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Samen biljarten geeft meer effect!
APRIL 2018
Beleidsplan 2016-2019 ‘Op volle kracht vooruit’ – Liggen we op koers?
Veranderingen in een organisatie gaan altijd moeizaam, dat geldt ook voor ons.
Onder verwijzing naar bovengenoemd beleidsplan delen we hieronder graag de
stand van zaken met u.

BREEDTESPORT
Met betrekking tot de herstructurering “lidmaatschap op maat” zijn nog geen vorderingen gemaakt.
Niet-leden, die deelnemen aan open kampioenschappen, worden als ondersteunend lid aangemerkt. De extra
contributie voor lidmaatschap bij meerdere verenigingen is afgeschaft.
Een recreatief lidmaatschap is nog niet van de grond gekomen vanwege de bezwaren tegen het spelen in “nette
vrijetijdskleding”.
De voorstellen voor het verspelen van Persoonlijke Kampioenschappen met intervallen en alle voorwedstrijden in één
seizoen zijn uitvoerig besproken. De verwachte invoering met ingang van het seizoen 2018/2019 is niet mogelijk
gebleken omdat de automatisering er nog niet gereed voor is.
Diverse vormen van finale spelen en het aantal finalisten per finale wordt sinds het seizoen 2016/2017 op gewestelijk
niveau aan de wedstrijdleider overgelaten.
In de dagcompetitie zijn voorstellen gedaan om de tabellen voor de avond- en de dagcompetitie gelijk te stellen.
Ook voor de landscompetitie zijn de tabellen aangepast. In het begin gaf dat veel commentaar maar dat is inmiddels
gestild. De organisatie van de landsfinale wordt heroverwogen waarbij drie opties de revue zullen passeren: centraal
op een vaste plaats, centraal maar een jaarlijks wisselende locatie en decentraal. Voor de ALV van 2 juni 2018 volgt
meer info.
Open Provinciale Kampioenschappen worden op kleine schaal gerealiseerd en zijn succesvol gebleken qua deelname
door niet-KNBB-leden. Veel districten zien op tegen de organisatorische rompslomp.
Reglementen worden jaarlijks aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Een en ander vergt veel tijd.
Door het geven van opleidingen is het aantal A- en B-instructeurs uitgebreid.
Met het organiseren van jeugdtalenten dagen wordt getracht de jeugd verder te enthousiasmeren voor de
biljartsport. Een belangrijke taak hierin is ook weggelegd voor de districten. De introductie van het 5-ballspel heeft
nog niet tot het gewenste succes geleid.
TOPSPORT
Ter verbetering van de trainings- en opleidingsmogelijkheden is, in samenwerking met de sectie Driebanden, een
matchtafel geplaatst op het bondsbureau. Trainingen kunnen centraal plaats vinden. Opleiding in het driebandenspel
is overgeheveld naar de sectie Driebanden.
Op het gebied van Biljart Artistiek zijn nog geen vernieuwingen in de samenwerking met de CEB merkbaar.
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Op het gebied van organisatie is naast het bestuur een aantal commissies werkzaam, te weten:
– Wedstrijdzaken Commissie Breedtesport
– Wedstrijdzaken Commissie Topsport
en de subcommissies
– Commissie Arbiters
– Commissie Biljart Artistiek
– Commissie Kader/Band/Libre
Met betrekking tot de arbitrage kan gemeld worden dat het aantal toparbiters is gedaald tot 21. De
afvloeiingsregeling is daarom tijdelijk stilgelegd. Verheugend is het dat er behoorlijk animo is voor de arbiter 1 cursus.
FINANCIËN
De huidige begroting voor 2018 wijkt af van in de meerjarenbegroting genoemde kolom 2018. De daling van de
contributiesom komt geheel voor rekening van het dalend aantal leden en niet zoals toen verwacht, de verlaagde
contributie per lid. Sponsorgelden zijn eveneens aan een daling onderhevig. De totale opbrengst daalt gelukkig
minder dan verwacht.
De kosten komen ongeveer € 20.000,- hoger uit dan destijds verwacht. Een van de redenen is het oppoetsen van het
NK Biljartvijfkamp Ereklasse in 2018.
Rente over de aangehouden spaarrekening wordt nauwelijks meer ontvangen. Door de daling van de koepelkosten is
het toch mogelijk een positieve verwachting uit te spreken.
Het geheel overziend kan gesteld worden dat plannen gerealiseerd zijn maar sommige nog niet, ondanks de inzet van
bestuur en commissies. Noodzakelijk geachte wijzigingen zijn moeilijk door te voeren maar we blijven eraan werken,
in het belang van de biljartsport.
Bestuur KNBB vereniging Carambole
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