Nieuwsbrief 2 mei 2014
Herstructureringscommissie Carambole
De opdracht die de commissie van het bestuur van KVC heeft gekregen luidt als volgt:
“Onderzoek welke structuuraanpassingen noodzakelijk zijn om tot een optimaal functioneren van de
KVC te komen, zowel op gebied van persoonlijke kampioenschappen als van de teamcompetitie.”
In het eindrapport dienen de volgende zaken aan de orde te komen:
1. Ledenwerving
2. Structuurvereenvoudiging
3. Reglementen vereenvoudiging
4. Lidmaatschap op maat
5. Aanpassing wedstrijdzaken aan de behoeften van deze tijd
1. Ledenwerving
Wat betreft de ledenwerving zal de komende automatisering van het wedstrijdwezen van groot
belang zijn. Zoals het zich nu laat aanzien zal er een koppeling plaatsvinden tussen het lidmaatschap
van de KNBB en het wedstrijd technisch gebeuren. De software zal aan de verenigingen beschikbaar
worden gesteld voor de organisatie van hun clubcompetities en verdere wedstrijdzaken. De software
zal alleen geregistreerde leden accepteren, zodat alle leden van de vereniging op een of andere wijze
lid moeten zijn van de KNBB. Dit kan zowel het volledige lidmaatschap of het ondersteunende
lidmaatschap van € 5,00 zijn.
Wanneer de verenigingen besluiten om met de nieuwe automatisering te gaan werken zal dit leiden
tot een forse toename van de leden van de KNBB. Vaak wordt de vraag gesteld: “Wat hebben de €
5,00-leden aan dit lidmaatschap?” Naar mijn mening moet je de zaak omkeren en vragen: “Wat
hebben de mensen met een volledig lidmaatschap hieraan?” Het antwoord hierop is duidelijk. Bij
meerdere leden kan de bondscontributie naar beneden bijgesteld worden.
Ook hebben we in de commissie Opleidingen nagedacht over deze ledenwerving. Wanneer we een
netwerk opbouwen van gediplomeerde instructeurs, kunnen we de nieuwe leden binnen hun eigen
district tegen een geringe vergoeding lessen aanbieden om zich de kunst van het biljarten eigen te
maken. Dit voorstel zal nog verder uitgewerkt worden in deze commissie.
2. Structuurvereenvoudiging
De structuur van KVC zou vereenvoudigd kunnen worden door de invoering van 4 soorten
lidmaatschap:
a) Het ondersteunende lidmaatschap.
Dit houdt in dat men als lid van een vereniging te boek staat. Bij de verwerking van de clubcompetitie
in het automatiseringssysteem van de KNBB krijgt men een lidnummer waardoor ook zijn of haar
resultaten in de clubcompetitie verwerkt kunnen worden. Verder neemt men geen deel aan de
wedstrijden georganiseerd door de KNBB of diens districten. Aan de kleding worden verder geen
eisen gesteld.
b) Het recreatieve lidmaatschap.
Dit houdt in dat men kan deelnemen aan alle imperatieve persoonlijke kampioenschappen en
teamcompetitie wedstrijden van de KNBB en tevens aan alle wedstrijden georganiseerd door de
districten.
De kledingeisen zijn: nette vrijetijdskleding (lange broek). Wanneer men deelneemt aan de
teamcompetitie moet het team als zodanig herkenbaar zijn door het dragen van eenzelfde tenue.

Vertegenwoordigt men het district in een gewestelijke of nationale finale, dan draagt men het
clubtenue.
De eisen zijn laagdrempelig, zodat de districten en de verenigingen zelf hun eisen betreffende de
kleding kunnen vaststellen zolang deze niet conflicteren met de eisen van de KNBB.
c) Het prestatieve lidmaatschap.
De leden die behoren tot deze categorie, hebben recht op deelname aan de semi-imperatieve
persoonlijke kampioenschappen. Ook de kadercompetitie behoort tot deze categorie.
De kledingeis: is: verenigingstenue. Met betrekking tot sponsorreclame, geldt de regeling zoals die is
vastgesteld door de KNBB.
d) Topsport lidmaatschap.
Dit lidmaatschap geeft recht op deelname aan wedstrijden waarbij men zich kan kandideren voor de
internationale wedstrijden.
De kledingeis en de regels voor sponsoring zijn dezelfde als voor de prestatieve spelers of speelsters.
3. Vereenvoudiging van de reglementen
De vraag die gesteld kan worden is: “Hebben we niet teveel reglementen en moeten we alles tot
achter de komma reglementeren?”. De commissie is van oordeel dat de reglementen op een
zodanige wijze gerangschikt moeten worden dat ze horen bij een bepaalde discipline van Carambole.
Bijvoorbeeld: alle artikelen van het Jeugdbiljarten moet bij elkaar staan. Dit geldt ook voor de andere
disciplines zoals de persoonlijke kampioenschappen en de teamcompetitie. Als we dit realiseren
wordt het geheel veel overzichtelijker.
Met de reglementencommissie is overlegd dat we het komende seizoen hier aan zullen werken zodat
met ingang van het seizoen 2015-2016 alles verwezenlijkt is.
4. Lidmaatschap op maat
Hier zijn verschillende commissies mee aan de slag gegaan. Het is duidelijk dat dit KNBB-breed moet
worden vastgesteld.
Het zal er uiteindelijk op neerkomen dat ieder lid van de KNBB een basisbedrag betaalt voor de
directe kosten. Hieronder vallen: onderhoud bondsbureau, personele lasten e.d. We kunnen dit
vergelijken met de koepelkosten zoals die nu in de begroting staan.
Wanneer men meerdere diensten afneemt van een discipline, zoals persoonlijke kampioenschappen
en teamcompetitie, zullen ook die kosten in rekening gebracht moeten worden. Wanneer men lid is
van 2 disciplines, zal de contributie daarop gebaseerd zijn.
De rapporten van al deze commissies zullen uiteindelijk leiden tot een lidmaatschap op maat.
5. Aanpassing wedstrijdzaken aan de behoeften van deze tijd
Het imago, dat onze sport heeft, is er bij gebaat dat het opgepoetst wordt en aan de eisen van deze
tijd gaat voldoen.
Op dit moment zijn we nog niet zover dat we nu al voorstellen kunnen doen.
Ik heb in een eerder schrijven aan alle districten gevraagd om input te geven met betrekking tot
bovenstaande punten. Helaas hebben heel weinig mensen hierop gereageerd. Ik hoop dat men nu,
na het lezen van dit artikel, zijn of haar reacties wil delen met de Herstructureringscommissie
Carambole. U kunt uw commentaar sturen naar: pvknbb@zeelandnet.nl.
Piet Verschure
Portefeuillehouder Breedtesport

Nieuwe procedure sportprijzen
Volgens velen zijn onze sportprijzen aan vernieuwing toe en in dat kader heeft een commissie
gekeken naar diverse aspecten om tot verbetering te komen. Onder leiding van Bennie Deegens,
portefeuillehouder Topsport van de KNBB, is deze commissie voortvarend aan de slag gegaan. In dit
stukje wordt aan u uitgelegd wat er nu precies gaat veranderen en wat de mogelijkheden zijn. Bij
deze dank ik een ieder die hieraan heeft meegewerkt en ik ben benieuwd naar uw bevindingen die
wij tijdens onze ALV met elkaar kunnen delen.
In de nabije toekomst zal het mogelijk zijn om via de website zelf prijzen voor kampioenschappen te
bestellen. Er wordt een link doorgezet op de voorpagina van de KNBB Vereniging Carambole website.
Via deze link kunnen districten, gewesten en organisaties, die een kampioenschap organiseren, hun
prijzen bestellen.
De opdrachtgever (de besteller) dient altijd het afleveradres in te vullen, op de voorbestemde plaats
op de website. Ook dient men altijd 2 emailadressen (de ‘correspondentieadressen’) in te vullen.
Procedure en werking Districten
Het bondsbureau heeft in de eerste 2 maanden van een nieuw kalenderjaar de nieuwe kalender
gereed, waar in het eerstkomende seizoen de kampioenschappen op districts-, gewestelijk- en
nationaal niveau vermeld staan. Deze volledige kalender wordt ook aan de leverancier van
sportprijzen toegezonden. Concreet betekent dit dat districten, dus de wedstrijdleiders, tussen
maart tot op zijn laatst augustus hun benodigde prijzen al kunnen bestellen. Drie weken voor
aanvang van elk kampioenschap krijgt de wedstrijdleider van een district, gewest of organisatie een
herinnering van de leverancier of ze de prijzen hebben besteld. Uiterlijk de maandag voorafgaand
aan het kampioenschap zullen de bestelde prijzen en/of benodigde artikelen, geleverd zijn.
De districten hebben de keuze uit 3 vormen van de medailles. Voorheen werd alleen de gouden
medaille uitgereikt, nu wordt de mogelijkheid geboden om goud, zilver en brons te bestellen. Ook
krijgt men de mogelijkheid om een aandenken voor de plaatsen 4 t/m 8 te bestellen. Hiervoor
worden dan 5 mogelijkheden aangeboden. Uiteraard is men vrij om dit te bestellen. Facturatie
geschiedt rechtstreeks naar de districten.
Procedure en werking Gewesten
Voor de wedstrijdleider van het gewest geldt dezelfde procedure, zoals vermeldt voor de districten.
Ook hier geldt een keuze uit 3 vormen van medailles. Voor de plaatsen 4 t/m 8 is er één artikel. Het is
een doorzichtige glasplaat, formaat 12 x 10 cm. Dit is geen verplichting maar een mogelijkheid die
geboden wordt. De facturatie voor de gewesten geschiedt rechtstreeks naar de KNBB.
Procedure en werking Nationale Kampioenschappen
Het bondsbureau wijst de NK’s toe aan een organisatie, na goedkeuring door districten en gewesten.
De organisaties krijgen 3 weken van te voren de uitnodigingen toegezonden waarin ook staat
vermeld om de prijzen te bestellen. Ruim anderhalve week van te voren krijgt de organisatie een
herinnering van de leverancier of de prijzen daadwerkelijk besteld zijn. Ook hier geldt een zelfde
bestelprocedure, als omschreven bij districten en gewesten.
Er is een afwijking in de te bestellen mogelijkheden. De commissie heeft één medaille en grootte
bepaald (70 mm rond met KNBB embleem) die voor alle NK’s hetzelfde zijn. Het KNBB embleem
wordt rood ingekleurd. Voor de plaatsen 4 t/m 8 kan men glasplaatjes bestellen die in één formaat te
bestellen zijn (glasplaat grijs beplakt, afmeting 15 x 12 cm).
Tot slot nog een paar belangrijke opmerkingen:
•

Bij geen correcte bestelling of levering dient er altijd contact te zijn tussen de besteller en
leverancier. Telefoonnummer en emailadres moeten bij beiden bekend zijn.

•
•

De website zal voor 80% al vast ingevuld zijn. Teksten kunnen door de besteller zelf ingevuld
worden in de daarvoor bestemde tekstregels.
Elk district krijgt 2 vlaggen toegezonden die niet meer teruggestuurd hoeven worden. Het
district wordt verantwoordelijk gesteld om de vlaggen bij kampioenschappen op te laten
hangen.

Groet,
Jaap Labrujere

