Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole – oktober 2014

Verzoek om mee te denken
Het fusietraject tussen de KNBB en de KNBB Vereniging Carambole bevindt zich nu in
de eindfase. Daarom zijn wij nu al aan het anticiperen op de situatie “hoe en wat na
de fusie”. Het bestuur van de KVC (Carambole) zal dan overgaan in het bestuur van
de “discipline commissie Carambole”. In juni 2015 zullen wij dan allemaal, dus ook
de bestuurders van de collega secties en het bondsbestuur, aftreden. Minder
bestuurslagen, minder vergaderen en kortere lijnen moeten de KNBB en zeker ook
Carambole slagvaardiger maken. Synergie met de collega disciplines zal leiden tot
een KNBB waar voor iedere keusportbeoefenaar plaats is. En nog veel belangrijker:
waar iedere keusporter zich thuis voelt.
Op 11 oktober a.s. is de belangrijke voorlaatste ALV van de KVC. Wij zullen dan onze
leden (34 districten) toestemming vragen om onze vereniging per 1 januari 2015 op
te heffen om zo de weg vrij te maken voor de invoering van de nieuwe KNBB. De
vereniging Carambole gaat dan verder als discipline “Carambole van de KNBB” met
een vertegenwoordiging van ongeveer 80 % in de ledenraad (algemene
ledenvergadering) van dezelfde KNBB.
De vraag luidt dan: “Hoe bereiken wij onze leden dan nog”? Wij willen hier als volgt
invulling aan geven. Eén keer per jaar willen wij in de maanden februari / maart een
gewestelijke informele overlegronde organiseren zoals wij die kennen sinds 2008.
Het bestuur van de discipline Carambole komt dan naar u toe en op deze wijze
kunnen er dan op informele wijze allerlei zaken uitgewisseld worden. Deze vorm van
overleg heeft zijn waarde bewezen en wordt door zowel gewestelijke
commissieleden en districtbestuurders als zeer wenselijk en waardevol beschouwd.
Vervolgens willen wij een platform creëren bestaande uit de gewestelijke
coördinatoren aangevuld met uit ieder gewest twee districtsvoorzitters die tijdens
de gewestelijke bijeenkomsten worden benoemd. Wij (bestuur Carambole) willen
dan tweemaal per jaar in mei en oktober met deze vertegenwoordiging van
ongeveer 12 personen + het bestuur van Carambole een disciplineraad houden. Alle
gebruikelijke onderwerpen zoals wedstrijdzaken, bestuursverkiezing, financiën,
reglementering, vernieuwing e.d. kunnen dan besproken worden en vorm krijgen.
Wij zullen u voorstellen om het bestuur van de discipline Carambole als volgt samen
te stellen: voorzitter, penningmeester, secretaris, portefeuillehouder Breedtesport,
portefeuille Sporttechnische zaken en twee algemene bestuurders die zeker in de
beginfase projecten en commissies zullen begeleiden. Het beleid en inrichting van
commissies zoals topsport, jeugd, dames en arbiters willen wij samen met

Driebanden verder inhoud geven. Het beleid betreffende G sporters zal niet aan
verandering onderhevig zijn.
Het woord “vernieuwing” is weer gevallen en in dat kader hebben wij met het
invoeren van het 5-ball spel getracht hier al enige invulling aan te geven. De
belangstelling voor dit nieuwe spel is zowel op nationaal maar ook op internationaal
gebied groot. Maar er is meer. Zoals u wellicht weet ben ik groot voorstander van
het houden van “open provinciale kampioenschappen” waar iedere biljarter (KNBB
lid of geen KNBB lid) aan deel kan nemen en heb daarover de volgende gedachten.
Niet-KNBB leden betalen een verhoogd inschrijfgeld en zijn dan automatisch voor 1
jaar lid van de KNBB. De provinciale kampioenen spelen dan vervolgens om de
nationale titel. Deze wedstrijden zouden gespeeld kunnen worden in de periode na
de reguliere competities (maart – juni). Ik ben erg benieuwd of hier animo voor is en
zo ja, kunnen wij een en ander verder uitbouwen? Als aanzet voor deze
kampioenschappen denken wij aan open teamkampioenschappen voor drietallen
bestaande uit een libre-, bandstoot- en driebandenspeler. De spelers die een team
vormen, behoeven niet uit dezelfde vereniging te komen.
Al eerder heb ik in Biljart Totaal mijn gedachten over provinciale besturen met u
gedeeld en gevraagd om respons , ik moet u bekennen dat de respons heel beperkt
is gebleven. Bij deze vraag ik u ook om mee te denken over het voorgaande en uw
voorstellen en bevindingen met ons te delen. Wij staan te allen tijde open voor
suggesties die het biljarten aantrekkelijker maken.
Inmiddels zijn alle competities en wedstrijden weer begonnen. Het bestuur van de
KVC wenst u allen voor het seizoen 2014 – 2015 weer veel biljartplezier! Verder
hopen wij dat met de invoering van de vernieuwde KNBB (die financieel zo gezond is
als een vis) ook het vertrouwen te krijgen van biljarters buiten de KNBB om zo met
elkaar samen te werken en op deze wijze te komen tot nog mooiere competities en
wedstrijden zowel op regionaal als landelijk niveau. Dit alles om onze mooie sport te
borgen voor de toekomst.
Bij deze wil ik alle bestuurders en vrijwilligers zowel op districts-, verenigings- en
nationaal niveau weer bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Zij zijn de
belangrijkste en onmisbare schakel in onze organisatie.
Met vriendelijk groet,
Jaap Labrujere
Voorzitter KNBB Vereniging Carambole
=====================================================================
Nieuwe wijze van prijzen bestellen
Enige tijd geleden heeft u bericht ontvangen dat er een nieuwe website is
ontwikkeld voor het bestellen van prijzen en andere (Merchandise) artikelen.
We zijn nu enkele weken in de lucht en de eerste bestellingen zijn de deur uit. Een

mijlpaal, waar we erg blij mee zijn.
Het is echter zaak voor ons om, vooral omdat het nieuw is, e.e.a. goed te bewaken.
Vandaar dit bericht, met de vraag of u al het nodige voor uw kampioenschap(pen)
heeft besteld. Het zou niet prettig zijn, indien u een kampioenschap organiseert, dat
er dan geen medailles aanwezig zijn.
Voor organisaties van NK's geldt dat er 2 buttons op de website zijn. Eén voor de PK's
en één voor de teamfinales. Kijk dus goed wat u kunt bestellen. Ook de button
Merchandise is zeer de moeite waard voor uw organisatie. Het enige verschil hierbij
is dat u deze zelf moet betalen, terwijl de prijzen door de KNBB betaald worden.
In de brief die u heeft ontvangen stond dat u contact moest opnemen met Sylvia
van Mourik voor een inlogcode. Dit is veranderd.
Wij verzoeken u vriendelijk om alsnog een eigen inlognaam te creëren op de
website. Het is gebleken dat een algemene inlognaam niet goed werkt.
Voor overige vragen kunt u zich wenden tot Sylvia van Mourik, tel. 030-6008406.

