Beste vrienden van de biljartsport,
In een landje waar wij, sinds het begin van de 20 ste eeuw en tot op heden, wereldwijd bekend staan om
onze legendarische en hedendaagse “ biljart-top-spelers “ en kampioenen, beleeft onze nationale
biljartfederatie een crisissituatie.
Ruim een jaar geleden, stelde ik mijn kandidatuur als nationaal voorzitter, met de overtuiging dat de
werking en de organisatie van onze vzw KBBB-FRBB aan vernieuwing en opfrissing toe was.
De oproep naar verandering kwam van spelers, clubs en organisaties.
Daarvoor rekende ik op de medewerking en ervaring van bestuurders en voorzitters van de gewesten,
maar besefte ook de nood aan raadgevers en specialisten.
Mijn inziens zijn de belangrijkste functies binnen het bestuur van een federatie die aan sport doet en zijn
sport wil promoten: een nationaal sportbestuurder met een sportcommissie, een secretaris en een
adviseur, die alles over statuten en reglementen opvolgt. De voorzitter adviseert in zijn beslissingen, die hij samen met de andere
bestuurders dient te nemen.
Op heden is het zo, dat onze nationale sportbestuurder, Dhr Patrick Mintjens, ondanks jarenlange inzet van hem en zijn familie voor
de biljartsport, is ontslagen uit zijn functie.
Het is ook zo, dat Dhr Kris Bostoen, die ons regelmatig heeft gewezen op fouten en onregelmatigheden, werd geweigerd als kandidaat
bestuurder van de vzw KBBB-FRBB.
Tijdens de organisatie van de Belgische Kampioenschappen in januari 2017 in Blankenberge, konden we rekenen op een groep van
gedreven medewerkers, die zich belangeloos en spontaan hebben ingezet, en waarvan duidelijk een positief resultaat is gebleken.
Momenteel wordt onze vzw KBBB-FRBB bedreigd met een juridische ontbinding. Samen met u betreur ik ten zeerste dat het zover
is kunnen komen.
Tijdens de laatste algemene vergadering zijn liefst vijf bestuurders, zonder specifieke functie, toegetreden tot de Raad van Bestuur.
Een adviseur – kandidaat secretaris werd geweigerd en vervolgens werd de nationale sportbestuurder afgezet.
Een ultieme poging – onder impuls van Dhr Leslie Menheer – om op 13 maart 2017 de betrokken partijen rond de “ verzoeningstafel
“ te krijgen, is mislukt.
Op 4 april 2017 is er een nieuwe Raad van Bestuur, waarop ik als voorzitter hoop dat iedereen de ernst van de situatie zal beseffen.
Ik zal mijn uiterste best doen om de bestuurders tot rede te brengen en ik blijf hopen op voldoende “ gezond verstand “ dat snel een
oplossing mogelijk maakt.
Voor de “ Beker van België “ zijn ondertussen een groot aantal voorbereidingen getroffen. Het evenement gaat door op 19,20 en 21
mei 2017 in zaal De Gulden Zonne in Hooglede. Er wordt gespeeld op 4 kleine en 4 grote biljarttafels, die geplaatst worden door
Luc en Renata Verhoeven, waarvoor nu al onze welgemeende dank.
Voor ons valt de “Beker van België “ samen met het CEB-congres in Rome, waar ik ons land als nationale voorzitter moet
vertegenwoordigen. Wij doen ons best om terug te zijn tegen de aanvang van de finalewedstrijden en voor de protocollaire sluiting.
Ondervoorzitter Dhr Benny Van Goethem gaat naar Rome als kandidaat bestuurder voor de CEB.
De volledige leiding van de “ Beker van België “ wordt toevertrouwd aan de leden van de Raad van Bestuur, die er een ere-zaak
zullen van maken om alles goed te laten verlopen.
Zij kunnen daarbij rekenen op de ondersteuning van onze Ere-Voorzitter Dhr Reginald Depoorter en zijn echtgenote.
Arthur Standaert,
Voorzitter KBBB-FRBB

