Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole – januari 2015
Leden van de KNBB Vereniging Carambole,
U bent inmiddels geïnformeerd dat de ALV van 14 februari 2015 is uitgesteld. In deze
ALV hadden wij u willen vragen ons mandaat te geven om onze vereniging op te
heffen. Echter, de informatie die de laatste weken tot ons is gekomen, vinden wij
dusdanig belangrijk dat wij tot uitstel hebben besloten. Er zijn twee zaken die hierin
een rol spelen: het verloop van onze ALV d.d. 22 november 2014 en een voor ons
onduidelijk, doch belangrijk gegeven hoe de KNBB na de fusie het topsportbeleid
gaat invullen. Dit laatste geldt zeer zeker op financieel gebied. Ik wil graag beide
zaken met u doornemen.
De ALV van 22 november 2014
Door onze leden is duidelijk naar voren gebracht dat wij een sluitende begroting
moesten indienen en de voorgestelde contributieverhoging werd afgewezen. De
tering naar de nering zetten, was uw credo. U heeft ons de ruimte gegeven tot de
voorjaarsvergadering, om de aanpassing van de begroting nader uit te werken en dat
hebben wij ook gedaan. Ik kan u mededelen dat wij u in de eerstvolgende ALV een
sluitende begroting zullen presenteren.
Het moet mij wel van het hart dat een verschuiving van lasten in mijn perceptie geen
verhoging van contributie tot gevolg hoeft te hebben. Ik neem mijzelf als voorbeeld;
ik betaal aan de KNBB 28 euro aan bondscontributie en aan het district 16 euro
districtscontributie. De gemiddelde afdracht van een lid aan de KNBB bedraagt dus
ongeveer 45 euro. In dat laatste bedrag zitten ook de kosten van de
wedstrijdsoftware. In ons voorstel verschuiven de kosten van de wedstrijdsoftware
van het district naar de KNBB dus kunnen de districten, die dat nu aan de leverancier
betalen, hetzelfde bedrag in mindering brengen op de districtscontributie. Het
gevolg hiervan is dat de man of vrouw aan de biljarttafel niet meer aan contributie
zal betalen.
Topsportkosten
Al enige jaren is bekend dat de topsportsubsidies af zullen nemen. Uit berichten die
recentelijk tot ons zijn gekomen, kunnen wij opmaken dat dit zal leiden tot een
contributieverhoging bij ieder KNBB-lid. Wij hebben in alle overlegbijeenkomsten
aan u laten weten dat wij staan voor “het ophouden van de eigen broek”. Wat ons
betreft geldt dit nog steeds voor de andere secties binnen de KNBB en straks de
disciplines. Dit is voor ons essentieel en wij hebben dan ook met verbazing kennis
genomen van het idee dat men dit KNBB-overstijgend wil loslaten. Aan het
overgangsbestuur hebben wij laten weten, dat wij nog vóór de fusie willen weten

wat een meerjaren topsportbeleid KNBB-breed voor consequenties heeft voor
Carambole. Zeker ook de financiële consequenties.
Wij hebben tevens geadviseerd om een werkgroep te formeren die het
topsportbeleid gaat formuleren met daaraan gekoppeld een begroting waarin
rekening wordt gehouden met alle mogelijke invloeden zoals subsidie- en
ledenverlies. Deze werkgroep moet ruimte krijgen om hier invulling aan te geven en
leek het ons zinvol om de ALV van 14 februari op te schorten. Wij als bestuur van de
KVC vinden zorgvuldigheid van grotere importantie dan haast. Wij zullen de uitkomst
van het meerjarentopsportbeleid en de financiële consequenties hiervan tijdig aan
onze leden voorleggen.
Ons is gevraagd om deze kwestie na de fusie aan de ledenraad voor te leggen, maar
dit hebben we van de hand gewezen. Wij vinden dat wij als bestuur van de grootste
fusiepartij het recht hebben, nee eigenlijk de plicht hebben, om u zo optimaal
mogelijk te informeren voordat instemming met de opheffing van onze vereniging
wordt gevraagd. Wij als bestuur vinden het belangrijk dat u hier niet achteraf mee
geconfronteerd wordt.
De KNBB zal alles in het werk moeten stellen om het ledenvolume te vergroten.
Collega bonden zijn in dat kader voor Carambole een belangrijke doelgroep.
Momenteel zijn wij in onderhandeling met meerdere partners en uit de gesprekken
die wij voeren komt steeds naar voren, dat de hoogte van de contributie een
breekpunt kan zijn om samen te werken of toe te treden tot de KNBB. Daarom
vinden wij dat wij zeer terughoudend moeten zijn met het doorvoeren van
contributieverhogingen. Er komen sinds kort geluiden tot ons die aangeven dat een
contributieverhoging ter compensatie van het verlies van subsidie een station te ver
is. Wij vinden dat eigenlijk terecht, want het ene moment aangeven dat iedere sectie
of discipline “de eigen broek op moet houden” en u later confronteren met
discipline-overstijgende topsportkosten komt bestuurlijk ongeloofwaardig over.
Zoals u weet, werken we al enige tijd nauw samen met onze collega’s van
driebanden. Het bestuur van deze sectie huldigt dit principe ook en heeft daarom
eerder al de contributie verhoogd.
Al met al moet ik zeggen dat onze actie om de ALV uit te stellen niet de
schoonheidsprijs verdient, maar het voortschrijdend inzicht heeft ons tot dit besluit
gebracht. Wij als bestuur van uw vereniging hopen dat u hier begrip voor heeft. Wij
geven steeds aan dat het tijdstip van fuseren ondergeschikt moet zijn aan
duidelijkheid en informatieverstrekking zodat wij elkaar altijd en overal recht in de
ogen kunnen blijven kijken.
Als laatste wil ik iedereen namens ons hele bestuur een heel gezond en succesvol
jaar op alle gebieden toewensen.
Groet, Jaap Labrujere

