Nieuwsbrief 07-04-2017 aan de leden van de KBBB-FRBB vzw.

Zeer geachte leden en biljartvrienden,
Nooit gedacht dat er al zo snel een tweede nieuwsbrief zou komen …
Wat op 4 april een verzoenende vergadering van de Raad van Bestuur had moeten worden, is helaas mislukt.
De dreiging die de KBBB-FRBB vzw boven het hoofd hangt, werd weggelachen.
Mijn vraag om de betrokken persoon uit te nodigen voor een gesprek, met het doel om tot een mogelijke toenadering
te komen, werd geweigerd.
De eventuele goedkeuring van de statuten– met de doorgegeven aanpassingen van de gewesten werd opnieuw
uitgesteld.
Nieuwe verkozen bestuursleden, zorgen voor een nog grotere verdeeldheid binnen de Raad van Bestuur.
Als het vertrouwen er niet meer is, als leugens gaan primeren, dan is samenwerken niet meer mogelijk.
Om die reden kon ik niet anders dan mijn ontslag aanbieden, als voorzitter van de Raad van Bestuur.
Mijn doel om te werken aan een mooie toekomst voor de biljartsport blijft primeren.
Op korte tijd hebben we opnieuw de media gehaald : verschenen krantenartikelen, interview Radio 2, uitzending ( na
jaren ) op Sporza, de ongelooflijke ondersteuning van Kozoom, … Belgische biljartsport in de spotlights tijdens de
“ Player of the Year “ door Ludo Dielis, ...
Een mooie opmerking die we tijdens de Multi’s 2017 van twee jonge dames – die de biljartwereld niet kenden
mochten ontvangen : “ Wij wisten niet dat de biljartsport zo leuk en spannend kon zijn … ; wij kijken er naar uit om
volgend jaar terug te komen ! Kunnen we nu al een loge bestellen ? “
Schitterend toch ? We zijn er zeker van dat ze hun ervaring verder vertellen.
Blijf de mooie ervaringen koesteren …
Ik meen oprecht dat ik het ontslag van Karel Kuhn, als voorzitter van het gewest Antwerpen, betreur.
Een sterke man met het hart voor de sport op de juiste plaats en meer dan een vriend. Ik hoop dat hij van iedereen de
waardering en dankbaarheid zal mogen ontvangen voor alles wat hij voor de sport en zijn geliefd gewest Antwerpen
reeds gedaan heeft en nog zal doen.
Wij willen iedereen bedanken voor de ondersteunende reacties.

Arthur Standaert,
Voorzitter KBBB-FRBB vzw

