Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole – mei 2016
Deze maand zijn de open provinciale kampioenschappen voor driebandenteams in NoordBrabant van start gegaan. Tot mijn grote genoegen kan ik melden dat er ca. 44 teams
hebben ingeschreven. Daarmee is het nu al een zekerheid dat dit een succes gaat worden.
Wij zullen deze competitie op de voet volgen, en hopen voor de toekomst op een mooi
vervolg.
Onlangs zijn er besprekingen gestart met drie collega-bonden, die hebben aangegeven met
de KNBB te willen samenwerken of zich bij onze organisatie willen aansluiten. Ik zie dit als
een direct gevolg van al onze inspanningen die wij in de afgelopen paar jaar hebben verricht
om tot verdere toenadering te komen. In die zin streven wij ook ons doel na om vooral
bindend te zijn voor de Nederlandse biljartsport.
Met plezier vermeld ik hier ook dat de ledenafname van de KVC tot staan is gekomen. Er is
momenteel zelfs sprake van aanwas, laten we hopen dat deze trend zich voort blijft zetten.
Verheugend is ook om te kunnen vertellen dat er een juridische helpdesk is ingericht. Hier
kunnen vragen gesteld worden aan specialisten van DAS, bijvoorbeeld in het geval van
geschillen met de gemeente. Deze helpdesk is vooralsnog opgezet voor alleen de
aangesloten KNBB-leden. Wellicht kunnen we dit in de nabije toekomst ook openstellen
voor de collega-bonden. Zie onderstaand artikel voor meer informatie.
Eerder schreef ik al dat er een biljartapp in ontwikkeling is genomen. Het is de bedoeling dat
elke biljarter in Nederland hier toegang toe kan krijgen. Ook hier hebben wij vooral weer de
eerder genoemde binding tussen geheel biljartend Nederland voor ogen.
Voor de meeste districten zijn de competities nu tot een einde gekomen en kijken de
geplaatste teams al uit naar de gewestelijke vervolgronde. En dan breekt er tegelijkertijd ook
een periode van leegte aan; sommige districten lossen dat op door nog een competitie op te
starten. Bijvoorbeeld in het bandstoten of een C1 nacompetitie voor tweetallen. Ik wil er op
wijzen dat dit laatste veel voordelen heeft: altijd 4 mensen aan de tafel, dus een teller en
schrijver zijn geregeld, en met twee rondes hoeft het op een doordeweekse avond niet al te
laat te worden.
Wellicht heeft u via de media vernomen dat (een lid van) biljartclub Het Groene Laken uit
Urk naar de Commissie Rechten van de Mens is gestapt omdat men zich gediscrimineerd
voelt op grond van geloof. De negatieve, onbegrijpelijke uitspraak heeft ons bijzonder
verrast en wij zullen ons hierop gaan beraden. Immers, voor de biljartbond is het praktisch
niet uitvoerbaar om aan de wens om finales niet op zondag te organiseren tegemoet te
komen. Ik hou u op de hoogte van het vervolg.
Met sportieve groet,
Jaap Labrujere

GRATIS JURIDISCHE HELPDESK VOOR ALLE BIJ DE KNBB AANGESLOTEN VERENIGINGEN
Biljartverenigingen hebben regelmatig te maken met juridische vragen. Als KNBB willen wij u
ook hierbij graag ondersteunen.
Met veel plezier bieden wij u nu de Juridische Adviesdesk voor de Sport aan. Elke bij de
KNBB aangesloten vereniging en/of district kan hiervan kosteloos en onbeperkt gebruik van
maken.
Waar kunt u de adviesdesk voor gebruiken?
U kunt telefonisch of per mail uw juridische vragen stellen aan de specialisten van DAS. U
hebt bijvoorbeeld een vraag over een besluit van de gemeente. U wilt een trainer in dienst
nemen en heeft vragen over de arbeidsovereenkomst. U hebt een geschil met de beheerder
van uw sportaccommodatie. Een sponsor komt zijn verplichtingen niet na. Zowel preventief
als bij een geschil kunt u contact opnemen met de adviesdesk.
Waar bestaat de dienstverlening uit?
De gratis dienstverlening bestaat uit eerstelijns juridisch advies. Dit betekent dat al uw
juridische vragen mondeling of per mail worden beantwoord. Kan de advisering
redelijkerwijs niet meer telefonisch of per mail worden gedaan, dan helpt DAS u graag
verder voor een vaste prijs (‘fixed fee’). U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het
bestuderen of opstellen van stukken.
Met de vooraf afgesproken vaste prijzen weet u precies waar u aan toe bent en wordt
achteraf niet geconfronteerd met onverwachte kosten. Soms is het vooraf afgeven van een
vaste prijs niet mogelijk. In dat geval helpen de juristen van DAS u graag verder voor een
gereduceerd uurtarief van € 157,50.
Hoe kunt u de adviesdesk bereiken?
Website
: www.das.nl/sport
Telefoon
: 020 651 7666
Email
: sportdesk@das.nl
De adviesdesk bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 21:00.
Uw vragen per mail worden op werkdagen binnen 24 uur beantwoord.
Wij hopen u met de Juridische Adviesdesk voor de Sport een zinvolle aanvulling op onze
dienstverlening te bieden!

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, mits er minimaal 50 verenigingen meedoen.
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.

Enquête onder lokaliteiten KNBB 2016
De KNBB is een onderzoek gestart naar de wensen en behoeftes bij lokaliteiten/zaalhouders
omtrent producten en diensten. Het doel: achterhalen hoe zij in samenwerking met alle
lokaliteiten de keusport in Nederland kan promoten. Van belang ook voor ondernemers,
omdat de KNBB zo haar diensten en producten kan verbeteren en uitbreiden, om
ondernemers beter bij te staan en te faciliteren in het behalen van meer omzet.
Onderdeel van dit onderzoek is een enquête. Onder alle deelnemers
(lokaliteiten/zaalhouders) aan het onderzoek worden drie mooie prijzen verloot: een
compleet arrangement voor de Mosconi Cup in Londen, een Aramith ballenpakket, en een
clinic van een topspeler.

