Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole – augustus 2016
Dagcompetitie
De laatste maanden bereiken ons berichten dat er biljarters zijn die deelnemen aan de dagcompetitie zich niet helemaal happy voelen. Iemand zei onlangs tegen mij “het lijkt wel of
wij er maar een beetje bij bijhangen”. Ik vind dat wij dit soort kritiek, terecht of onterecht,
heel serieus moeten nemen. Ik weet dat er zelfs een recreantenvereniging is die daarom
overweegt de KNBB te verlaten. Ik kan u verzekeren dat deze kritiek fors is aangekomen bij
het bestuur van de KVC. Een discussie voeren of deze kritiek terecht of onterecht is, is
daarom niet relevant. Wat u ervaart is belangrijk en dat telt. Vaak ligt het aan de boodschap
en als die niet goed overgekomen is, dan ligt dat aan de boodschapper en niet aan de
ontvanger. Daarom hoop ik met deze nieuwsbrief meer duidelijkheid te kunnen verschaffen
in deze.
De spelers in de dagcompetitie behoren juist tot onze doelgroep. De laatste tijd is het verlies
aan leden juist gecompenseerd door een toename van biljarters in deze belangrijke
doelgroep. Er zijn zelfs districten die daarom zelfs qua ledenvolume zijn gegroeid. Maar er
zijn ook districten die helaas nu nog wat minder actief zijn in het verder ontwikkelen van
deze dagcompetitie, terwijl hier wel veel kansen liggen. De gemiddelde leeftijd stijgt in
Nederland maar ook de vereenzaming van ouderen neemt hand over hand toe. Daarom kan
het biljarten juist zo’n mooie aanvulling zijn om dit fenomeen te bestrijden. Waar wij mee
bezig zijn, is juist de dagcompetitie verder ontwikkelen en wij streven in deze naar een
vergelijkbaar aanbod met de avondcompetitie.
Dat de contributie fors zal stijgen, is mij ook ten gehore gekomen. De contributie voor
dagcompetitiespelers is lager dan de contributie voor de avondcompetitie. Wij zijn de laatste
jaren zeer terughoudend geweest met het verhogen van contributies, sterker nog: wij
hebben zelfs een keer de contributie verlaagd en de contributie is een paar jaar achter
elkaar niet verhoogd. In veel districten zien wij hetzelfde fenomeen want ook daar zijn de
contributies stabiel en er zijn zelfs districten die hun contributies hebben verlaagd. Om in
deze meer eenheid te creëren is er een “werkgroep contributie” samengesteld die bezig is
om ons contributiestelsel te hervormen en aan te passen aan de wensen van de klant. Het is
ons streven om de districten hier ook bij te betrekken. Wij realiseren ons goed dat nog meer
uniformiteit meer dan gewenst is. Het is zeker niet onze bedoeling om contributies te
verhogen maar wel om ze inzichtelijker te maken en deze te richten naar afname van
producten.
Dus tegen al die biljarters die deelnemen aan de dagcompetitie of aan de persoonlijke
kampioenschappen die overdag gespeeld worden wil ik zeggen “er wordt hard gewerkt om
de dagspelers een groter aanbod te bieden”; in feite willen wij geen verschillen in dag- en
avondaanbod. Indien u vragen of suggesties heeft, schroom dan niet dit aan ons kenbaar te
maken.

De Biljartapp
Het ontwikkelen van de “Nederlandse Biljartapp” bevindt zich in de eindfase. Het is ons
streven om u deze app gratis en in fases aan te bieden. De verwachting is dat eind augustus
de eerste versie beschikbaar is die u gratis kunt downloaden op uw smartphone, tablet, IPad
of laptop. De mogelijkheden van deze app zijn enorm. Met eenvoudige handelingen kunt u
alle uitslagen raadplegen en uw eigen prestaties bekijken. Maar ook kunt u in latere fases
biljartlocaties vinden, competities of kampioenschappen aanmaken. Wij hopen dat dit ook
een bijdrage levert aan het binden van het Nederlands biljartlandschap. Wij zullen de
lancering van deze app aan u kenbaar maken. Voor iedere biljarter in Nederland zal dit een
mooie aanvulling zijn op zijn of haar mooie hobby of passie.
Website
De ontwikkeling van de nieuwe, meer overzichtelijke website maakt ook goede vorderingen
en ook hierover zullen wij u berichten wanneer deze live gaat.
Aan diegenen die nog met vakantie gaan wil ik zeggen: “namens uw bestuur wensen wij u
en uw dierbaren een mooie vakantie toe”. Tevens wensen wij u allen een goede start van
het nieuwe biljartseizoen toe.
Groet, Jaap Labrujere

Korting op de BUMA
Voor alle bij de KNBB aangesloten biljartaccommodaties (verenigingen, zalen, stichtingen en
clubs) KAN de KNBB voor 2017 een collectieve kortingsregeling voor de Buma/Stemra
afsluiten.
Heeft uw vereniging, stichting of club een eigen accommodatie of huurt of pacht u uw
accommodatie en moet u zelf de verplichte BUMA/STEMRA betalen, dan kunt u zich
opgeven voor deelname aan deze regeling.
De korting kan oplopen tot wel 18%! Gemiddeld bespaart u hiermee zo’n paar honderd
euro!
Wilt u gebruik maken van deze kortingsregeling stuur dan een e-mail voor 1 augustus met de
volgende gegevens naar info@knbb.nl :
- uw bondsnummer
- de verenigingsgegevens (verenigingsnummer, naam, adresgegevens)
- kopie van uw huidige Buma/Stemra factuur.
Deze collectieve regeling gaat pas in zodra er minimaal 50 verenigingen/stichtingen/clubs
zich bij ons hebben aangemeld. Inmiddels zijn er 16 aanmeldingen.

Start opleiding Biljartinstructeur A
Op 24 september start er een nieuwe opleiding voor biljartinstructeur A. De scholing bestaat
uit 6 lesdagen waarin je leert lessen te verzorgen op verschillende niveaus met leuke
werkvormen. Ook leer je om te coachen en mag je bij een voldoende beoordeling van de
scholing examens afnemen op het niveau oranje, groene en blauwe badge. Wil je een
steentje bijdragen aan de groei van de biljartsport in Nederland en andere mensen helpen
hun vaardigheden te verbeteren? Meld je dan voor 1 september aan via:
http://www.academievoorsportkader.nl/bijeenkomsten/academie-voorsportkader/generieke-leertrajecten/carambole-niveau-a

