Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
Vereniging Carambole
Archimedesbaan 7
3439 ME Nieuwegein
030 – 6008400
info@knbb.nl

KVC BESTUURSZAKEN

Samen biljarten geeft meer effect!
Aan:

Alle districten

Betreft: Wedstrijdsoftware persoonlijke kampioenschappen
Datum: 11 februari 2019
Van:

KNBB vereniging Carambole
Piet Verhaar (voorzitter)

Beste districtsbestuurders,
Enige tijd geleden deden wij de toezegging u per 1 februari uitgebreid te informeren over de wijzigingen in de
persoonlijke kampioenschappen, die voor het aankomende seizoen van kracht worden. Tevens deden wij de
toezegging u te informeren over de wedstrijdsoftware waarmee we het komend seizoen de persoonlijke
kampioenschappen geautomatiseerd gaan verwerken.
Het traject om tot een softwarepakket te komen dat volledig aan onze wensen is aangepast, was lang. Aanvankelijk
was de KNBB voornemens om een geheel nieuw programma te laten maken. Niet alleen is daar een aanzienlijk
geldbedrag mee gemoeid, wij hadden ook grote twijfels of men er wel in zou slagen een nieuw te bouwen
programma tijdig gebruiksklaar te hebben.
Op aanbeveling van enkele districten, die met het door Special Software ontwikkelde PK Online werken, hebben wij
toen de KNBB verzocht om ook Special Software de gelegenheid te geven om een aanbieding te doen. Special
Software heeft op 8 juli 2018 een overzicht aangeboden van het programma met de functionaliteiten die het op dat
moment bevatte.
Special Software stelde voor -als de KNBB het programma zou kopen- om te zorgen voor migratie naar de KNBB
servers, koppeling aan de ledenadministratie, optimaliseren van het programma en het mogelijk te maken dat de
bond toegang krijgt tot alle gegevens uit de database ten behoeve van overzichten enz.
Special Software sloot de aanbieding af met de mededeling dat, bij directe aankoop, gerekend diende te worden met
een kostenindicatie van € 45.000,- incl. BTW.
Hoewel PK Online niet al onze PK wedstrijden kan verwerken (het verwerkt alleen de imperatieve
kampioenschappen), meenden wij met dit programma een flink deel van onze behoefte voor een aanvaardbaar
bedrag te kunnen afdekken. Tijdens onze ALV d.d. 17 november hebben wij vervolgens de mededeling gedaan met PK
Online te willen gaan werken. Wij vroegen de vergadering mandaat om zelfstandig besluiten te nemen tot een bedrag
van € 50.000,-.
Toen wij daarna concreet met Special Software in gesprek gingen, werden wij verrast door een vraagprijs die bijna het
driedubbele bedroeg van de oorspronkelijk gegeven kostenindicatie. Wij hebben daarop een bod uitgebracht ter
hoogte van ons mandaat, zo’n tien procent boven de gegeven kostenindicatie. Special Software deelde ons, als
antwoord op ons bod, mee op die basis niet verder te willen onderhandelen.
Kort daarop is ons een ander softwarepakket aangeboden. Met de aanbieder ervan hadden wij eerder ook al
gesproken. De voorwaarden waren toen echter van dien aard dat het voor ons geen aantrekkelijke optie was.
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Nu werd ons echter een gewijzigd aanbod gedaan, waardoor het wel interessant werd. Onderzoek leerde ons dat dit
programma al behoorlijk uitgebreide functies bevat en in vrij korte tijd geschikt kan worden gemaakt om in onze
volledige automatiseringsbehoefte voor zowel imperatieve als niet-imperatieve PK wedstrijden te voorzien. Een
prettige bijkomstigheid is verder dat er ook een gebruiksklare module voor clubcompetities in zit.
Dit programma werd ons, inclusief ondersteuning voor aanpassingen, aangeboden voor een bedrag dat binnen ons
mandaat bleef.
Wij hebben het programma gekocht en zijn voortvarend aan de slag gegaan om de door ons gewenste aanpassingen
er in aan te brengen. Die aanpassingen zijn inmiddels voor het grootste deel afgerond.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere toelichting verzoeken wij u naar de
besloten ALV te komen op 16 maart a.s. in Wijchen. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd.
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