Resultaten enquête toekomst biljartsport in België

Respons
Gestarte vragenlijsten
Afgeronde vragenlijsten

Totaal
539
398

Uitnodigingenmodule
0
0

Enquête-link
539
398

Resultaten per vraag

Vraag 1 (Meerkeuze, 1 antwoord): 476 keer ingevuld
Stelling 1: alles hetzelfde laten.
In zijn huidige structuur is, volgens ons, de KBBB en bijgevolg de Belgische biljartsport ten
dode opgeschreven. Bovendien lijkt het ons duidelijk dat er bij de spelers en clubs van ons
gewest en andere gewesten een groeiende onvrede is met betrekking tot het huidige beleid
van de KBBB.
Indien u ja antwoordt op deze vraag hoeft u de andere vragen niet te beantwoorden.
VRAAG
Moeten we volgens u de KBBB blijven vertrouwen voor de toekomst van het biljarten en niets
veranderen ?
JA
14.29%

NEE

85.71%

Vraag 2 (Meerkeuze, 1 antwoord): 441 keer ingevuld
Vervolg - Indien "nee" op vraag bij stelling 1
Stelling 2: een Vlaamse en Franstalige vzw, elk erkend en ondersteund door hun
gemeenschap en een nationale koepel, de KBBB, enkel nog verantwoordelijk voor de
inrichting van de beker van België, de hoogste klassen van de NIDM (1ste en 2de), de
nationale kampioenschappen voor de hoogste categorieën in alle disciplines, de internationale
contacten en voor de uitzending van Belgische vertegenwoordigers naar Europese en
wereldkampioenschappen.
De andere competities worden op regionaal niveau georganiseerd, ook de 3de en 4de klassen
van de NIDM.

De feiten: vele andere sporten (tennis, hockey, basketbal, enz.), hebben een
gemeenschapsfederatie en vallen ook onder een nationale federatie.
VRAAG
Moeten we in eerste instantie proberen om een Vlaamse vzw op te starten met de KBBB als
nationale koepel ?
JA
75.74%

NEE

24.26%

Vraag 3 (Meerkeuze, 1 antwoord): 398 keer ingevuld
Stelling 3: het gewest Antwerpen gaat over tot oprichting van een nieuwe Vlaamse vzw voor
een Vlaamse sportfederatie buiten de KBBB. Hopelijk kan dit tezamen met andere Vlaamse
gewesten maar indien niet is het gewest bereid dit alleen te doen.
VRAAG
Moeten we, indien de opstart van een Vlaamse vzw onder de KBBB niet mogelijk blijkt te zijn,
naar uw mening, als gewest Antwerpen een autonome structuur oprichten, los van de KBBB ?
JA
58.79%

NEE

41.21%

