Nijmegen, 4 november 2015

Aan:
Verenigingen en leden KNBB District Nijmegen
Betreft: andere PK
Op deze Algemene Ledenvergadering zal er worden beslist hoe de Persoonlijke
Kampioenschappen moeten worden georganiseerd. Het districtsbestuur is van
mening dat het beste voorstel is om alles bij het oude te laten.
Het aantal inschrijvers voor deelname aan de PK is binnen ons district, in verhouding
tot andere districten hoog. Dit komt door een goede organisatie en de trouwe
medewerking van zovelen. Aantasting van de oude gewoontes en dus het verlagen
van de service en de mindere ondersteuning van de deelnemers zal bijna zeker
leiden tot het afhaken van deelnemers.
Natuurlijk zien wij dat het voor een aantal verenigingen moeilijk is om tenminste twee
schrijvers/tellers per tafel bij elkaar te krijgen. Wij menen dat de verenigingen dit
probleem zelf moeten oplossen. De prijs van deelname is het in stand houden van
enige solidariteit, clubtrouw en ondersteuning van de sport. De beslissing hoe het
verder moet is aan de verenigingen.
De keuze tussen het eerste voorstel (alles bij het oude laten) en enig ander voorstel
is een keuze tussen verandering of niet. Het bestuur kiest voor het eerste voorstel.
Iedere wijziging beschouwen wij als een achteruitgang maar als er toch onverhoopt
wordt gekozen voor verandering denken wij dat voorstel 5 het meeste duidelijkheid
biedt. Het spelen van minder wedstrijden is dan het directe gevolg van het niet meer
bereid zijn met dezelfde inzet te tellen en te schrijven. Het geeft ook de mogelijkheid
om te spelen in lokalen met één biljart. Op de pagina hieronder vindt u de speelroosters die dan van toepassing zouden zijn.
U ontvangt deze berichten ruim voor de vergadering op 10 december. Dit geeft u tijd
om uw leden te raadplegen (en met name die leden die gewoon zijn deel te nemen
aan de PK).
Als u onverhoopt voornemens bent om te kiezen voorverandering laat dan de keuze
niet afhangen van één man binnen de vereniging maar zorg voor een draagvlak.
Een keuze voor verandering is ingrijpend.
Voor meer informatie het standpunt van uw bestuur kunt u op de site
www.knbb-nijmegen.nl > bestuurlijke zaken>berichten van het bestuur onze
“Beleidsnota Organisatie” en onze brief “Organisatie PK” nalezen.

Bestuur KNBB district Nijmegen.
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Voorstel 5
Voorstel andere opzet PK voorwedstrijden KNBB District Nijmegen - november 2015
Poule bestaat uit 4 tot 6 spelers - vier te spelen wedstrijden per speler - te spelen op
één tafel - spelers tellen en schrijven - de organiserende vereniging zorgt voor één
wedstrijdleider.
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Vrije spelers beschikbaar voor
tellen / schrijven

