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Recreanten.
Omdat er tot ons geluiden komen dat er bij enkele recreantenverenigingen wat ongenoegen
heerst willen wij deze nieuwsbrief geheel wijden aan onze recreanten.
Mede door de vergrijzing en daardoor de veranderende samenstelling van de samenleving
wijst alles erop dat het recreantenbiljarten in Nederland zal toenemen. Iemand zei onlangs
tegen mij “straks zijn wij allemaal recreantbiljarters”. Wij zien het recreantbiljarten dan ook als
speerpunt in ons beleid. Met dit gegeven en om hier proactief op in te spelen is ons doel om
het spelaanbod naar deze belangrijke groep te verbreden en aantrekkelijker te maken. Een
veel gestelde vraag is “hoe is het recreantbiljarten nu georganiseerd”?.
De KNBB vereniging Carambole kent ongeveer 1450 verenigingen en 34 districten. Deze districten organiseren de wedstrijden. Een recreant betaalt dus net zoals een avondspeler contributie aan zijn vereniging, aan het district en aan de KNBB Vereniging Carambole. De contributie aan de KNBB vereniging Carambole bedraagt voor een recreant € 10,00 per jaar een
avondspeler betaalt € 27,50 per jaar. Een ieder die deelneemt aan kampioenschappen en of
competities dient lid te zijn van de KNBB vereniging Carambole.
In dit perspectief zal iedere redelijke recreant biljarter begrijpen dat een contributie van 10
Euro per jaar niet (te) veel is. Steeds meer recreanten betekent tevens steeds minder avondspelers. De contributie van de avondspelers en dagspelers (recreanten) is momenteel niet in
verhouding daarom hebben wij gemeend hier iets aan te moeten doen. Daarom is ons streven
om de huidige contributie voor de recreanten de komende (5) jaren stapsgewijs te verhogen
naar € 12,50. Deze contributie bedraagt dan 50 % van de contributie voor avondspelers waarvan wij het streven hebben om de contributie stapsgewijs te verlagen naar € 25,00 per jaar.
Door een toename van het recreantenbiljarten kunnen we niet verlangen van onze avondspelers dat die voor de kosten opdraaien. Daarom lijkt ons dit contributievoorstel meer dan redelijk. Daarbij vraag ik u “waar vindt u een andere vereniging of bond die aan wedstrijdaanbod
doet met zo’n lage contributie” ?
Er zijn enkele oudere biljarters die deze verhoging van (€ 0,50 per jaar) te fors vinden en
daarom overwegen onze bond te verlaten. Waarom vragen wij ons af, de financiën zijn na grote inspanning van onze penningmeester nu op orde, wij doen er alles aan om de communicatie
te verbeteren en daarom merken wij gelukkig dat het vertrouwen langzaam terug keert. En
indien wij indexeren komen we ongeveer op hetzelfde bedrag uit.
Daarbij is het ook belangrijk dat men erbij wil horen.
Vaak wordt de vraag gesteld waarom zou ik lid worden van die KNBB vereniging?
Je kunt het ook omdraaien “stel dat de KNBB zou verdwijnen wat heeft dat dan voor impact op
de biljartende Nederlanders”? Krijgen we dan 20 bonden met ieder zijn eigen spelregels en
hebben we straks dan 6 kampioenen van Nederland in dezelfde klasse en spelsoort omdat iedere grotere bond dit dan gaat organiseren.
Verder denk ik dan aan “statuten, reglementen, district- gewestelijke en nationale kampioenschappen, verenigingsondersteuning, spelregels, opleidingen met name arbiters en biljartinstructeurs, publiciteit en gebondenheid.
Zeker in de nabije toekomst is het belangrijk dat recreantbiljarters zich aansluiten omdat gezamenlijkheid een eerste vereiste is naar (plaatselijke) overheden. In dat kader hebben wij al
diverse keren succes geboekt voor de recreanten zoals een vereniging die er 2 biljarts bij wilde
hebben omdat het ledenbestand toenam, een andere vereniging die zijn lokaal uit wilde breiden heeft dat gerealiseerd mede dankzij de ondersteuning van de KNBB vereniging Carambole.

En er is zelfs een vereniging die wij hebben ondersteund met de totstandkoming van een geheel nieuwe accommodatie.
Daarom is onze stelling dat versnippering niet zal leiden tot resultaten, maar wel tot het einde
van de geregelde nationale biljartsport. Een ieder doet dan maar wat naar eigen dunken en
inzichten. De biljartsport zal door de overheden niet meer serieus genomen worden en op termijn vrezen wij dat die dan verdwijnt.
De eersten die hier de dupe van worden zijn “de recreanten”.
Wat ik ook niet begrijp is het feit dat sommigen onder ons steeds pretenderen de biljartsport
een warm hart toe te dragen maar juist in communicatie naar buiten, de KNBB vereniging Carambole niet positief uitdraagt middels ongefundeerde kritiek en veronderstellingen die gebaseerd zijn op persoonlijke (oneigenlijke) gronden. Als men constateert dat 90 % goed gaat
vindt men het toch nodig om die 10 % dusdanig uit te vergroten dat dit de pers haalt met alle
ongewenste gevolgen van dien.
Onze stelling is “heeft u kritiek deel het ons mee zodat wij er wat mee kunnen doen”
want wij werken hard en maken helaas ook fouten. U bent er om ons daarop te wijzen zodat
wij hier weer verder mee kunnen.
Ik wil het ook maatschappelijk verder trekken, de ouderen onder ons genieten vaak van een
welverdiend pensioen. De maatschappelijke discussie hierover vindt steeds meer plaats.
De niet gepensioneerden moeten vaak inleveren om pensioen en AOW betaalbaar te houden.
In Nederland is de solidariteit gedachte een groot goed. Daarom is het zaak om zeker contributies van verenigingen voor ouderen en jongeren naar redelijkheid aan te passen. Er zal geen
enkele collega biljarter van zeg maar 40 jaar zijn die begrijpt dat een recreant voor € 0,50 per
jaar de KNBB de rug toe keert.
Wij zijn in gesprek met 3 collega bonden om te zoeken naar vormen van samenwerking.
Indien dit slaagt zullen er meer bonden toetreden en daar is iedere biljarter mee gebaat. Als
de georganiseerde biljartsport groter wordt zal er meer subsidie verkregen worden en meer
subsidie betekent ook meer armslag en meer kansen voor de biljartsport. Ook krijgen wij dan
meer gedaan bij (plaatselijke) overheden. Indien er dan in een bepaalde gemeente een nieuw
verenigingshuis of nieuwe sporthal gebouwd wordt zal de plaatselijke politiek eerder bereid zijn
om hierin ook biljartfaciliteiten op te nemen. Het idee is dat je meer bereikt als je krachten
bundelt.
Alles staat of valt met een goede communicatie. Na de strijd om een eigen identiteit waarin elk
onderdeel binnen de KNBB nu zelf verantwoordelijk is, is alles nu veel transparanter. Wij zijn
nu bezig met het opzetten van een geheel nieuwe jeugdorganisatie. Daarna staan de recreanten op het programma om te kijken hoe deze tak beter gestructureerd kan worden.
Momenteel kennen wij voor de recreanten de landscompetitie en persoonlijke kampioenschappen te weten 6 klassen libre en 3 klassen driebanden klein. Dit competitieaanbod willen wij,
bij voldoende belangstelling, uitbreiden met bandstoten.
Bij deze wil ik een ernstig beroep doen op alle recreantenverenigingen en districtbesturen om
gezamenlijk een gedegen organisatie neer te zetten. Het overgrote deel van onze districten
doen het prima, maar er zijn ook districten waar recreanten biljarten in KNBB competities zonder dat zij lid zijn van de KNBB Vereniging Carambole.
Echter onlangs constateerden wij ook dat de oorzaak hiervan tevens lag aan de communicatie.
Dus bij deze hopen wij een stap in de goede richting te hebben gezet.
Dus beste recreanten wees sportief en meld je aan als lid, wij weigeren te geloven dat € 10,00
per jaar voor u te veel is om dit te doen.
Namens de KNBB vereniging Carambole.
Jaap Labrujere, voorzitter.

