Nijmegen, 11 september 2013

Geachte leden van District Nijmegen van de KNBB.
De KNBB is de overkoepelende biljartbond en bestaat uit vier secties; pool, snooker,
driebanden en carambole. De sectie carambole, waar ons district toe behoort, is met 83%
van de leden van de KNBB verreweg de grootste sectie. De sectie carambole is een
eigen vereniging met de naam KNBB Vereniging Carambole ook wel aangeduid als KVC.
De zeggenschap van de KVC binnen de KNBB is kleiner dan mag verwacht worden als er
wordt gekeken naar de grootte. Bovendien is de organisatie warrig.
Er ligt nu een plan “Donkervoort” om te komen tot een andere organisatie die
democratischer en eenvoudiger is. De KVC stelde echter een aantal aanvullende
voorwaarden waaraan moest worden voldaan met als stok achter de deur het dreigement
om uit de KNBB te stappen. Op dit moment is er goed overleg tussen de KVC en de
KNBB gaande zodat conflicten en dreigementen naar verwachting niet meer aan de orde
zullen zijn. Op 19 oktober a.s. moeten de districten beslissen of ze met de voorgestelde
reorganisatie instemmen.
De KVC heeft eerder een rapport opgesteld “Toekomst KNBB met of zonder Vereniging
Carambole”. Het lijkt er nu dus op dat de KNBB en carambole samen blijven.
In dit rapport worden ook allerlei vernieuwingen van de biljartsport voorgesteld. Er blijkt op
dit moment weinig steun te zijn voor die vernieuwingen. Die worden naar de toekomst
doorgeschoven.
Het standpunt van uw districtsbestuur is dat het plan “Donkervoort” onze steun verdient.
Het rapport “Donkervoort Eindrapportage Nieuwe structuur KNBB” kunt u downloaden via
de pagina Bestuurlijke zaken » Berichten van het bestuur
Ook het rapport “Toekomst KNBB met of zonder Vereniging Carambole” kunt u op
dezelfde pagina downloaden.
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