Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole – augustus 2015
Beste biljartvrienden,
Vernieuwen, veranderen, tering naar de nering, dit zijn de geluiden die tot ons
komen. Maar willen wij eigenlijk wel vernieuwen en onze organisatie gereed maken
om onze mooie sport te borgen voor de toekomst, vraag ik mij wel eens af? Daarom
heb ik op persoonlijke titel mijn visie eens op papier gezet en ben benieuwd tot
welke discussie dit leidt, want dat is mijn bedoeling.
Wij zijn volop bezig met het doorlichten van de KNBB organisatie. Hoe kan het
goedkoper, hoe kan het efficiënter en hoe kan het beter. In mijn beeldvorming
kunnen we de grootste slag maken binnen onze eigen KVC organisatie. Wij hebben
momenteel 34 districten. Veel districtsbesturen zijn incompleet en het wordt steeds
moeilijker om vrijwilligers te vinden die wat voor de biljartsport willen betekenen.
De grootste besparing die wij kunnen bewerkstelligen en die tevens een grote stap
betekent naar ledenwerving, is naar mijn mening het op termijn omvormen van de
huidige districten naar provinciale districten! Wij kunnen dan de gehele gewestelijke
organisatie schrappen en halen er in 1 klap een hele bestuurslaag er tussenuit, zo
creëren wij kortere en meer pragmatische lijnen.
Provinciale (open) kampioenschappen zijn uitdagender en interessanter. Zeker ook
voor de lokale media betekent dit meer publiciteit. Open kampioenschappen
betekent zonder meer een grotere deelname. Degene die geen KNBB lid is betaalt
meer inschrijfgeld en wordt zo automatisch lid van de KVC/KNBB voor de duur van 1
jaar. Indien die spelers ook mee gaan doen aan onze competities, betalen zij de
geldende KNBB contributie. Op termijn krijgen wij op deze wijze een ALV met een
afvaardiging van 12 districten, dus hier geldt ook pragmatischer vergaderen. Tevens
is het eenvoudiger om overleg te voeren met wedstrijdleiders. Er zijn al districten die
de omvang van een provincie hebben, zoals Friesland. De overige provincies bestaan
uit meerdere districten. Indien wij erin slagen om de huidige districten meer met
elkaar te verbinden door middel van samenwerking zijn we al op de goede weg. Die
huidige districten verdelen de kampioenschappen onder elkaar en organiseren op
postcode de voorwedstrijden voor een bepaalde discipline. Iedere provincie krijgt zo
6 poules waar deze voorwedstrijden in worden gespeeld. Na de voorwedstrijden
wordt er naar een finale gewerkt (met 6 spelers) waar de provinciaal kampioen uit
voortkomt. De provinciale kampioenen gaan direct naar de landsfinale dus de
gewestelijke finales bestaan dan niet meer. Goedkoper en efficiënter, zowel voor de

biljarters als voor de kosten van de districten als de KVC.
In de provincies bevinden zich de collegabonden. Spelers uit die collegabonden
kunnen ook inschrijven voor deze kampioenschappen. Zij betalen wel een verhoogd
inschrijfgeld en zijn dan voor de duur van 1 jaar lid van de KNBB.
Districten werken zo zelf naar een provinciaal bestuur toe en bepalen met elkaar
wanneer er definitief overgegaan wordt naar een provinciaal district, echter vervallen
wel de huidige districtkampioenschappen.
Ik denk dat de synergie tussen KNNB verenigingen en niet-KNBB verenigingen
hierdoor toe zal nemen. Wellicht besluiten niet-KNBB verenigingen dan sneller om
toe te treden tot het provinciaal district en gaan zij ook meedoen aan KNBB
competities.
Nu de hamvraag: zijn wij (districten) bereid om hieraan mee te werken?
Het betekent meer publiciteit, meer herkenbaarheid (kampioen van een provincie
zegt meer dan van een district), meer regionale publiciteit, minder kosten voor de
biljarters en minder kosten voor de KNBB, snellere plaatsing voor een nationale
finale, kortere reisafstanden, dus allemaal voordelen.
Ik ben benieuwd naar de reacties en hoop hiermee een discussie te creëren die leidt
tot een KVC met groter toekomstperspectief.
Voor nu wenst het KVC bestuur u allen een heel prettige vakantie!
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