Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole 13 januari 2014
Geachte bestuurders,

Allereerst wil ik u allen namens het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole een heel gezond,
gelukkig en sportief 2014 toewensen.
Uw bestuur is momenteel heel druk met het voorbereiden van een nieuwe structuur voor de
KNBB. Een structuur die voldoet aan de eisen van deze tijd, maar ook een structuur waarin de
leden zich thuis voelen. De maatschappij om ons heen en dus ook de biljartwereld verandert in
een hoog tempo en de enige optie om het biljarten te behouden voor de toekomst is “anticiperen
op deze ontwikkelingen”. Wij moeten erkennen dat wij te lang zijn blijven hangen in het oude
vertrouwde verleden. Dit heeft geleid tot onacceptabel ledenverlies. Met het motto “beter ten
halve gekeerd dan ten gehele gedwaald” hebben wij de handen ineen geslagen en zijn bezig met
het omvormen van de totale organisatie. Lering trekken uit het verleden en de blik gericht op de
toekomst is ons elan. Een organisatie met minder bestuurslagen , een organisatie die sneller
inspeelt op de wensen van de leden en een organisatie die meer bindende elementen bevat. U als
biljarter zal hier weinig van merken maar wellicht heeft u ook alreeds ervaren dat er teams
verdwijnen in verband met de terugloop van leden. Het wordt ook steeds moeilijker om
competities te organiseren en dat baart ons zorgen.
Om de biljartsport nieuwe impulsen te geven, gaan wij in het voorjaar 2014 een nieuwe
biljartvorm presenteren die momenteel nog in de ontwikkelfase is. Voorlopige testen geven ons
goede hoop dat deze uit kan groeien tot een hele populaire biljartvorm. Maar om de terugloop
van leden een halt toe te roepen is er meer nodig. Een meer geïntensiveerde samenwerking met
collegabonden bijvoorbeeld. De grote vraag en uitdaging is daarbij “hoe krijgen wij meer biljarters
aan de tafel”. Indien er iemand onder u is die ons hierin kan en wil adviseren, is te allen tijde van
harte welkom.
Verder wens ik alle biljarters voor dit nieuwe jaar veel successen en spannende wedstrijden toe.
Vervolgens wil ik alle vrijwilligers die werkzaam zijn op allerlei gebieden hartelijk bedanken voor
hun inzet, want het vinden van vrijwilligers wordt steeds moeilijker. En juist onze vereniging is
gebaseerd op de inzet van vrijwilligers. Veel verenigingen en districten hebben incomplete
besturen, daardoor wordt de druk op degenen die op dit gebied actief zijn steeds groter en gaat
het plezier er op den duur af. Deze ontwikkeling, die niet alleen in onze sport maar praktisch bij
alle sporten zichtbaar is, baart ons ook zorgen. Daarom hebben wij een werkgroep “structuur
carambole” ingesteld die alle facetten gaat inventariseren en tevens de wensen van de districten
in kaart gaat brengen om zo vervolgens te anticiperen op de toekomst.
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Dit is een kanjer van een uitdaging die wij niet uit de weg gaan maar waar wij juist uw
medewerking, adviezen en tips van harte kunnen gebruiken. Ik spreek de hoop uit dat 2014 ons op
al deze gebieden toelacht en ons voorspoed zal brengen.
Voor u allen een goed jaar en graag tot ziens,
Jaap Labrujere

Iepenhoeve 37 ■ 3438 MR Nieuwegein ■ T 030 60 08 400 ■ F 030 60 55 437 ■ W www.knbb.nl
Handelsregister Utrecht nr. 302.66.207 ■ Bankrek: 83.01.14.513 t.n.v. KNBB-Vereniging Carambole

