Peter Rijckaert (wedstrijdleider Midden Brabant), Ad
Klijn en Ruud Hudepohl (medewerkers Bondsbureau)
De CHL heeft op 27 februari een overleg gehad met de wedstrijdleiders van de districten en
gewesten en daar haar ideeën ten aanzien van de Landscompetitie voorgelegd. Deze ideeën
behelzen (in het kort) het volgende:
- herziening van het aantal klassen in de Libre competitie;
- herziening van de intervaltabellen;
- afschaffing en aanpassing van de nodige belemmerende regels.
Uit het constructieve overleg van 27 februari, waarbij slechts één district afwezig was, zijn
door de districten de nodige aanvullende vragen gesteld ten aanzien van ondermeer:
- de intervaltabellen
- de het afvaardigingenbeleid naar de gewestelijke finales.
Daar de uitwerking van deze vragen enige tijd vergt en de meeste districten al volop in de
voorbereiding voor het nieuwe seizoen zitten is besloten dat de CHL de benodigde tijd neemt
deze vragen verder uit te werken en in september 2010 opnieuw in overleg te gaan met de
wedstrijdleiders van de districten en de gewesten.
Een en ander heeft tot gevolg dat er voor de opzet van de Landscompetitie voor het seizoen
2010/2011 niets verandert. Wel zullen enkele reglementartikelen aangepast, versoepeld of
gewijzigd worden waarbij u o.a. moet denken aan:
- afschaffing van het moeten inschrijven van een vast of roulerend team;
- de mogelijkheid voor elk team 8 spelers in te schrijven;
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- spelers krijgen in de competitie, gelijk in de PK, al een officieel moyenne na vier
wedstrijden;
- districten bepalen zelf of er met drietallen of viertallen gespeeld wordt;
Naar aanleiding van het overleg met de wedstrijdleiders van de districten en gewesten in
september 2010 is het mogelijk dat de volgende zaken met ingang het seizoen 2011/2012
veranderen:
- C1 t/m C5 wordt vervagen door C1 t/m C3;
- In alle klassen wordt met drietallen gespeeld;
- Per klasse komt er een aparte intervaltabel;
Deze aanpassingen zijn naar het oordeel van de CHL wenselijk/noodzakelijk om:
De districten in staat te stellen alle klassen te organiseren daar waar deze nu door bepaalde
districten niet georganiseerd kunnen worden of in samenwerking met andere districten
georganiseerd moet worden;
Het voor de huidige verenigingen makkelijker te maken teams te formeren omdat het
invoeren van een intervaltabel pér klasse de mogelijkheid biedt de klassengrenzen ruimer
vast te stellen dan nu het geval is;
Collegabonden makkelijker in staat te stellen aan te haken bij de KNBB-competities.
Onderwerp: Contributieheffing en –inning,
In het afgelopen jaar is gebleken dat veel verenigingen bezwaar hebben tegen de huidige
wijze van contributieheffing en –inning, omdat deze niet gekoppeld is aan het
wedstrijdseizoen.
Wanneer men in de loop van het jaar lid wordt, kan het voorkomen dat voor het spelen in
één wedstrijdseizoen tweemaal contributie in rekening wordt gebracht.
Verandering van boekjaar is door NOC*NSF niet toegestaan in verband met uitkering van
subsidies en de controle daarop.
Om toch aan de bezwaren van de verenigingen tegemoet te komen hebben wij een
oplossing gevonden, welke met medewerking van alle verenigingen uitvoerbaar is zonder al
te grote verzwaring van de werkzaamheden op het bondsbureau.
Thans heeft een derde van alle verenigingen ons machtiging verleend tot automatische
incasso.
Indien alle verenigingen dit zouden doen, kan de helft van de contributie tweemaal per jaar
worden geïnd en wel op 1 juli (aanvang van het wedstrijdseizoen) en op 1 januari van ieder
jaar. De facturen zullen dan respectievelijk worden verzonden in juli/augustus en
januari/februari.
Naar onze verwachting zal in januari 2011 dan € 13,-- of € 13,50 per lid worden geïnd en in
juli 2011 hetzelfde bedrag.
Voor de recreanten zijn deze bedragen waarschijnlijk € 5,25 of € 5,50.
Tevens zullen wij alle nieuwe leden die zich aanmelden in 2010 ook de helft van de huidige
contributie in rekening brengen, zijnde respectievelijk € 13,75 en € 5,00.
Omdat wij dit voorstel willen behandelen in de algemene ledenvergadering op 5 juni a.s.
willen wij graag vóór deze datum uw standpunt over dit voorstel vernemen.
Indien u niet reageert, nemen wij aan dat u met bovenvermeld voorstel kunt instemmen.
Kunt u zich hiermee niet verenigen, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan onze
penningmeester Bart Schoneveld, Driestweg 37, 8071 BS te Nunspeet (e-mail:
schapen@dds.nl).
Tot slot delen wij u mee dat er, ondanks vele inspanningen, nog steeds verenigingen met
betalingsachterstand zijn.
Er kan wel een verbetering worden geconstateerd, doch circa 300 verenigingen van de ruim
1500 verenigingen van Carambole hebben een betalingsachterstand.
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Dergelijke verenigingen moeten er voortaan rekening mee houden, dat de leden hiervan
worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden, van welke aard dan ook.
Wij zullen de districtsbesturen de gegevens ter beschikking stellen, zodat deze maatregel
daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.
Indien alle verenigingen een machtiging tot automatische incasso verstrekken en zorgen
voor een toereikend banksaldo, bespaart dat de medewerkers op het bondsbureau veel
werk, hetgeen zich vertaalt in lagere kosten.
Wij zijn van mening dat de contributie van onze leden zoveel mogelijk ten goede moet
komen aan onze mooie sport.
Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat dank.
Ecotaks
Verdien geld terug voor uw vereniging!
Van het ministerie van VWS hebben wij bericht ontvangen dat in 2010 wederom de
teruggaafregeling Ecotaks van kracht is. Er is loopt momenteel een onderzoek naar een
eventuele wijziging van de teruggaafregeling. Hiervoor heeft het Ministerie van VWS een
apart formulier met aanvullende vragen opgesteld.
Indien uw vereniging in aanmerking komt voor teruggave dan zien wij het aanvraagformulier
samen met het vragenformulier van VWS en een kopie van de jaarafrekening 2009 graag
tegemoet vóór 15 juni 2010. Later ontvangen formulieren kunnen niet meer in behandeling
worden genomen. U kunt de formulieren vinden op http://www.knbb.nl/knbb/496/%20/
Planning live-uitzendingen Biljart.tv
Bekerfinale Driebanden, 20-23 mei, Rijsbergen
NK Snooker, 24 mei, Den Bosch
NK Pool, september, tba
Masters Driebanden, september, Nijverdal
WJK Driebanden, 17-19 september, Hoogeveen
WK Driebanden, 20-24 oktober, Sluiskil

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de KNBB-Vereniging Carambole
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