Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole Juli 2012.
Biljartvrienden.
Allereerst wil ik namens het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole een ieder een hele fijne vakantie
toewensen. Het biljartseizoen zit er weer op en het is nu even tijd voor andere dingen. Zij die deelnemen
aan de zomercompetities wens ik veel succes en hopelijk wordt deze vrij nieuwe vorm van de biljartsport
een groot succes.
Sylvia de Heus is tijdens onze algemene ledenvergadering benoemd tot secretaris. Haar adres en gegevens
kunt u raadplegen op onze website www.knbbcarambole.nl onder de knop contact.
Ons bondsraadlid Ton te Boekhorst heeft aangegeven (na een periode van meer dan 5 jaar) terug te treden.
Hij wordt opgevolgd door Ad Koolen, Kees Bitter is als reserve toegetreden tot de bondsraad. Wij willen
Ton van harte bedanken voor zijn niet geringe bijdrage gedurende deze periode.
Ons breedtesport topevenement “de Simonis Biljartlakens Landsfinale” werd op de eerste dag wreed
verstoord door stroomuitval. Voor zover wij weten is dit nog nooit eerder voorgekomen. De wijze waarop
door de wedstrijdleiding en alle vrijwilligers hierop is ingespeeld verdient alle waardering en bij deze wil ik
mijn dank hiervoor uitspreken. Ook de steun die wij hebben ontvangen van personeel en directie
Merwestein was uniek en bewonderenswaardig en verdient een groot compliment. Onze dank gaat zeker
ook uit naar de biljartfabrikanten “Bierling de Schepper en Wilhelmina” die hun tafels een week langer
(gratis) hebben afgestaan.
U heeft wellicht in de media vernomen dat het bondsbestuur heeft besloten hun portefeuilles ter
beschikking te stellen. Op zich is dat een vervelende zaak echter heeft het bondsbestuur tevens kenbaar
gemaakt als demissionair bestuur nog te willen aanblijven (prijzenswaardig).
In het kort zal ik aangeven waar de (bestuurlijke) schoen wringt.
Toen in 2007 de KNBB zich op de rand van de afgrond bevond heeft de sectie carambole aangegeven niet
meer op deze wijze verder te gaan. Na een onderzoek is daar het zogenaamde mengmodel uit
voortgekomen, een bestuursmodel dat toen al werd gepresenteerd als een constructie die verre van ideaal
is. Wij werden naast ”sectie carambole” toen ook ”KNBB Vereniging Carambole” met een grotere vorm van
zelfstandigheid. Maar het lag eigenlijk al direct voor de hand dat deze constructie gemakkelijk zou kunnen
leiden tot conflicterende situaties. Wat toen al was voorspeld is helaas ook uitgekomen. Het
meerjarenbeleid dat het bondsbestuur voor ogen had werd niet gedragen door uw bestuur en met name
niet de financiële vertaling daarvan. De KNBB is thans kerngezond en dat willen wij graag zo houden. Ook
ten aanzien van de toekomstige bestuurlijke inrichting verschilde ons bestuur van mening met die van het
bondsbestuur.
Wij hebben daarom besloten om in mei een ledenraadpleging te houden. Hieruit werd duidelijk dat
praktisch alle districten (1 district was neutraal) zich konden vinden in ons streven naar een andere
bestuurlijke organisatie waarin deze problemen niet meer kunnen ontstaan. Ik wil nogmaals stellen dat wij
de gang van zaken betreuren en u zult zich afvragen hoe nu verder? Het is nu aan de aan de 3 secties en de
KNBB Vereniging Carambole om samen met de bondsraad te komen tot een werkbaar bestuursmodel. Een
model waarbij uw belangen het best tot hun recht komen en waarin de top en breedtesport goed
verankerd is. Een eerste gesprek heeft reeds plaats gevonden en is positief verlopen.
Verder kan ik nog melden dat de Woerdense Biljart Bond onlangs heeft besloten om met ons een
samenwerkingsverband aan te gaan en met deze positieve ontwikkeling bent u weer op de hoogte van de
belangrijkste gebeurtenissen binnen onze vereniging .
Groet, Jaap Labrujere. Voorzitter KNBB Vereniging Carambole.

