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KNBB VERENIGING CARAMBOLE: WAAROM NU FUSEREN?
Omdat er veel vragen tot ons komen waarom de KNBB Vereniging Carambole nu eensgezind met het
bondsbestuur streeft naar één KNBB, het volgende:
Toen in 2007 het toenmalig nieuwe bestuur van de sectie carambole aantrad, was de KNBB in principe
failliet. De KNBB had een fors negatief vermogen en districten waren het financieel beleid van de KNBB
beu. Er waren districten die de KNBB wilden verlaten, zelfs één district had al haar leden al opgezegd.
In de toen voor het eerst georganiseerde overlegronde werd ons duidelijk dat het zo niet verder kon en zijn
we de strijd aangegaan. Dat heeft geresulteerd in de nieuwe KNBB Vereniging Carambole, die werd
opgericht in 2009.
Wat mij het meest verbaasde was het feit dat wij in 2007 slechts 25% inbreng in de gehele KNBB organisatie
hadden terwijl ons ledenvolume ongeveer 82% was. De toenmalige bondsraad bestond uit 32 leden waarin
de sectie carambole slechts met 8 afgevaardigden vertegenwoordigd was. De inbreng van de sectie
carambole was minimaal en net zo groot als een sectie met 5 % van het aantal leden. Wie heeft dit ooit
kunnen bedenken, vroeg ik mij toen al af.
In 2009 werd de bondsraad teruggebracht naar 12 leden. De KNBB Vereniging Carambole kreeg zes zetels
in deze raad, dus 50% inbreng. Eigenlijk vonden wij dat nog te weinig maar soms moet je wel eens pakken
wat je krijgen kunt.
De jaren die daarop volgden, werden gekenmerkt door telkens meningsverschillen over het financieel
beheer / beleid. Maar ondanks deze meningsverschillen die soms uitmondden in conflicten, werd de
financiële situatie van de KNBB steeds beter. Dit alles heeft ertoe geleid dat de KNBB Vereniging Carambole
“door haar kritische houding” - en daarmee ook de KNBB - er financieel heel goed voor kwam te staan. Wij
zijn nu financieel gezonder dan ooit.
Omdat die conflictsituatie steeds bleef voortduren, heeft het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole
gesteld dat het zo niet verder kon. Toen in de zomer van 2013 duidelijk werd dat de bondsraad en ook onze
bondsraadleden ernstig verdeeld waren, hebben wij het initiatief genomen om te bekijken of er een
oplossing mogelijk was. Duidelijk werd dat deze strijd op termijn alleen maar verliezers op zou leveren en
gezamenlijk hebben wij via diplomatie een oplossing gevonden. Met deze oplossing konden wij allen (dus
ook de collega secties) leven.
Voor ons waren er vier redenen om de handen ineen te slaan, namelijk:
Wij krijgen nu op basis van het ledenvolume inbreng in de KNBB van zo’n 83%. Dat is na de 25% en
de 50% een gigantische stap voorwaarts.
De financiële processen zijn op orde. De financiële situatie is ronduit goed te noemen. De controle
op het gehele financiële gebeuren wordt versterkt, dus calamiteiten zoals in het verleden zijn
normaliter niet meer aan de orde.
De automatisering heeft een flinke positieve wending gekregen.
Omdat de vereniging Carambole zeker in de toekomst niet zonder de collega secties kan, hadden
wij al een brug naar Driebanden geslagen en werd het ons tevens duidelijk dat samenwerking met
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Pool en Snooker veel voordelen heeft. Zo is er momenteel een carambole district met tevens poolleden. Veel pool biljarters spelen ook driebanden, libre en/of kader, terwijl leden van carambole
ook poolen.
Onlangs is de pool card geïntroduceerd, misschien voor carambole ook een idee. De sectie Pool
heeft sinds kort de Pool helpdesk ingericht (zie de website), een prima initiatief.
De publiciteitswaarde van Snooker mogen wij niet onderschatten. Degenen die via TV enthousiast
geworden zijn, gaan zelf een partijtje snooker spelen en komen zo in aanraking met carambole.
De sectie Driebanden herbergt een heleboel carambole-leden die hun partijtje driebanden spelen.
De jeugdopleiding van Carambole en Driebanden is al enige tijd samengevoegd.
Tenslotte versterken wij elkaar ook op subsidie- en bestuurlijk niveau.
Beste mensen, wij mogen ook best eens onze zegeningen tellen want na 2007 is er geen district meer
geweest die de KNBB heeft verlaten en is er wel één groot district bijgekomen. Dit alles heeft toch
ledenverlies gebracht. Dit verlies is hoofdzakelijk terug te voeren op het feit dat er weinig ledenaanwas is.
Omdat wij een grijs ledenbestand hebben, ontvallen ons jaarlijks veel leden.
Daarom hebben wij de handen ineen geslagen en zijn wij er trots op hoe de KNBB er momenteel bij staat.
De onderlinge verhoudingen zijn momenteel uitstekend, de doelen die wij ons stellen zijn duidelijk, daarom
zijn wij ervan overtuigd dat de gehele KNBB er alleen maar sterker door geworden is.
De blik dient nu gericht te zijn op de toekomst, maar de lessen uit het verleden mogen en zullen we niet
vergeten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILJARTEN OP TV
Sinds dit seizoen heeft de KNBB weer een samenwerkingsverband met Infostrada en Your Event Live.
Your Event Live verzorgt de opnames en Infostrada de audiovisuele dienstverlening, zoals de server.
Dit houdt in dat u alle Nederlandse Kampioenschappen live kunt bekijken via Biljart.tv. Verdere informatie
en een agenda vindt u op de website van Biljart.tv en eventueel op de website van de KNBB.
Wat moet u doen om de beelden te ontvangen? U moet beschikken over een pc of i-pad. U download de
app Google Chrome. Hierna kunt u www.biljart.tv intikken en u krijgt dan de site te zien van biljart.tv. Een
klik op “live” en u kunt de evenementen live volgen. Tevens kunt u compilaties zien van diverse spelsoorten
en spelers.
Het uitzendschema voor de komende maanden is:
21 - 23 februari: Euro Grand Prix Bandstoten in Hoogeveen
23 februari: Nederlands Kampioenschap Snooker
13 - 16 maart: WK Landenteams driebanden in Viersen
18 – 23 maart: Etikon Grand Dutch in Haarlo
21 – 23 maart: Masters Artistiek in Haarlo
Wij wensen u veel kijkplezier!
Namens het bestuur van de KVC, Jaap Labrujere
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