Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole augustus 2013

Geachte district- en gewestelijke bestuurders,

OVERLEGRONDE
De gewestelijke overlegronde met districten begint op 27 augustus. Wij hopen dat met
deze informatie ronde en vervolgens de ALV van 19 oktober een begin gemaakt wordt
met het op de kaart zetten van een vernieuwde KNBB.
Het rapport is naar alle belanghebbende gestuurd en onze dank gaat uit naar de
samensteller Hans Eekels penningmeester van het district Duinstreek. Dit rapport zal bij u
veel vragen oproepen en gaarne willen wij die met u bespreken tijdens het geplande
overleg. Het is onze bedoeling om samen met u een richting te bepalen waar wij als
carambole ons het beste thuis voelen. U zal ons die richting aangeven.
Daarbij vinden wij dat de huidige bestuurders bereid moeten zijn om over de eigen
schaduw heen te stappen (dus ook wij) en rekening houdend met het voortschrijdend
inzicht hun strategie en positie moeten bepalen. Voor ons als uw bestuur staat uw belang
voorop. Ik zeg het nog maar eens “de financiële positie van de KNBB en met name de KVC
is nog nooit zo goed geweest”. De biljarter aan de tafel heeft zoals altijd gewoon zijn
partijtje kunnen spelen maar wij maken ons zorgen over de toekomst. Deze zorgen
hebben wij verwoord in het rapport en wij denken dat vooral het gegeven dat wij “indien
wij willen overleven” toch bereid moeten zijn om te veranderen het nu tijd is om keuzes
te maken. Wij hopen in het overleg samen met u te komen tot de beste keuzes, want
onze mooie sport verdient het om te overleven.
Hans Eekels heeft om moverende redenen aangegeven zijn kandidatuur voor
penningmeester van uw vereniging in te moeten trekken, dat besluit betreuren wij maar
gelukkig heeft Hans aangegeven ons tijdens de overlegronde als adviseur te zullen
bijstaan.
Het lijkt ons wenselijk dat de bijeenkomsten die door ons zijn georganiseerd voorgezeten
worden door de gewestelijke coördinatoren. Met dat gegeven willen wij bereiken dat een
ieder zo optimaal als mogelijk in staat gesteld wordt zijn zegje te doen.

VACATURE PENNINGMEESTER
In verband met het terugtreden van Bart Schoneveld en het niet beschikbaar zijn van Hans Eekels
zijn wij op zoek naar een penningmeester. Wie wil er invulling geven aan deze belangrijke
portefeuille ?
Heeft u interesse? Gelieve dan contact op te nemen met Sylvia de Heus, telefoon: 06-46075320 of
Jaap Labrujere 06-15042270.

ATTENTIE, wijziging adres bijeenkomst Midden-Nederland
Het adres voor de bijeenkomst van Midden-Nederland is gewijzigd!
Deze vindt niet plaats in Hagestein op 10 september aanstaande maar bij:

WAPEN VAN AMEIDE, Benedendamsestraat 3 4233 EN Ameide
telefoon: 0183-601308.

Nog even een overzicht van alle data en tijdstippen:
Districten in gewest West-Nederland:
27 augustus 2013 om 19.30 uur in Restaurant ’t Veen, Roelofarendsveen
Districten in gewest Zuid-Nederland:
3 september 2013 om 19.30 uur in ’t Vrijthof, Oirschot
Districten in gewest Midden-Nederland:
10 september 2013 om 19.30 uur Wapen van Ameide, Ameide
Districten in gewest Noord-Oost Nederland:
14 september 2013 om 14.00 uur in Café en Restaurant d'Oale Delle, Ane

Enquête formulieren kunnen gemaild worden aan: secretaris@knbb-carambole.nl, want
uw mening telt!

Graag tot ziens,
Namens het bestuur van uw vereniging,
Jaap Labrujere.

