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Koninklijke Nederlandse Biljartbond 
'samen biljarten geeft meer effect'       

 

 

       

 
Jaarplan 2018 
KNBB Koepel 
 
Het jaarplan van de KNBB beschrijft de korte termijn projecten en doelstellingen en de continu 
processen zoals vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2017+, welke door de KNBB in 2018 
worden uitgevoerd. Voor de sport specifieke projecten en doelstellingen wordt verwezen naar 
de jaarplannen van de verschillende secties. 
 
Missie 
De KNBB is de stuwende kracht voor alle keusporten in Nederland, op elk niveau, ten dienste 
van de sportbeleving, de spelbeleving en het plezier van iedereen. 
 
Visie 
De KNBB is de bindende factor in een versnipperd biljartlandschap. 
 

1. Contributie / lidmaatschapsvormen 
1.1 Contributiemodel 
Op basis van de verkenning in 2016 en 2017 wordt er een ander contributiemodel voor 
seizoen 2018/2019 voorgesteld, een model met ruimte met flexibiliteit voor elke discipline.  
Beoogd resultaat: start seizoen 2018-2019 geïmplementeerd 
1.2. AVG 
In mei 2018 dien wij te voldoen aan de nieuwe AVG wetgeving en 
verwerkingsovereenkomsten met onze leveranciers afgerond. Daarbij wordt een 
informatiecampagne naar districten en verenigingen uitgevoerd. 
 
Doel: model(len) die flexibel, laagdrempelig en efficiënt in uitvoering is/zijn. AVG proof 
Door: uitwerking financiële commissie, besluitvorming sectieraden en Bondsraad, 
implementatie bondsbureau 
 
1.2 Uitbreiding productaanbod 
1.21 De uitkomsten van de in 2016 gehouden proef Open Provinciale kampioenschappen 
Brabant liggen aan de basis voor herhaling in Brabant.  
1.2.2 Afstudeeronderzoek naar productvernieuwing, kansen en bedreigingen.3 
1.2.3 Kantinebaas, productaanbod gericht op bedrijfskantines die pool, biljarten darten, 
tafelvoetbal of pingpong aanbieden.1 
Beoogd resultaat:  
Nieuwe deelnemers en procentueel hoger dan de 18% bij de proef van 2016.  
Onderzoeksrapport met concrete aanbevelingen productvernieuwing. 
In beeld bedrijven met spelaanbod, nieuw productaanbod waarmee werknemers van 
bedrijven gestimuleerd worden om vaker te spelen met nieuw verdienmodel als uitgangspunt. 
Doel: laagdrempelig productaanbod voor gebonden en ongebonden sporters, dat naast de 
bestaande competities wordt georganiseerd 
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Door: Bestuur KVC, districten, gewesten en bondsbureau 
 
1.3 Ontwikkelen verdienmodellen 
KNBB wil nog beter aansluiten op de wensen en behoeften van haar klanten en zal daarvoor 
een webshop inrichten. De logistieke afhandeling zal worden uitbesteed. Tevens wordt in 
samenwerking met alle secties en samen met externe partijen verkend op welke wijze de 
rechten van alle competities en kampioenschappen beter kunnen worden benut. Hierbij 
wordt het veilen van rechten van competities als uitgangspunt genomen1. 
Beoogd resultaat: KNBB Webshop oktober 2018; Vermarkten competities continu proces. 
Doel: Andere inkomstenstromen om daarmee de georganiseerde sport financierbaar te 
houden. 
Door: Bondsbestuur en bondsbureau 
 

2. ICT2 
2.1 Website / portal 
De eind 2016 ingerichte website wordt in 2018 uitgebreid met functionaliteiten zoals o.a. 
wedstrijdresultaten. Tevens wordt de ‘Mijn omgeving’ geladen vanuit de verschillende 
diensten.  Deelprojecten worden geformuleerd en uitgewerkt en offertraject ingericht. 
Beoogd resultaat: Functionaliteit gerealiseerd voor einde seizoen 2018-2019 
Doel: Betere toegangsweg tot de producten en diensten van de KNBB. Informatievoorziening 
aan klanten op een hoger niveau. 
Door: Besturen en Bondsbureau 
 
2.2. ICT Continu proces 
Bestaande ICT producten en processen dienen beter aan te sluiten op de behoeften en 
wensen van de klanten. Daarbij spelen de producten op wedstrijden een cruciale rol. 
Beoogd resultaat: prioritering in planning. ICT commissie met kennis, intensievere 
samenwerking met de ICT partners 
Doel: Meer efficiency, kostenbesparing, programma van eisen en deelprojecten 
Door: consultant, ICT commissie en bondsbureau 
 
 

3. Communicatie 

3.1 bevordering samenwerking en interne communicatie7 
De behoefte van biljartend Nederland naar magazine of andere offline uiting (en financiering) 
dient in kaart te worden gebracht. Op basis van dit onderzoek kan ene besluit worden 
genomen. 
Beoogd resultaat: onderzoeksrapport met aanbevelingen en bestuursbesluit 
Door: Bondsbestuur, secties Bondsbureau 
 
3.2 externe communicatie continu proces 
Middels de inzet en coördinatie van de communicatie afdeling wordt in samenwerking met de 
secties en bondsbestuur de externe communicatie in goede banen geleid zodat de impact 
maximaal is en de verwachtingen en inzet geborgd zijn. Inrichten Instagramaccount. 
Beoogd resultaat: communicatieplan secties/pr-afdeling; structureel en ingepland nieuws in 
communicatie uitingen zoals site, social, pers en nieuwsbrieven. 
Doel: Meer bekendheid over de producten van de KNBB en de biljartsport. 
Door: Communicatieafdeling bondsbureau en secties 
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4. Innovatie en sportstimulering 
4.1. Horecagames3 
In samenwerking met de Bowling Federatie en Nederlandse Dartsbond wordt een onderzoek 
gehouden over het concept horecagames. Op termijn moeten dit producten worden die 
zorgen voor een nieuwe inkomstenstroom. 
Beoogd resultaat: meer samenwerking met andere sporten, verbinden van horeca en data 
Doel: Nieuwe inkomstenstromen en kennis en data over de branche 
Door: Johan Cruyff School  met drie bonden. 
 

5. Accommodatiebeleid 
5.1. Biljartaccommodatie finder 
Biljartlokaliteiten worden in beeld gebracht en op platformen van de KNBB ontsloten voor de 
biljartconsument. Hiervoor dient inzicht te komen in deze markt. Bestaande onderzoeken en 
systemen worden hiervoor ingezet. De locatiefinder is oktober 2017 gereed en wordt in 2018 
met data verrijkt. 
Beoogd resultaat: verrijkte data en koppeling systemen  
Doel: Betere dienstverlening voor lokaliteiten 
Door: Bondsbureau en leveranciers. 
 

6. Vrijwilligersbeleid 
6.1. Veilig sporten 
Er dient een veilig sportklimaat te zijn onder en voor de vrijwilligers. Hiervoor zijn duidelijke 
reglementen en heldere procedures nodig. In kaderopleidingen zal hier aandacht aangegeven 
worden en de VOG wordt nog duidelijker voorgeschreven. 
Beoogd resultaat: Alle bondsvrijwilligers een VOG, heldere reglementen en procedures 
Doel: Veilige en prettige omgeving, minder onvrede en efficiency in afhandeling procedures 
Door: Bondsbureau en bondsbestuur 
 
 

7. Opleidingen 

7.1 samenwerking opleidingen continu proces 4 
Er komt een online portal voor opgeleide instructeurs. Pilot is eind 2017 gestart en loopt in 
2018 door. 
Beoogd resultaat: onlineportal ingericht voor biljartinstructeur.  
Doel: betere ondersteuning voor trainers en hun leerlingen. 
Door: Bondsbureau/ ASK 
 

8. Topsport 

8.1 Beleid 
Afhankelijk van de toekenningen op basis van de topsportplannen van de verschillende secties 
zal de overlap gecoördineerd moeten worden. Daarbij zal advies over gezamenlijke zaken 
zoals doping preventie in overleg moeten worden afgestemd.  Er zullen aanvullende 
visiedoelstellingen voor 2017+ moeten worden vormgegeven en keuze worden gemaakt in de 
internationale vertegenwoordiging. 
Door: Portefeuillehouder Bondsbestuur 
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8.2 EK Pool5 
In 2018 vindt het jubileum EK Poolbiljart in Nederland plaats. KNBB zal in afstemming met de 
EPBF dit evenement maximaal benutten voor promotie van biljartsport en vergroten van de 
maatschappelijke waarde en impact. Ook zal er en subsidieaanvraag VWS worden ingediend. 
 
8.3 Driebanden Cup6 
Er vindt een verkenning plaats of een aansprekend internationaal driebanden evenement 
haalbaar is. Dit evenement wordt dan een coproductie met een TV producent en richt zich op 
de promotie van de biljartsport.   
 
9. Organisatiestructuur 
9.1 Contracten 
KNBB loopt risico omdat er op verschillende niveaus activiteiten plaatsvinden waar geen 
contracten of onduidelijke afspraken onder liggen. Hiervoor dient een inventarisatie plaats te 
vinden en op basis daarvan een plan van aanpak met modelcontracten. 
Beoogd resultaat: geen afspraken zonder contract  
Doel: Meer efficiency en duidelijkheid 
Door: Bondsbureau/ Bondsbestuur 
 
 

10. Bondsbureau 
10.1 Samenwerking 
De samenwerking met de NDB wordt gecontinueerd en er wordt gezocht naar en ingezet op 
meer samenwerking binnen de KBO (kleine bonden overleg). 
SFN wordt gehuisvest (november 2017 ingaan) waardoor intern medewerkers van plek gaan 
veranderen. 
Beoogd resultaat: Samenwerking, kennisdeling, vertegenwoordiging  
Doel: strategische verkenning lange termijn 
Door: Bondsbureau 
 
10.2 Kerntaken 
De gevolgen vanuit de bestuurlijke discussies over de kerntaken van het bondsbureau moeten 
vertaald worden naar beleid en termijnplanning met keuzes.   
Beoogd resultaat: realistisch plan van aanpak 
Doel: Werkorganisatie aangepast op behoeften, noodzaak en de financiële (on)mogelijkheden 
Door: Bondsbestuur 
 
10.3 Continu proces faciliteiten 
Het bondsbureau verzorgt middels een in de begroting vertaald aantal FTE de dienstverlening 
naar de secties en leden. Waarbij gestreefd wordt naar maximale efficiency en 
klantgerichtheid. Daarbij zullen de bestaande ICT middelen worden ingezet 
 
 

11. G sport 
Voor de gehandicapten sport worden een aantal aspecten gecontinueerd zoals de 
ondersteuning van werkgroep VG. Daarbij worden diverse NK’s ondersteund zoals twee NK’s 
Rolstoel en twee NK’s VG. Ook wordt deelname EK Pool rolstoel verkend. 
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1afhankelijk van toekenning projectsubsidie 4.1 
2afhankelijk van uitkomsten consultant en keuze om een projectmanager aan te stellen 
3zijn stagiaires voor aangenomen. 
4 wordt gedekt vanuit projectsubsidie Badminton 
5 komt een plan en subsidieaanvraag VWS.  
6 Indien verkenning positief is komt er eerst een plan van aanpak met als opdracht dat het 
evenement met externe middelen gefinancierd wordt. 
7 opdracht onderzoek is nog in verkennende fase. Pas nadat onderzoeksmethode besloten is 
kan dit project worden uitgevoerd. 
 
 
 
 
 

 
Koninklijke Nederlandse Biljartbond –  Postbus 135, 3430 AC Nieuwegein, T 030-6008400, I www.knbb.nl 
 

 


