NIEUWSBRIEF december 2012

Beste lezer,
Middels deze laatste nieuwsbrief van dit jaar, wil het bestuur van KVC u graag op de
hoogte houden en stellen van de volgende actuele zaken:

GRIJZE LEDEN

Vanuit diverse verenigingen is in het kader van werving (5 euro) grijze leden het volgende
tot ons gekomen:
Wanneer een vereniging besluit haar grijze leden aan te melden, wordt vaak ervaren dat
districten dan ook nog eens de districtscontributie in rekening brengen. Dat gegeven
weerhoudt diverse verenigingen ervan om deze leden aan te melden. Tevens constateren
wij dat leden die eerst de volle contributie betaalden nu worden aangemeld als 5 euro lid.
Als die trend zich doorzet betekent dat minder inkomsten en dat kan weer leiden tot
contributie verhoging wat wij willen voorkomen. Wij hadden met deze campagne juist
gerekend op meer (subsidie) inkomsten en daardoor géén verhoging van de contributie.
Deze gang van zaken hadden wij echt niet verwacht en men kan bijna stellen dat wij
hiermee ons in de eigen voet hebben geschoten.
Met ‘grijze’ leden, worden leden van verenigingen bedoeld die wel lid zijn van een vereniging maar niet zijn aangemeld als lid van KNBB Vereniging Carambole. Wij hebben daarom
gemeend deze campagne te starten om verenigingen alsnog te bewegen voor 5 euro per
jaar deze leden aan te melden als lid van de KNBB Vereniging Carambole.
Meer leden betekent ook meer invloed bij NOC*NSF (onze subsidie verstrekker).
Het grote voordeel van het aanmelden van deze grijze leden is dat alle leden proﬁteren van
de activiteiten, die wij gezamenlijk ontplooien. Denk aan: begeleiding van jeugd (inclusief
training), verenigingsondersteuning inzake accommodatiebeleid en andere gevraagde
ondersteuning (hiervoor hebben wij een speciale commissie die deze zaken coördineert en
regelt). Verder zal er volgend jaar een bedrijvencompetitie opgezet worden om ook
hiermee aan ledenwerving te doen (zie ook de notitie verderop in deze nieuwsbrief).
Alle verenigingen die een eigen accommodatie hebben en gas, water en elektra verbruiken
kunnen via de KNBB een beroep doen op de ecotaks en zo geld terug krijgen.
Kortom: wij willen bij deze een moreel appèl doen op alle verenigingen en districten om al
hun niet voor de KNBB spelende leden alsnog aan te melden om, zodoende van onze KNBB
vereniging een bloeiende bond te maken. Dat is iets, waar een ieder baat bij heeft. Het is
dus uiteraard niet de bedoeling dat de districten bovenop deze heﬃng van € 5,00
nog eens een extra bedrag gaan heﬀen. Wij rekenen op uw solidariteit !

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP BEDRIJVENTEAMS 2013

In het voorjaar 2013 wordt een NK voor Bedrijventeams georganiseerd.
Hiervoor kunnen bedrijven en/of instellingen in de periode van 1 januari tot 15 februari
2013 één of meerdere teams inschrijven. Bij voldoende inschrijvingen zullen poules voor
voorwedstrijden worden gevormd in elke provincie. Vervolgens zullen de uiteindelijke
poule-winnaars strijden om het provinciaal kampioenschap.
De teams die provinciaal kampioen zijn geworden, worden uitgenodigd voor het Nederlands
Kampioenschap, dat eind juni op een zaterdag in Biljartcentrum Osdorp in Amsterdam zal
worden gehouden. Voor dit kampioenschap is een speciaal prijzenpakket samengesteld.
Voor meer en uitgebreidere informatie over dit NK verwijzen wij u graag naar de website van
de KNBB www.knbb.nl/NKbedrijven, de landelijke coördinator email: nkbedrijven@knbb.nl
of telefonisch op de volgende nummers: 030-6008402 / 06-83703768.
Een eventueel batig saldo van dit evenement zal worden geschonken aan het Kinder
Kankerfonds (KIKA).
Wij zouden het zeer op prijs stellen als districten en verenigingen ook op hun website of
anderszins de aandacht willen vestigen op dit landelijke toernooi.

Rest ons nog u allen hele prettige kerstdagen en een goed
en gezond, maar bovenal sportief 2013 te wensen!
Met vriendelijke groet,
Jaap Labrujere,
Voorzitter KNBB Vereniging Carambole.

