Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole – november 2014

Biljartvrienden,
Het doet mij deugd u te kunnen melden dat de voorbereidingen tot het vormen van één
KNBB zich in de eindfase bevinden. De laatste weken zijn grote stappen gemaakt mede door
het feit dat zowel de algemene ledenvergadering van de KNBB Vereniging Carambole alsook
de bondsraad van de KNBB unaniem hebben besloten tot continuering en afronding van dit
traject. Bij deze wil ik u allen danken voor het in ons gestelde vertrouwen. Dit resultaat mag
best als uniek beschouwd worden en geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst !
Helaas is echter gebleken, dat het niet haalbaar is om het definitieve besluit tot opheffing
van de KVC in onze najaarsvergadering van 22 november aanstaande te nemen.
Reden daarvan is dat, ondanks onze uiterste inspanningen, de stukken niet tijdig genoeg
gepasseerd kunnen worden bij de notaris. Juridische stappen nemen veel tijd, en deze
vertraging werkt nu in ons nadeel. Wij willen het proces echter niet onzorgvuldig
afhandelen. Verwacht wordt dat wij eind februari/begin maart een nieuwe ALV zullen
uitschrijven voor het afronden van de fusie.
Verder is het ook zo dat wij nu met allen moeten gaan werken aan een KNBB die het hoofd
kan bieden aan de toekomst. Zelf merk ik dat onze inspanningen van de laatste 6 jaar er toe
hebben geleid dat het vertrouwen in een gezonde KNBB aan het herstellen is. In gesprekken
die wij momenteel aan het voeren zijn met collega bonden merk ik duidelijk een kentering,
“men wil er weer bijhoren” en dat is de grootste winst die wij kunnen boeken.
Nu u straks in de nog te vormen “ledenraad” (waar ieder district een stem krijgt) een grote
meerderheid krijgt, rust er ook een grote verantwoordelijkheid op u. Het goed de vinger aan
de pols houden en de kleinere disciplines de ruimte geven om zich optimaal te kunnen
ontwikkelen is een vereiste. Nogmaals wil ik stellen dat “de KNBB financieel kerngezond is”,
het bondsbureau is verkocht en de samenwerking met de dartsbond verloopt naar wens.
Samen met deze bond bemensen wij nu het nieuwe bondsbureau. De leden- en
wedstrijdadministratie is geborgd voor de nabije toekomst en wij zijn transparanter
geworden. Gepaste tevredenheid is en blijft een vereiste vooral omdat wij te weinig groeien
qua ledenvolume. Voor het verkrijgen van de broodnodige subsidies is groei noodzakelijk,
daarom is primair samenwerken met collegabonden een vereiste. Wist u dat wij door
overlijden jaarlijks bijna een district verliezen? Dus als wij niet groeien zal het ledenvolume
drastisch afnemen, competities minder spannend worden en biljarten om persoonlijke
nationale kampioenschappen minder aantrekkelijk zijn. Daarom is innovatie en vernieuwen
nu de grote uitdaging waar wij voor staan. Op mijn oproep om hierover mee te denken zijn
gelukkig enkele reacties gekomen en ik blijf herhalen dat het spelen om open provinciale
kampioenschappen in mijn perceptie de eerste grote stap tot vernieuwing is die wij dienen
te nemen.

Ik zie in de toekomst een belangrijkere rol voor de gewestelijke commissies omdat “synergie
tussen districten” zeer gewenst is. Er zijn al districten die gezamenlijk competities
organiseren en dat is naar mijn mening een stap in de goede richting.
Praktisch iedere sport heeft te maken met een gebrek aan vrijwilligers, vooral gebrek aan
kundige bestuurders is een ongewenst fenomeen. Veel districten zijn bestuurlijk incompleet
zodat de druk op de zittende bestuurders toeneemt en daardoor het plezier afneemt.
Daarom is de eerder genoemde synergie tussen districten onder auspiciën van de
gewestelijke commissie een vereiste. Elkaar steunen en daar waar nodig aanvullen zie ik als
een oplossing voor de nabije toekomst op allerlei gebied en dit is ook de sleutel tot het
organiseren van (open) provinciale kampioenschappen. In mijn perceptie dient de KNBB zich
open te stellen voor iedere biljarter en via een vorm van het heffen van inschrijfgelden
toewerken naar een lidmaatschap op maat. Op deze wijze kunnen biljarters die (nog) geen
lid zijn van de KNBB aan ons snuffelen en samen met het herstellen van vertrouwen zal dit
leiden tot een groter ledenvolume die nodig is om ons in subsidieland staande te houden.
Steeds meer hoor ik zeggen dat de klassieke spelsoorten verdwijnen, ik kan mij daar echt
boos over maken. Zeker, het is nu een feit dat er inderdaad in Europa landen zijn waar het
carambole biljarten afneemt maar onze blik dient ruimer te zijn. In andere delen van de
wereld wordt het carambole biljarten juist steeds populairder. Kijk eens op You tube of
Facebook naar biljartfilmpjes en dan zie je dat in Azië, Columbia, Argentinië, Turkije het
biljarten juist toeneemt. Daarom aan ons de taak om er zorg voor te dragen dat er nieuwe
impulsen komen om het biljarten te borgen voor de toekomst. Dat kunnen wij niet alleen.
Daarbij hebben wij u nodig, dus heeft u ideeën of suggesties: schroom niet en laat ons die
weten.
Om tot een bloeiende sportbond te komen is communicatie een groot goed. Hoe
communiceren wij nu en vindt u dat voldoende, vraag ik mij wel eens af. Wij plaatsen
maandelijks een stukje in Biljart Totaal, verstrekken minimaal 6 nieuwsbrieven per jaar,
vermelden nieuws op onze website, zijn sinds kort actief op sociale media, houden minimaal
1 keer per jaar een informele overlegronde met districten (ook na de fusie) , twee keer per
jaar kennen wij onze ALV (wordt na de fusie onze disciplineraad) en zijn via mail toegankelijk
voor iedereen. Wij hebben het plan om ook via de biljartkrant “De Ballen” informatie met u
te delen.
Er is mij gevraagd om te onderzoeken of er behoefte is aan een carambole orgaan. Bedenk
wel dat dit te allen tijde extra geld kost en vraag ik mij af of dit wel een toegevoegde waarde
heeft. Wel vind ik dat wij ons meer moeten richten op de regionale media. En ja “daar kom
ik weer”: met het organiseren van open provinciale kampioenschappen denk ik dat deze
media ook meer aandacht gaat besteden aan de prestaties die op biljartgebied geleverd
worden.
Uw reacties zijn weer van harte welkom!
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