
Volledige aansluiting bij KNBB (Koninklijke Nederlandse Biljart Bond) 

 

Inleiding 

Horna Biljartvereniging is aangesloten bij de KNBB, maar voor een deel ook niet. Leden 

die op het oog geen voordeel hebben bij de aansluiting, zijn geen KNBB lid ondanks dat 

de Statuten van de KNBB bepalen dat een vereniging volledig aangesloten zou moeten 

zijn, dus met alle leden. 

Dat is ook logisch, maar het kan niet worden gecontroleerd door de KNBB. Hoe meer 

leden de KNBB heeft, des te beter kan de KNBB zijn rol vervullen. 

Overigens vindt het bestuur dat het bij goed besturen past om als je je aansluit bij een 

organisatie, je je ook moet houden aan de regels van die organisatie. Wij verwachten 

van onze leden dat ze zich aan onze Statuten houden, dan moet je je ook als bestuur aan 

de Statuten van de KNBB houden. 

 

Waarom volledige aansluiting: 

1. Als verenigingen moeten we gezamenlijk investeren in een structuur waarbij de bond 

in een bepaalde onderverdeling onze belangen behartigt .  

Onze belangen zijn dan de verenigingsbelangen, niet van de individuele leden. Die 

belangenbehartiging doet de vereniging. Met 1200 verenigingen moet je een structuur 

hebben die vooral voor de verenigingen voordelen biedt, omdat de bond de 

gemeenschappelijke zaken oppakt en service verleent op diverse terreinen. 

2. De KNBB promoot het biljarten en gebruikt hiervoor diverse sociale media, zoals 

facebook 

3. De KNBB heeft programma’s voor ouderen ( zie onder 8), jeugd en gehandicapten ( 

bijv. VG) 

4. De KNBB zorgt voor reglementering ( model Statuten, Huishoudelijk reglement, 

protocollen,etc.) en ondersteuning aan de verenigingen. 

5. De KNBB verzorgt en onderhoudt software voor wedstrijden, en o.a. 

ledenadministratie. 

Voorbeelden zijn Biljartpoint dat nu ook door de WOC ( Westfriese Ouderen club) 

gebruikt gaat worden en Biljartprof voor de PK wedstrijden. Daar heeft het individuele lid 

die wedstrijden speelt, ook direct profijt van. 

6. De KNBB doet aan kennisdeling, ook door de contacten met NOC-NSF en andere 

sportbonden. 

7. De KNBB zorgt voor innovatie , bijv. 24play, het reserveringsprogramma en 

kantinebaas ( een programma om collega’s op kantoor uit te dagen voor een partijtje 

darts of poolen of biljarten, kortom beweging op de werkvloer) 

8. Tijd voor krijt: een activeringsprogramma voor ouderen om mensen met biljarten in 

contact te brengen en zo eenzaamheid te doorbreken. 

9. Topwedstrijden worden uitgezonden door Ziggo en KOZOOM. De KNBB heeft hier een 

voortrekkersrol in. 

10. De KNBB heeft een protocol ontwikkeld om veilig te kunnen biljarten tijdens het 

rondwaren van het coronavaccin en daartoe het overleg gevoerd met NOC-NSF 

11. Het lidmaatschap zonder deel te nemen aan bondswedstrijden kost 5 euro per lid. 

Het eerste jaar zelfs maar 2,50 euro. 

 

 

 

Zijn er argumenten tegen? 

1. Extra kosten ( zie onder) 

2. De leden die niet spelen onder KNBB vlag merken er niets van. Dat is maar beperkt 

waar, want een bond werkt voor de verenigingen in een bepaalde structuur en niet voor 

de individuele leden. Toch hebben die er ook profijt van: de aparte programma’s , gericht 

op ouderen, de wedstrijden die op Ziggo uitgezonden worden , het wedstrijdprogramma 

Biljartpoint dat nu ook binnen de WOC gebruikt wordt. 

3. Voor de meeste leden blijft de KNBB een instantie op grote afstand die de meeste 

leden ook weinig tot niets zegt. 



 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

Naast deze vooral praktische zaken willen we wijzen op de veranderingen die in de 

maatschappij al jaren aan de orde zijn: 

• Steeds minder verenigingen ( in 1990 waren 31454 verenigingen bij de NOC-NSF 

aangesloten, nu nog 23870.) 

• Het aantal leden per vereniging loopt terug en ook is vergrijzing aan de orde. ( bij de 

Horna is de gemiddelde leeftijd 65 jaar en die loopt alleen maar op.) 

• Het aantal mensen dat beweegt, neemt toe, maar ze worden (nog) geen verenigingslid. 

• Er is vergrote aandacht voor het bewegen en sociaal participeren van ouderen. Als 

Horna hebben we hier een belangrijke maatschappelijke functie in. 

• Biotechnologie en informatietechnologie zullen langzamerhand in elkaar opgaan en een 

grote stempel gaan drukken op hoe verenigingen gaan functioneren. 

• De vragen waarmee bestuurders worden geconfronteerd, worden ingewikkelder, logisch 

omdat onze maatschappij ingewikkelder wordt. Dit terwijl de bereidheid een 

bestuursfunctie te vervullen terugloopt. 

 

De KNBB volgt op landelijk niveau deze ontwikkelingen en probeert samen met andere 

bonden en NOC NSF daarin initiatieven te ontwikkelen om deze ontwikkelingen positief 

om te buigen. Het nationaal Sportakkoord is daar een gevolg van.  

Doelen zijn 

o Inclusief sport: sport voor iedereen van heel jong tot heel oud, ook voormensen met 

een handicap. 

o Duurzame infrastructuur ( het opknappen van sportaccommodaties wordt flink 

gesubsidieerd) 

o Vitale aanbieders ( voor iedereen moeten verenigingen toegankelijk zijn) 

o Positieve sportcultuur 

o Vaardig bewegen, vooral gericht op de jeugd 

o Topsport die inspireert 

 

Op lokaal niveau sluiten gemeenten sportakkoorden, waarbij verenigingen, maar ook 

scholen, buurthuizen, ouderenbonden etc. bij betrokken zijn.  

Ook Hoorn heeft een sportakkoord gesloten.  

Doelen zijn dezelfde als bij het nationaal sportakkoord. Daarnaast heeft de gemeente 

Hoorn ook een verenigingsadviseur benoemd met wie we al een aantal keren contact 

hebben gehad. 

 

Ook als we bovenstaande op ons laten inwerken, is een sterke bond hard nodig om 

ontwikkelingen te signaleren en om sturing te kunnen geven aan de invulling van die 

ontwikkelingen. 

Vanuit deze invalshoek is het belangrijk aangesloten te zijn bij de KNBB als landelijke 

organisatie en bij de Stichting Hoorns Sportcollectief als plaatselijke belangenbehartiger.  

Tevens onderschrijven we het Sportakkoord. 

We denken dat die contacten, landelijk en plaatselijk, steeds belangrijker gaan worden 

voor het voortbestaan van de vereniging, waarbij uitgangspunt toch is dat we zo’n 200 of 

meer leden willen hebben. 

 

Dekking van de kosten 

Het bestuur pleit ervoor de kosten niet in een contributieverhoging te verwerken. We 

denken dat de kosten goed opgevangen kunnen worden binnen de huidige begroting en 

financiële doelstelling, nl. een positief saldo tussen de 1en 5%. 

 

Voorstel voor de ALV 2020: 

Horna Biljartvereniging sluit zich voor alle leden volledig aan bij de KNBB zonder 

contributieverhoging. Dit gaat in met ingang van dit seizoen. ( dat loopt van 1 augustus 

tot en met 1 mei van het jaar daarop.) 


