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Koninklijke Nederlandse Biljartbond 
'samen biljarten geeft meer effect'       

 
 
       

 
Jaarplan 2019 
KNBB Koepel 
 
Onderstaande projecten zijn een beleidskeuze en grotendeels gefilterd uit het 
meerjarenplan 2017+ 
 
1. Contributie / lidmaatschapsvormen 
1.1 Contributiemodel 
Indien er vanuit de NOC*NSF in 2019 duidelijkheid komt over een andere 
ledendefinitie en verdeelmodel komt, kan dat als input dienen voor aanpassingen in 
de toekomstige lidmaatschapsvormen binnen de KNBB. Daarbij is verkenning nodig 
naar andere soorten aansluitvormen om niet alleen de huidige wedstrijdspelers te 
bedienen maar ook de ongeorganiseerde sporters.  
Beoogd resultaat: Inzage in de (on)mogelijkheden in de vorm van een 
beleidsdocument najaar 2019 
Door: uitwerking penningmeesters, besluitvorming sectieraden en Bondsraad, 
implementatie bondsbureau 
 
1.2. AVG 
In vervolg op de doorgevoerde aanpassingen in 2018 worden met alle 
bondsvrijwilligers verklaringen aangegaan waarin is vastgelegd welke rol zij hebben en 
met welke ledengegevens zij in aanraking komen. Daarbij wordt vastgelegd op welke 
wijze zij met deze gegevens mogen omgaan en hoe zij dat borgen. 
Alle leveranciers worden nogmaals gescreend of er een deugdelijke AVG –
verwerkersovereenkomst is afgesloten. 
Doel: voorkomen van datalekken 
Door: implementatie bondsbureau 
 
1.3 Uitbreiding productaanbod 
1.3.1 Kantinebaas, productaanbod gericht op bedrijfskantines die pool, biljarten darten, 
tafelvoetbal of pingpong aanbieden. Wij doen dit project samen met de NDB en NTTB 
en is in 2018 opgestart met Sportunity. NTTB is penvoerder zodat de subsidie via hen 
verloopt. Lancering van dit project om ongebonden sporters te verbinden is uitgesteld 
naar voorjaar 2019.  
 
Beoogd resultaat:  
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 
Door: Bondsbestuur en bondsbureau 
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1.4 Ontwikkelen verdienmodellen1 
In 2018 is gestart met het platform competitieveiling.nl. De testfase eind 2018 bepaalt 
de lanceerdatum voorjaar 2019. Dit is een gesubsidieerd project dat samen met NDB 
wordt uitgevoerd en heeft als doel om meer inkomsten te generen die vervolgens in 
de sport kunnen worden geïnvesteerd.  Hierbij wordt het veilen van 
rechten van competities als uitgangspunt genomen 
Beoogd resultaat: Vermarkten competities continu proces.  
Doel: Andere inkomstenstromen om daarmee de georganiseerde sport 
financierbaar te houden. 
Door: Bondsbestuur, secties en bondsbureau 
 
 
2. ICT 
2.1 Wedstrijdsoftware 
In 2019 loopt contract met huidige leverancier af. In 2018 heeft onderzoek en vergelijk 
plaatsgevonden waarbij de KNBB is begeleid door een externe specialist. In 2019 zal 
dan vooral ingezet worden op de implementatie en uitwerking van het selectieproces, 
zodat de KNBB op tijd haar wedstrijden heeft geautomatiseerd. 
Beoogd resultaat: Nieuw contract en implementatie competitiesoftware gereed 
seizoen 2019-2020 
Doel: Informatievoorziening aan klanten op een hoger niveau en borging en 
verbeterde samenwerking met leverancier. 
Door: Besturen en Bondsbureau 
 
2.2 IT Beleid 
In 2019 wordt er een inventarisatie uitgevoerd op basis waarvan een blauwdruk wordt 
opgesteld die de basis gaat vormen voor het middellange IT-beleid en strategie van de 
KNBB. 
Beoogd resultaat: IT-Beleidsplan 2020+ 
Door: Portefeuillehouder Bondsbestuur 
 
 
3. Communicatie 
3.1 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 begeleid 
zodat de impact maximaal is en de verwachtingen en inzet geborgd zijn. Inrichten 
Instagramaccount. Voor de interne communicatie wordt een project op samenwerking 
besturen ingericht. Training voor gebruikers van websites wordt ingepland.. 
Beoogd resultaat: communicatieplan secties/pr-afdeling; structureel en ingepland 
nieuws in communicatie uitingen zoals site, social media, pers en nieuwsbrieven. 
Doel: Meer bekendheid over de producten van de KNBB en de biljartsport. Verbeterde 
samenwerking. 
Door: Communicatieafdeling bondsbureau, bondsbestuur en secties 
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. Digitaal2 
Er is in samenwerking met een IT-partij en aanbieder uit de branche een businessplan 
ontwikkeld met als doel om een product te ontwikkelen die de sport doet veranderen. 
In 2019 wordt gestreefd naar eerste productontwikkeling. 
Beoogd resultaat: meer data, verdienmodel en verandering van de sport door IT 
Doel: Nieuwe inkomstenstromen en kennis en data over de branche 
Door: Bondsbureau en bondsbestuur 
4.2. Collega bonden en andere verenigde ongebonden sporters3 
In samenwerking met leverancier wordt wedstrijdsoftware binnen een light 
lidmaatschap KNBB ontwikkeld en aangeboden aan organisaties met ongebonden 
sporters.  
Beoogd resultaat: Verbonden biljartlandschap 
Doel: Meer samenwerking, groei van de biljartsport 
Door: Bondsbureau en bondsbestuur 
 
4.3. Smart4 
Het Smartpoolproject van 2018 wordt in 2019 doorgezet om ook in 2019 scholen te 
kunnen voorzien van een Smartpooltafel en instructie. Eerste uitwerking naar een 
doorvertaling en uitbreiding naar smartsnooker en smartbiljart wordt gedaan.  
Beoogd resultaat: 20 scholen voorzien en verkenning aanpak 
smartsnooker/smartbiljart 
Doel: nieuwe aanwas onder jeugd en trainers, betrokkenheid scholen 
Door: Bondsbureau en secties 
 
 
5. 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 
 
 
6. Bondsbureau 
6.1 Samenwerking 
De samenwerking met de NDB wordt gecontinueerd en er wordt gezocht naar en 
ingezet op meer samenwerking binnen de KBO (kleine bonden overleg). 
KNBB zal besluit moeten nemen of zij aanhaken bij Shared Service NL Sport (kleine 
bonden) 
Beoogd resultaat: Samenwerking, kennisdeling, vertegenwoordiging  
Doel: strategische verkenning lange termijn 
Door: Bondsbureau Bondsbestuur 
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6.2 Kerntaken 
De gevolgen vanuit de bestuurlijke discussies over de kerntaken van het bondsbureau 
en de eventuele keuze deelname shared services 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 
 
 
7. 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, twee NK’s VG en NK Parkinson. 
 
 
 
 
1afhankelijk van toekenning reallocatie NOC*NSF subsidie 2018 naar 2019 
2afhankelijk van toekenning innovatiesubsidie. Op dit project rust geheimhouding. 
3 afhankelijk van selectie leverancier 
4 Het aantal scholen dat bediend kan worden is afhankelijk van beschikbare middelen 
in 2019  
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