Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole juli 2013
Geachte district- en gewestelijke bestuurders,
Het bestuur van de KNBB Vereniging Carambole ziet er momenteel als volgt uit:
Voorzitter, Jaap Labrujere
Secretaris, Sylvia de Heus
Portefeuillehouder topsport, Bennie Deegens
Waarnemend penningmeester, Bart Schoneveld
Waarnemend portefeuillehouder breedtesport, Kees Bitter
Portefeuillehouder jeugdzaken, Cees Benschop
Kandidaat penningmeester, onder voorbehoud, Hans Eekels
Zoals u weet zal onze eerstvolgende ALV op zaterdag 19 oktober a.s. plaatsvinden om
14.00 uur bij Zaal Verploegen in Wijchen.
De uitkomst van deze ALV zal bepalend zijn voor het aantreden van zowel Kees Bitter als
Hans Eekels in het bestuur.
Tijdens onze ALV van 22 juni 2013 heeft u ons een duidelijke opdracht verstrekt:
I. Onderzoek de gevolgen van het rapport Donkervoort en betrek daarbij vooral de
positie van de districten in de breedste zin van het woord.
II.
Onderzoek de gevolgen van een mogelijk “uitstappen” van de vereniging
Carambole uit de KNBB.
Tijdens dit onderzoek zullen wij u periodiek informeren over de status van dit proces.
Tevens hebben wij besloten u via een extra ingelaste gewestelijke overlegronde onze
conclusies met u te delen en bespreken.
Noteer de volgende datums alvast in uw agenda:
27 augustus 2013 WN,
3 september 2013 ZN,
10 september 2013 MN en
14 september 2013 NON.
Locatie en tijdstip van aanvang volgen later.
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HULDIGING EK en WK KAMPIOENEN
Tijdens de Landsfinale in Nieuwegein zijn alle medaille winnaars eens extra in het
zonnetje gezet.
Gezien de vele positieve reacties hierop, zal dit zeker voor herhaling vatbaar zijn!

Rest ons nog om u allen een hele fijne vakantie toe te wensen!
Namens het bestuur van uw vereniging,
Jaap Labrujere.

Pagina 2 van 4

Bijdrage Nieuwsbrief
Beste leden van de Sectievereniging Carambole,
Laat ik me eerst even aan u voorstellen. Mijn naam is Hans Eekels, 64
jaar oud en sinds begin van dit jaar met de VUT. Ik ben civiel ingenieur
(ing.) en meester in de rechten (mr). Ik heb 47 jaar lang gewerkt in
diverse functie, zowel in het bedrijfsleven (als constructeur,
projectleider en directeur van een drukkerij) als bij de overheid (als lid
van de directieraad van de gemeente Heemskerk en als directeur van
een Grondexploitatiemaatschappij die een Vinex-locatie met 3200
woningen heeft ontwikkelt). De "zee van vrije tijd" vul ik momenteel in met mijn hobby's
als schrijven, muziek maken (ik speel piano) en vrijwilligerswerk als penningmeester en
webmaster bij het district Duinstreek. Ooit was ik ook nog programmeur en wellicht
gebruikt u, of verenigingen in uw district, nog steeds mijn programma PKspecial bij
voorwedstrijden en finales. O, en dan vergeet ik bijna mijn 8 kleinzonen, die terecht nogal
wat aandacht vragen.
Door uw voorzitter ben ik gevraagd penningmeester te worden van de Vereniging
Carambole, omdat Bart Schoneveld (de vorige penningmeester) is moegestreden van alle
conflicten tussen Carambole en het Bondsbestuur. Ik heb daarmee ingestemd onder drie
voorwaarden:
1. De Bondsraad moest Carambole de tijd geven om met haar leden te spreken over het rapport
Donkervoort. Dat is op 29 juni jl. gebeurd; tot onze extra ledenvergadering op 19 oktober a.s.
worden er geen besluiten genomen.
2. Ik wilde een gesprek met het huidige bestuur van Carambole om af te tasten of ze mij zagen
zitten en of ik binnen die bestuurscultuur zou passen. Die kennismaking heeft op 3 juli jl.
plaatsgevonden en ik kan niet anders zeggen dan dat ik daar warm werd onthaald en dat ik
kennis heb gemaakt met deskundige een zeer betrokken collega's die onze Vereniging een
warm hart toedragen.
3. Ik wil mijn energie niet steken in het "trekken aan een dood paard". Daar bedoel ik mee de
huidige organisatie van de KNBB die op mij overkomt als stoffig, star, complex en niet is
meegegaan met zijn tijd, met een enorm ledenverlies als gevolg in de afgelopen jaren.
Daarnaast is de sfeer tussen Carambole en het Bondsbestuur momenteel totaal verziekt en in
zo'n bestuurscultuur wil ik niet werken; vandaar nog steeds mijn kandidatuur "onder
voorbehoud". Maar gelukkig hebt u in de laatste ALV van 22 juni jl. aangegeven dat er wat
moet gebeuren en deze kans grijp ik met beide handen aan.

Momenteel draai ik mee in de bestuursvergaderingen van Carambole en ik heb op me
genomen om de twee rapporten te schrijven die de ALV op 22 juli jl. aan het bestuur
heeft gevraagd, te weten een analyse van het rapport Donkervoort en de aanvullingen
daarop, zodat het resultaat strookt met de wensen van Carambole en een rapport
"Exit KNBB" als onze wensen m.b.t. een wijziging van het rapport Donkervoort niet
binnen de bond worden geaccepteerd. In beide rapporten zal, wat mij betreft, de
nadruk komen te liggen op het veranderen van de KNBB. We zijn teveel uitgegaan
van "de biljarter" die we aan onze, nauwelijks veranderde bond van 100 jaar oud,
willen binden in plaats van dat we ons richten op onze bond zelf, die fundamenteel
moet veranderen in een veranderende wereld met vergrijzing van onze leden, een
dramatisch gebrek aan aanwas van jeugd, nieuwe communicatiemiddelen, een
veranderd uitgavenpatroon en een multiculturele samenleving.
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Op het moment dat we uit de bond treden, of binnen de bond blijven, moeten we
deze kans met beide handen aangrijpen om eens na te denken over een totaal nieuwe
opzet. Ik noem een aantal voorstellen die u in de beide rapportages wordt
aangeboden:














Als we ons richten op alle keu-sporten (en dat willen we graag), moeten we dan nog wel
onderscheid maken in alle "bloedgroepen" als carambole, driebanden, snooker en pool?
Als je lid bent van een atletiekvereniging dan mag je speer werpen en hoogspringen en
dat kost geen extra contributie om lid van een sectie te worden. Met andere woorden: als
je lid wordt van onze bond, mag je spelen wat je leuk vindt en dat kost geen extra geld.
Kunnen we de districten niet verantwoordelijk maken voor alle keusporten binnen het
district? Dus alle leden van de bond worden automatisch lid van een district, of ze nu op
districtsniveau spelen of nationaal. De districten zijn vertegenwoordigd in de Algemene
vergadering in de bond en vertegenwoordigen daar alle keusporten. Dan hoeven we ook
geen "virtuele" districten in te stellen voor Driebanden en Snooker omdat die geen
districten kent.
Waarom hebben we een leeftijdsgrens voor de Recreanten? Kunnen we niet gewoon een
dag- en een avondcompetitie instellen, zodat iedereen kan kiezen om 's middags of 's
avonds te spelen?
Kunnen we onze biljartverenigingen zover krijgen dat ze, zover mogelijk, alle disciplines
aanbieden? En kunnen we onze biljartverenigingen zover krijgen dat iedereen binnen kan
lopen om te biljarten? Dus passanten moeten gewoon een tafel kunnen huren, zonder
direct lid te worden van de vereniging (en ingedeeld te worden in een schoonmaak- of
barploeg en verplicht te verschijnen op de wekelijkse avond-competitie).
Kunnen we de finales PK of teams aantrekkelijker maken door meerdaagse finales te
organiseren (bij verenigingen en niet meer centraal in Nieuwegein) waarbij de districten
32 finalisten afvaardigen (teams of PK's) en er in een knock-out systeem een winnaar
wordt bepaald, of kunnen we de gewestelijke finales wijzigen in open Provinciale
kampioenschappen, waar iedereen aan mag meedoen? Dat wordt daarmee veel
interessanter voor de media (als bij darten).
We schaffen damescompetities af, omdat we vinden dat het onderscheid tussen dames
en heren uit de tijd is. We kennen alleen nog competities voor senioren, jeugd en
gehandicapten. We beperken het aantal klassen tot 4 (als suggestie) en we passen niet elk
jaar de moyennegrenzen aan, omdat het niveau naar beneden gaat.
Maar vooral: als je lid wordt van de bond, betaal je één bedrag als contributie en daarmee
kun je overal en in elke discipline biljarten.

In de bijeenkomsten die we per Gewest gaan organiseren, wordt u gevraagd hierop te
reageren. Uiteraard kunt u daar uw scepsis op deze voorstellen kwijt, maar bedenk wel:
tot nu toe laten we het dramatische ledenverlies bijna fatalistisch over ons heen komen,
met als onvermijdelijk gevolg dat we over 5 á 10 jaar niet meer bestaan ! Nieuwe en frisse
ideeën zijn daarom van levensbelang en ik daag u uit om daarmee op de proppen te
komen in de gewestelijke bijeenkomsten die we eind augustus en in september hebben
gepland.
Hans Eekels
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