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Jeugd.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, is een aloud gezegde. Helaas is dit voor de klassieke biljartsport steeds minder van toepassing. Al decennialang zien we ons jeugdbestand
steeds meer krimpen. Doorgaan op de huidige wijze betekent een langzaam einde en dat
willen wij ten koste van heel veel voorkomen. Daarom zijn wij een half jaar geleden begonnen met een grondige inventarisatie van ons nationaal jeugdbeleid. Tevens hebben wij
collega-biljartbonden geraadpleegd en adviezen ingewonnen want ook hier is zeker het
gezegde “goede raad is duur” van toepassing. Ook hebben we gekeken in de keuken van
andere nationale sportbonden. Wij zijn na dit traject tot de conclusie gekomen dat doorgaan op de huidige wijze zal leiden tot het einde van het jeugdbiljarten.
Tijdens onze informele rondgang langs districten hebben wij dit ter tafel gebracht en de
uitkomst was schrikbarend. Diverse districten hebben het werven van jeugd in de ijskast
gezet en het klinkt misschien vreemd maar enig begrip hiervoor is wel op zijn plaats. Er
zijn districten die diverse wervingsacties op touw hebben gezet met als uitkomst een minimale resultaat. Maar ook is geconstateerd dat in sommige districten het jeugdbiljarten
bijna niet terug loopt. Daar kunnen wij dus van elkaar leren. Na het opmaken van een stappenplan hebben wij de nodige acties uitgezet om alles in het werk te stellen om dit tij te
keren. Duidelijk is wel dat wij dit niet alleen kunnen, wij hebben iedereen hierbij nodig
zoals verenigingen, districten, gewestelijke commissies en collega-bonden. Gelet op het
feit dat veranderen vaak op weerstand stuit staan wij voor een kanjer van een uitdaging.
Zeker het veranderen van een vrijwilligersorganisatie is niet eenvoudig. Geluiden als
“vroeger deden we het zo en toen was alles beter” komen vaak tot ons en wij beseffen als
geen ander dat het vroeger anders was maar wij beseffen ook dat die tijd als voltooid verleden beschouwd mag worden. De maatschappij is sterk veranderd en veel dynamischer
geworden. Jeugd heeft meer keuzes, dus zullen wij ons moeten aanpassen aan de realiteit.
Een andere weg is er helaas niet.
In dat kader hebben wij een portefeuillehouder “jeugd en opleidingen” in ons bestuur opgenomen. Deze portefeuillehouder is tevens voorzitter van de jeugdcommissie. De Commissie Jeugd bestond onder andere uit de gewestelijke jeugdconsuls. Wij hebben gemeend
dit aan te passen, de vier gewestelijke jeugdconsuls hebben hun handen meer dan vol aan
het coördineren van alle jeugdactiviteiten in hun gewest en deze werkzaamheden zullen
meer tijd in beslag gaan nemen. De vernieuwde jeugdcommissie zal meer landelijk moeten
opereren en een meer coördinerende rol krijgen. In deze nieuwe opzet zal de gewestelijke
jeugdconsul een belangrijke rol blijven vervullen.
Jeugd werven, opleiden en behouden is het doel waarnaar wij steven en daarvoor zullen
wij op korte termijn een campagne starten. Onze eerste actie is de jeugd die wij nog hebben inzichtelijk maken door middel van een brief naar alle verenigingen met het verzoek
op te geven hoeveel jeugdbiljarters zij (nog) hebben en tevens een verzoek aan onze verenigingen om jeugdtalenten en of uitzonderlijke talenten te melden. Wij zullen dan nationale werving- en talentendagen organiseren om zo te trachten de jeugd die wij hebben meer
te binden.

Als veranderen noodzaak is geworden dient men dit heel goed te communiceren en wij
hopen onder andere ook met deze nieuwsbrief hier draagvlak voor te creëren. Er zijn tal
van vragen die ons bezig houden, maar heeft u een idee schroom niet en laat ons dat weten
want wij hebben niet de overtuiging de wijsheid hierin in pacht te hebben. Zaken als “hoe
bereik je de jeugd” en vervolgens “hoe bindt je de jeugd” is in de huidige samenleving
geen eenvoudig opgave. Onze districten en collega-bonden kunnen hier over meepraten.
Naast eerder genoemde acties hebben wij ook gemeend om een nieuwe website speciaal
voor de jeugd op te zetten (zie hiervoor www.jeugdbiljarten.nl). Tips, op- en aanmerkingen
zijn ook hiervoor van harte welkom.
Met ingang van 01-01-2011 gaan wij van start met ons vernieuwde jeugdbeleid en nogmaals doen wij een beroep op u allen om hieraan een bijdrage te leveren.

Nieuwe jeugdorganisatie!
De nieuwe Jeugdorganisatie van de KNBB-Vereniging Carambole zal zich de komende
jaren gaan richten op de werving, binding en behoud van de jeugdbiljarter. Daarnaast
zal er veel aandacht geschonken worden aan vernieuwing om de sport en het spel
aantrekkelijker te maken voor spelers en publiek.
De huidige Commissie Jeugd wordt ontbonden en er wordt een nieuwe Commissie
Jeugdzaken Carambole (CJC) samengesteld. De reguliere wedstrijdzaken zullen worden ondergebracht bij het Bondsbureau van de KNBB.
De CJC zal een coördinerende, adviserende en ondersteunende rol gaan vervullen voor
nationale en regionale biljartactiviteiten voor de jeugd en zal bestaan uit minimaal 5
personen: een voorzitter (Portefeuillehouder Jeugd & Opleidingen) en 4 commissieleden.
De 4 commissieleden krijgen ieder zowel een werkgebied als een kerntaak.
De werkgebieden zijn, Werving, Binding, Doorgroei en Vernieuwing
Daarnaast zal ieder commissielid ook een kernactiviteit hebben, zoals Organisatie,
Financiën, Publiciteit en Communicatie.
Alle commissieleden zullen in hun eigen werkgebied hun eigen projecten aansturen en
gebruik maken van expertise van andere commissieleden op het gebied van hun specifieke kerntaken.
Als voorbeeld zal een regionale wervingsdag vallen onder het werkgebied Werving,
waarbij een beroep zal worden gedaan op andere commissieleden wat betreft financien, organisatie, communicatie e.d.: Een doelgerichte, vernieuwende aanpak wordt het
motto van de nieuwe CJC!
Het staat een ieder vrij om te ‘solliciteren’ naar een functie binnen deze nieuwe CJC:
nieuwe, enthousiaste mensen zijn altijd welkom om deel te nemen in deze ambitieuze
en energieke commissie. Heb je interesse of wil je meer weten: neem dan contact op
met Cees Benschop (voorzitter): cees@jeugdbiljarten.nl

Vernieuwing landscompetitie.
Deze Commissie Herziening Landscompetitie (CHL) bestaat uit Evert Hulleman (portefeuillehouder Breedtesport), Wim Schmitz (wedstrijdleider district Doetinchem), Peter
Rijckaert (wedstrijdleider Midden Brabant), Ad Klijn en Ruud Hudepohl (medewerkers
Bondsbureau)
De CHL heeft op 27 februari een overleg gehad met de wedstrijdleiders van de districten
en gewesten en daar haar ideeën ten aanzien van een herziening van de Landscompetitie
voorgelegd. Deze ideeën behelzen (in het kort) het volgende:
- herziening van het aantal klassen in de Libre competitie;
- herziening van de intervaltabellen;
- afschaffing en aanpassing van de belemmerende regels.
Uit het constructieve overleg van 27 februari, waarbij slechts één district afwezig was, zijn
door de districten de nodige aanvullende vragen gesteld ten aanzien van ondermeer:
- de intervaltabellen
- het afvaardigingbeleid naar de gewestelijke finales.
Omdat de uitwerking van deze vragen enige tijd vergt en de meeste districten al volop met
de voorbereiding voor het nieuwe seizoen bezig waren is besloten om op 6 november 2010
opnieuw in overleg te gaan met de wedstrijdleiders van de districten en de gewesten.
Een en ander heeft tot gevolg dat er voor de opzet van de Landscompetitie voor het seizoen
2010/2011 niets verandert. Wel zullen enkele reglementartikelen aangepast, versoepeld of
gewijzigd worden waarbij u o.a. moet denken aan:
-

afschaffing van het moeten inschrijven van een vast of roulerend team;
de mogelijkheid voor elk team 8 spelers in te schrijven;
spelers krijgen in de competitie, gelijk in de PK, al een officieel moyenne na vier
wedstrijden;
districten bepalen zelf of er met drietallen of viertallen gespeeld wordt;

Naar aanleiding van het overleg met de wedstrijdleiders van de districten en gewesten op 6
november 2010 is het mogelijk dat de volgende zaken met ingang het seizoen 2011/2012
veranderen:
-

C1 t/m C5 wordt vervagen door C1 t/m C3;
In alle klassen wordt met drietallen gespeeld;
Per klasse komt er een aparte intervaltabel;

Deze aanpassingen zijn naar het oordeel van de CHL wenselijk/noodzakelijk om:
- De districten in staat te stellen alle klassen te organiseren daar waar deze nu door
bepaalde districten niet georganiseerd kunnen worden of in samenwerking met andere districten georganiseerd moet worden;
- Het voor de huidige verenigingen makkelijker te maken teams te formeren omdat
het invoeren van een intervaltabel per klasse de mogelijkheid biedt de klassengrenzen ruimer vast te stellen dan nu het geval is;
Collega-bonden makkelijker in staat te stellen aan te haken bij de KNBB-competities

Betalingsachterstand.
Ondanks vele inspanningen zijn er nog steeds verenigingen met een betalingsachterstand.
Er kan wel een verbetering worden geconstateerd, doch circa 300 verenigingen van de
ruim 1500 verenigingen van Carambole hebben een betalingsachterstand.
Dergelijke verenigingen moeten er voortaan rekening mee houden, dat de leden hiervan
worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden, van welke aard dan ook.
Wij zullen de districtsbesturen de gegevens ter beschikking stellen, zodat deze maatregel
daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.
Indien alle verenigingen een machtiging tot automatische incasso verstrekken en zorgen
voor een toereikend banksaldo, bespaart dat de medewerkers op het bondsbureau veel
werk, hetgeen zich vertaalt in lagere kosten.
Wij zijn van mening dat de contributie van onze leden zoveel mogelijk ten goede moet
komen aan onze mooie sport.
Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat dank.

TIPS LEDENWERVING EN –BEHOUD
Op de website van de KNBB-Vereniging Carambole is onder “verenigingsondersteuning”
een artikel geplaatst , waarin tips over ledenwerving en -behoud worden gegeven.

WAAR BLIJVEN AAN VERENIGINGEN TOEGEZONDEN VRAGENFORMULIEREN?
Dit jaar zijn aan verenigingen vragenformulieren (met retourenveloppe) verzonden voor:
•
•
•

het verkrijgen van gegevens over hun accommodatie
opgave grijze leden
machtiging automatische incasso contributie

Helaas moeten we constateren dat slechts een kwart tot de helft van het aantal verenigingen
deze formulieren heeft teruggezonden.
Wij doen bij deze dan ook een dringend beroep op de secretarissen van de verenigingen
hieraan alsnog op korte termijn uitvoering te geven.
Zonder die medewerking is het niet mogelijk diverse zaken aan te pakken zoals we dat met
uw vertegenwoordigers in de algemene ledenvergadering hebben afgesproken.
Bovendien betekent dit stagnatie in de afdoening hiervan. Bedenk daarbij dat het u slechts
korte tijd kost om die formulieren in te vullen, maar dat collega-bestuurders hierin een zee
van tijd moeten steken!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de KNBB-Vereniging Carambole
Voorzitter, Jaap Labrujere.

