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NOTULEN SECTIE RAAD SNOOKER d.d. 20-
11-2018 

 
Aanwezigen: 
Garmt Kolhorn (Voorzitter Bondsbestuur) 
Paul Swanenburg (interim-voorzitter sectie 
Snooker) 
Sander Tierolf (bondsraadslid) 
Lea Lindhout (kandidaat bestuurslid) 
Sebastiaan Kan (kandidaat bestuurslid) 
Willem La Rivière (Directeur) 
Ruud Hudepohl (Bondsbureau) 
Debby Manders (Bondsbureau) 
Joris Maas 
Johan Oenema  
Tonnie Kok 
Hannah Graaf 
John van Gorp 
Patrick Terlou 
Debbie Anthonissen 
 
Afmeldingen:  
Jean-Pierre van Vlerken (penningmeester) 
Manon Melief (bondsraadslid) 
 
1. Welkom en Opening door Garmt Kolhorn, 

Voorzitter KNBB 
 
Voorzitter KNBB Garmt Kolhorn opent de 
vergadering. Hij legt uit dat hij voor één 
keer de vergadering voorzit vanwege de 
bijzondere situatie die is ontstaan na de 
voorjaarsvergadering 2018.  
 
Voorzitter wil graag toevoegen aan de 
agendapunten:  
Sportcommissie 
Sectiereglement 

2. Notulen Sectieraad 
 
Pagina 1: Datum notulen zaterdag 16 Juni 
2018 aanvullen ‘16’ Over de rest van de 
pagina’s zijn geen opmerkingen. 
 
3. Verslag van de periode na de vorige 

Sectieraad tot nu 
 
Voorzitter legt uit wat er gebeurd is in de 
vergadering van juni 2018.  
Er is een besluit geweest op een motie van 
wantrouwen, ingediend door een 
sectiebestuurder, die vervolgens door de 
Sectieraad is aangenomen. Hierdoor bleef 
er maar een functionerend bestuurder over. 
Er was een vertrouwenscrisis ontstaan. 
 
Doordat dit allemaal vlak voor het 
zomerreces ontstaan is, is er gekeken naar 
wat praktisch zou moeten gebeuren. 
 
Hij geeft een korte toelichting wat er na 
afloop van de vergadering gebeurd is in het 
bondsbestuur. Er is, na kort overleg met 
diverse betrokkenen en in het belang van de 
sectie, door het bondsbestuur besloten de 
aangenomen motie te schorsen. 
Hierdoor kon het zittende bestuur de 
‘praktische voortgang’ uitvoeren. 
 
In de vakantieperiode zijn gesprekken 
gevoerd met diverse betrokkenen. Om te 
begrijpen wat de situatie is en wat er aan 
gedaan kon worden om het bestuurlijk 
vertrouwen te herstellen. 
Na diverse gesprekken is gebleken dat er 
geen sprake was van herstel van onderling 
vertrouwen en dat het bestuur in de huidige 
samenstelling niet verder kan functioneren. 
Er is in het belang van de sectie uiteindelijk 
gevraagd aan de bestuurders hun functie 
neer te leggen. 
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Uiteindelijk is, om praktische problemen te 
voorkomen, besloten een Interimbestuur 
aan te stellen met de huidige bestuursleden 
totdat er een nieuw bestuur gevormd is. 
Tussentijds lag de 
bestuursverantwoordelijkheid bij het 
bondsbestuur. 
Paul Swanenburg is gevraagd om als 
sectievertegenwoordiger in het 
bondsbestuur aan te blijven. 
 
Diverse personen zijn daarna benaderd voor 
een eventuele bestuursfunctie. Hierop 
kwamen diverse antwoorden van mensen 
die er wel wat mee wilden, maar niet 
genoeg tijd hadden om er in te steken. 
Twee personen wilden wel als kandidaat 
worden aangemeld: 
Tonnie Vos en Sebastiaan Kan zijn daarop 
het gesprek aangegaan. 
 
In het ‘informele Bondsraadsoverleg’ zijn 
beide kandidaten besproken. Daarop werd 
terecht opgemerkt dat er dus maar twee 
personen aangemeld worden voor het 
bestuur van de sectie. Niet voldoende om 
het gehele bestuursbeleid te kunnen 
uitvoeren. Het is ‘smal’ maar dit heeft te 
maken met het gebrek aan aanmeldingen. 
 
Het doel is om een nieuw bestuur met 
mensen te vormen die met elkaar door een 
deur kunnen. 
Er is geen invulling gegeven aan het 
toekomstige beleid, wat speelt er allemaal 
en wat moet er veranderen. Dit is 
nadrukkelijk iets voor de sectie zelf. 
 
Veel ideeën zijn wel genoemd. Maar het is 
aan het bestuur om hier iets mee te gaan 
doen. 
 
 
 

Voorzitter vraagt of er nog vragen zijn? 
 
John van Gorp vraagt of de kandidaten zich 
nog gaan presenteren, of hun plannen 
delen? 
 
Bij het betreffende agendapunt zal dit 
opgenomen worden. 
 
Ligt er voor Paul Swanenburg nog een rol in 
het nieuwe bestuur?  
 
Dit is aan het nieuwe bestuur, maar Paul 
heeft zijn waarde voor de sectie al bewezen.  
We zouden heel graag gebruik maken van 
de ervaring van Paul. Mede gezien het feit 
dat de bestuursleden, mits door de 
sectieraad gekozen tot bestuur, nog 
onervaren zijn. Ook om de bezetting van het 
bestuur te versterken. 
Dit is ook met Paul besproken. Hij heeft 
hiermee ingestemd. 
 
 
Ingevoegd agendapunt: Sportcommissie 
 
Kevin Chan was een belangrijke pion in de 
sportcommissie. Toen er een tijdelijk 
bestuur ontstond is de vraag gesteld: 
Nemen jullie de taken nog waar totdat er 
iemand anders is? Jean-Pierre en Paul 
hebben daar aarzelend  ‘ja’ op gezegd.  
Kevin heeft zich, na enige bedenktijd, terug 
getrokken.  
Sebastiaan had zich op dat moment al 
aangemeld als voorzitter van de 
Sportcommissie. 
Feitelijk is er geen overdracht geweest van 
Kevin aan Sebastiaan geweest. Dus kunnen 
we eigenlijk aannemen dat Kevin Chan geen 
commissielid meer is. 
Sebastiaan treedt toe als lid van het 
bestuur, mits zo meteen gekozen. 
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Lea Lindhout vraagt bedenktijd i.v.m. 
persoonlijke omstandigheden.  
René van Rijsbergen heeft aangegeven dat 
hij er geen tijd meer voor heeft.  
 
Hiermee wordt de sportcommissie wel heel 
dun bezet. 
Voorstel van Paul is dat Lea wordt 
toegevoegd als bestuurslid, voor de 
portefeuille ‘competitie’.  
 
Dan kan de sportcommissie worden 
opgeheven en kan er een adviescommissie 
wordt opgericht om de ideeën van diverse 
mensen te kunnen aanbrengen bij het 
nieuwe bestuur. 
 
John van Gorp: Het heeft geen zin om de 
ene commissie op te heffen en een andere 
commissie op te zetten. Liever het bestuur 
uitbreiden naar 5 of 6 leden en dan in 
werkgroepen gaan werken aan de sport. 
 
Tonnie Kok: Het probleem is dat er geen 
aanmeldingen voldoende waren voor het 
bestuur. Er zijn echt te weinig mensen die er 
tijd in willen steken. 
 
Voorzitter Garmt geeft aan dat er inderdaad 
te weinig aanmeldingen zijn, er hoeft nu 
geen besluit te worden genomen over wel 
of niet opheffen van een sportcommissie. 
 
Het voorstel om Lea voor te stellen als 
bestuurder, kan worden toegevoegd aan 
het komende agendapunt. 
 
Tussendoor wordt de vraag gesteld: 
Wat is de ‘belasting’ van een bestuurslid:  
Hannah geeft aan dat zij ooit een keer een 
bestuursfunctie geaccepteerd die meer tijd 
kostte dan eerst werd aangegeven. 
 

Hannah wil weten wat een bestuurslid 
eigenlijk doet en hoeveel tijd kost het? 
Paul legt uit dat dit ongeveer 1 uur in de 
maand vergaderen is via Skype. Op 
toernooien wordt nog wel eens wat 
tussendoor gedaan. 
Maximaal 2 a 3 uur per week met alle 
evenementen die er voorbij komen. 
Vlak voor een NK is de tijd wat meer. Maar 
dat zijn piekmomenten. 
 
Sebastiaan geeft aan dat ook de basis 
belangrijk is, Tonnie  zegt dat het ligt er ook 
aan wat je wilt bereiken. 
 
Johan Oenema, voormalig lid van Snooker, 
zag twee weken geleden een facebook 
bericht. Heeft zich al een paar jaar niet echt 
betrokken gevoeld, maar voelt zich nu 
eigenlijk wel geroepen om zich als 
bestuurder voor te dragen. En dan het liefst 
als Voorzitter. 
De voorzitter geeft aan dat hij niet echt 
weet wat hij er mee moet, hij moet even 
overleggen met de overige voorgestelde 
kandidaten. Er moet natuurlijk ook wel een 
klik zijn met de andere bestuurders. 
Sebastiaan geeft aan dat hij verrast is.  
Weet ook niet of dit ‘statutair’ ook zo maar 
kan. 
 
Er wordt door Willem uitgelegd wat de 
volgorde van kandidaatstelling is. Een 
voorzitter wordt benoemd door de 
sectieraad. Uiteraard dient de bestuurder 
dan wel lid te zijn. 
 
John stelt voor dat we ‘om het praktisch te 
houden’ even een kop koffie drinken, even 
kennis maken en dan beslissen of hij wel of 
niet geschikt is. 
 
Joris Maas wil weten wat de kandidaat 
precies wil gaan doen. Heeft hij wel tijd 
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genoeg, heeft hij een visie? Wat zijn de 
capaciteiten van de andere kandidaat-
bestuursleden.  
Om een goede keuze te kunnen maken, wil 
hij wel weten waarop hij stemt. 
 
Voorzitter geeft aan dat hij zich niet gaat 
bemoeien met het beleid (of toekomstig 
beleid) van de sectie. Het is eerst van belang 
om een bestuur te hebben alvorens er een 
beleid kan worden uitgestippeld. 
 
Joris Maas zegt dat er in de afgelopen 10 
jaar eigenlijk niets is veranderd. Met leuke 
ideeën werd niets gedaan, notulen werden 
niet uitgewerkt, de begroting werd niet 
uitgewerkt. Vragen werden niet 
beantwoord. 
 
Er waren mensen ‘bijna blij’ dat het bestuur 
was ‘gecrasht’. Het dieptepunt is bereikt, 
dus het kan alleen maar beter worden. 
 
Johan Oenema hoort en ziet dat er iets 
getriggerd is in het land. Er moet iets 
veranderen, want we horen al jaren 
dezelfde verhalen. 
Nu is er een kans om iets nieuws op te 
bouwen. 
 
Voorzitter geeft aan dat hij blij is met de 
nieuwe kandidaat maar dat de nieuwe 
bestuursleden, die al gesprekken hebben 
gehad, uiteraard eerst een tijdje moeten 
samenwerken. Voorstel is Paul dan als 
‘waarnemend’ voorzitter aan te houden, zijn 
ervaring te delen en vervolgens, eventueel 
in een extra Sectieraad, de benoeming van 
de nieuwe voorzitter vast te leggen.  
 
Paul stemt in met dit voorstel. Paul geeft 
aan dat hij blij is met zijn aanmelding. 
 

Voorzitter stelt vast dat we dus nu vier 
nieuwe bestuursleden hebben. Hij vraagt de 
beoogd bestuurders zichzelf even kort voor 
te stellen en hun visie te delen. 
 
Sebastiaan stelt zich voor (heeft dit ook al in 
een presentatie op papier gedaan). Wil nog 
geen plannen bekend maken, dat moet zich 
gaandeweg ontwikkelen. Zegt dat er een 
basis van vertrouwen moet worden 
gekweekt en dat ideeën uitgewerkt kunnen 
en moeten worden. 
 
Tonnie sluit zich hierbij aan en vindt dat er 
eerst onderzoek moet plaatsvinden voordat 
met weet wat er wel is en wat er moet 
gebeuren.  
Je kunt wel plannen maken maar we 
moeten eerst weten wat de problemen zijn. 
Concrete plannen kunnen pas gemaakt 
worden als we weten welk budget er is.  
 
Joris geeft aan dat er veel kansen liggen. 
Tonnie geeft aan dat misschien blijkt dat 
ideeën er wel zijn, maar soms is er geen 
budget voor. Voornamelijk moet er  meer 
aan communicatie gedaan worden. 
 
Johan Oenema heeft de volgende visie:  

1) Vertrouwen moet hersteld worden 
2) Samenwerken, alleen kun je niets 

bereiken. 
3) Plezier, het moet weer leuk worden 

om naar een evenement / lokaal 
gaan.  

4) Professionaliteit. 
 
Lea: Wil haar energie stoppen in 
Teamcompetitie.  
Contact met de teamcaptains is er al. 
De basis moet zijn dat iedereen plezier moet 
hebben. De communicatie moet beter.  
Cuescore kan verbeteren. 
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Wat doet Johan in het dagelijks leven? 
Hij werkt parttime bij ‘Lekkerland ‘ als Route 
Operator. 
Johan wil heel graag een streep onder het 
verleden zetten en kijken naar de toekomst. 
 
Garmt benadrukt dat hij dat niet genoeg kan 
onderstrepen. 
Geeft aan dat hij ‘niet uit de sport’ komt en 
dat dit voor sommigen een voordeel en voor 
sommigen een nadeel is. 
 
Hij heeft in de korte tijd dat hij voorzitter is 
wel gemerkt dat mensen bij deze bond 
vooral veel naar het verleden kijken en niet 
zo zeer meer naar de sport kijken.   
 
Hij heeft bij het EK Pool gemerkt dat het 
eindelijk weer over de sport gaat. Dus ga 
vooral vooruitkijken hoe we de sport 
kunnen verbeteren en laten we niet met z’n 
allen met een  ‘olifantengeheugen’ in de 
achteruitkijkspiegel blijven kijken. 
 
 

4. Verkiezing nieuwe bestuursleden 
Er gaat gestemd worden voor vier nieuwe 
bestuursleden. Aangezien er over personen 
gestemd wordt, zal dit schriftelijk gebeuren. 
De benoemingscommissie wordt ter plekke 
samengesteld uit Willem en Ruud. 
 
Hoe wordt er gestemd: 
Men wordt benoemd voor een periode van 
3 jaar. 
 
Bij de stemming moet wel worden 
aangegeven dat Paul voorlopig 
‘waarnemend-voorzitter’ blijft. 
 
Voorzitter geeft aan dat hier niet over 
gestemd hoeft te worden. De vergadering 
kan gewoon besluiten dat Paul deze functie 
voorlopig blijft vervullen. 

 
Stemming:  
Tonnie Kok  
Sebastiaan Kan 
Johan Oenema 
Lea Lindhout 
 
Er zijn 10 stemgerechtigden aanwezig 
De stemming is Voor of tegen toetreding tot 
het bestuur van de vier nieuwe 
bestuursleden. 
 
Tonnie geeft aan dat er nog wel wat moet 
veranderen aan de sectiereglementen: 
 
Paul geeft aan dat dit al op de agenda staat. 
Het bondsbestuur heeft voorgesteld een 
wijziging door te voeren in het 
sectiereglement. 
 
Het oude reglement bevat: alleen 
sectieraadleden (16 stuks) mogen stemmen. 
 
Het nieuw voorstel is dat alle leden die lid 
zijn van de sectie stemgerechtigd zijn over 
de benoeming van bestuursleden.  
 
Als de sectieraad voor stemt dan wordt dit 
daarna voorgesteld aan de Bondsraad. 
 
Er volgt een korte schorsing. 
Heropening om 20:06 uur 
 
De uitslag van de stemming is als volg: 
Voor: 10 
Tegen: 0 
 
Conclusie: het bestuur gaat gevormd 
worden door de huidige aangestelde 
bestuursleden. 
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5. Begroting 2019, incl. verwachte 
realisatie 2018  

Willem heeft geconstateerd dat dit 
onderdeel niet aanwezig is in de 
vergaderstukken. 
 
Stukken van vergaderbrochure worden 
uitgedeeld, bij ontbreken van Jean-Pierre 
licht Willem de begroting toe. 
Ook de stand t/m 31-10-18 en verwachting 
2018 wordt besproken. 
Er is financiële ruimte in te vullen voor het 
bestuur na besluit bondsraad. 
Voor 2019 is een positieve begroting 
ingediend. 
 
Waarom is Topsport niet ingevuld?  
Dit Is afhankelijk van de plannen van het 
nieuwe bestuur.  
 
Het is voor nu een ‘algemene’ begroting 
waar de Sectieraad hun goedkeuring aan 
geeft. Als het bestuur in het komende jaar 
hiervan af wil wijken dan moet het bestuur 
hier verantwoording over afleggen aan de 
sectieraad/bondsraad. 
 
Waarom is er geen PR/Marketing in 2018?  
Paul geeft aan dat hier geen mankracht voor 
was in 2018 door het huidige bestuur. 
 
Wat zijn Koepelkosten?  Er wordt uitgelegd 
welke kosten er in de koepelkosten zitten, 
o.a. huisvesting bondsbureau, personeel 
bondsbureau (o.a. leden- en financiële 
administratie), PR-taken, organisatiekosten 
zoals ICT, internationale representatie, 
lidmaatschappen internationale bonden.  
 
Er wordt nog gevraagd of dit een hele 
‘veilige’ begroting is? Omdat er minder 
inschrijfgelden op staan. 
 
 

De huidige begroting is inclusief de NSR 
Inschrijfgelden en de begroting 2019 is 
exclusief deze inschrijfgelden. 
 
Er worden nog wat vragen gesteld over de 
inhoud van de verwachte inkomsten, 
uitgaven. Begrotingen worden altijd 
gebaseerd op afspraken die reeds gemaakt 
zijn en niet op basis van vermoedens. 
 
Paul geeft aan dat er nog 
bestemmingsgelden zijn, waaruit nog  op te 
nemen is om ‘sportontwikkeling’ uit te 
voeren. Deze gelden zijn in de afgelopen 
vier jaar gereserveerd om aan de 
jeugdontwikkeling te besteden. Men kan 
plannen maken en besluiten dit vervolgens 
uit het bestemmingsplan te financieren. 
 
Voorzitter geeft aan dat ook nog onderzocht 
moet worden uit welke andere bronnen wij 
inkomsten zouden kunnen behalen. 
Bondsbestuur discussieert ook over 
marketing/communicatie en sponsoring. 
Hieruit is nog veel winst te behalen.  
 
Het beleid hiervoor zou meer 
overkoepelend geregeld moeten worden. 
Een sponsor die een evenement van een 
sectie wil sponsoren kan misschien meer 
betekenen voor de gehele KNBB. 
Het ‘merk’  KNBB moet meer uitgebuit 
worden. 
 
Voorzitter vraagt of de sectieraad kan 
instemmen met de begroting 2019 zoals hij 
hier voor ligt. Stemming volgt: 
De begroting 2019 wordt vastgesteld. 
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Ingevoegd agendapunt:  
Sectiereglement 
 
Bondsbestuur heeft vorige week het 
sectiereglement laten aanpassen voor Pool 
omdat zij over zijn gegaan van districten 
naar een landelijke organisatie. Bij Snooker 
moest ook het reglement worden aangepast 
om te voorkomen dat  er weer een situatie 
zoals in de voorjaarsvergadering kan 
ontstaan. Waarin tijdens de vergadering nog 
de stemgerechtigdheid van de aanwezigen 
ter discussie stond. 
 
De tekst van de ‘16 afgevaardigde 
sectieraadleden’ wordt er uit gehaald en zal 
worden aangepast naar ’alle leden die 
aanwezig zijn bij de Ledenvergadering’. 
En als er niemand komt op de 
ledenvergadering, dan is dat geen reden om 
de organisatie stil te laten staan. 
Het komt bijna nooit voor dat er geen leden 
zijn. De aanpassingen zijn gelijk aan hoe dit 
bij Driebanden en Pool is ingericht. 
 
Paul geeft aan dat er ook nog de ‘normale’ 
voorwaarden gelden, zoals bijvoorbeeld dat 
vier weken voor de vergadering de datum 
bekend moet zijn, twee weken van tevoren 
moeten de vergaderstukken verspreid zijn. 
Alle leden krijgen een persoonlijke mail met 
een uitnodiging voor de 
Sectieraadvergadering. 
Daarnaast wordt hier op de website en 
Facebook aandacht aan besteed. 
 
Juridisch is het nieuwe voorstel getoetst 
door jurist Marjan Olfers. 
 
Instemming wordt gevraagd.  
De Sectieraad  is akkoord. Het voorstel is 
aangenomen. 
 

6. Verkiezing Bondsraadsleden, Sander 
Tierolf is beschikbaar voor een nieuwe 
termijn 

 
Naar aanleiding van een vraag van John van 
Gorp legt Paul uit wat de Bondsraad doet. 
Het is het controlerend orgaan van het 
bondsbestuur KNBB voor het gevoerde 
beleid. Verdeling van de Bondsraad 6 
Carambole, 2 Driebanden, 2 Snooker, 2 
Pool. 
 
Sebastiaan Kan wil weten of er een peiling is 
geweest of we hier andere kandidaten voor 
hebben? Stel dat we ‘nee’ zouden stemmen 
voor de verlenging van de termijn van 
Sander. Zijn we dan ‘dus’ niet meer 
vertegenwoordigd in de bondsraad? 
 
De bondsraad vindt plaats op 8 december 
en tot die tijd zit Manon sowieso nog in de 
Bondsraad.  
 
Hoe weten we dat er (vacante) functies in 
de bondsraad zijn? 
Paul geeft aan dat vermeld stond in de 
vergaderstukken dat de functie van 
Bondsraadslid Sander Tierolf herkiesbaar 
was. 
 
Er is geen mail uit gegaan naar de leden met 
de vraag of er iemand in de Bondsraad wil. 
 
Paul geef aan dat een Bondsraadslid ook 
best ervaring nodig heeft om de sectie goed 
te kunnen vertegenwoordigen. 
 
Sebastiaan wil weten wat de taken zijn van 
de bondsraadsleden?  
 
Sander Tierolf legt uit: Beleidsplannen 
worden aangenomen, controlerende taak 
op de financiën, de samenwerking tussen 
secties wordt getracht te versterken.  
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Er wordt getracht tot ‘één bond’ te komen 
zodat het niet allemaal ‘hokjes’ blijven. 
De begroting wordt bekeken en vastgesteld. 
 
Er wordt inbreng gevraagd vanuit de secties. 
Er zitten wat specialisten op het gebied van 
Financiën en Juridische zaken.  
 
Er worden geen exacte plannen gemaakt, 
maar er wordt wel besproken wat het beleid 
zou kunnen worden. 
 
Voorzitter vult aan: Het overkoepelend 
beleid wordt voorgesteld, maar uitvoerend 
worden de sectiebesturen ingeschakeld.  
 
De uitdaging binnen onze bond is dat onze 
secties ver uiteenlopend zijn van omvang en 
dat Carambole nog een ‘eigen’ entiteit 
heeft. Namelijk KNBB Vereniging 
Carambole.  
 
We zitten gevangen in de structuur van 
onze bond. De secties zijn zo verschillend 
ingericht, maar tegelijkertijd moeten we wel 
met elkaar blijven samenwerken. Al was het 
maar omdat we volgens de NOC*NSF 
bepalingen  ‘éénheid van beleid’ moeten 
hebben. 
 
Sebastiaan wil weten of hij wel goed kan 
stemmen omdat hij niet weet wat een 
bondsraadslid moet doen. Misschien zijn 
eigen probleem, want hij heeft zich 
misschien niet goed ingelezen, maar hij gaat 
nu stemmen op iemand waarvan hij niet 
weet of hij de juiste persoon voor de functie 
is. 
 
Voorzitter geeft aan dat hij zojuist nog in 
een andere stemming ook heeft gestemd op 
mensen waarvan hij niet weet of deze 
geschikt zijn. 
 

Voorzitter legt uit dat een Bondsraadslid zijn 
sectie vertegenwoordigt. En overleg met de 
sectiebesturen is hiervoor essentieel. Het is 
het hoogste orgaan, dus je hebt er vanuit de 
sectie veel invloed op. Mede door deze 
stemming, maar ook door overleg met je 
bondsraadslid. 
Er zijn tussentijdse bijeenkomsten van de 
bondsraadsleden om te peilen welke zaken 
nog ontbreken op de vergaderstukken voor 
de najaarsvergadering. Zodat het 
bondsbestuur zich nog beter kan 
voorbereiden, om zo dicht mogelijk bij de 
gewenste situatie te kunnen komen. 
 
Voormalig Bondsraadslid Johan Oenema 
geeft aan dat hij de ervaring heeft dat een 
Bondsraadslid ook echt gehoord wordt. 
Het bestuur gaat z’n gang, maar een 
bondsraadslid mag vragen stellen over de 
stukken die besproken gaan worden. En het 
bondsbestuur moet daar ook 
verantwoording over afleggen. Je stem 
wordt gehoord. 
 
Voorzitter zegt dat ook de verbinding tussen 
sectiebestuur en bondsraadslid erg 
belangrijk is. Als er weinig overleg is tussen 
bondsraad en sectiebestuur is de inbreng 
mogelijk gering, maar je kunt ook 
overleggen met je bondsraadslid over hoe je 
het gevoerde beleid wilt verdedigen. 
 
Hannah geeft aan dat ze vindt dat er weinig 
communicatie is geweest over de eventuele 
vacante functie bestuurder/ bondsraadslid. 
Ze heeft nergens gezien dat er eventueel 
een vacature zou zijn. 
 
Iemand vraagt: Kun je ook Sectiebestuurder 
zijn èn Bondsraadslid tegelijkertijd? 
 
Willem zegt: Nee, dat is niet mogelijk. 
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Een afgevaardigde van het sectiebestuur zit 
wel in het KNBB-bestuur (met Garmt als 
voorzitter). Dus daar heb je wel een 
sectievertegenwoordiger zitten. 
Willem legt uit dat een 
sectievertegenwoordiger in het 
bondsbestuur belangrijker is voor de  
‘beslissingsbevoegdheid’ voor het beleid. 
Een Bondsraadslid is slechts ‘controlerend’. 
 
Sander is al bondsraadslid, en zijn functie 
kan ‘herbenoemd’ worden. 
Elk lid wist dat er een herbenoeming zou 
zijn. 
Leden die komen hebben stemrecht.  
 
Als een bestuur beslist dat er een nieuwe 
kandidaat moet komen, dan kan er een 
nieuwe verkiezing worden uitgeschreven. 
 
Pas als een bondsraadslid zijn functie niet 
langer wil voortzetten ontstaat er een 
vacature. Of als de sectieraad bepaalt dat er 
een nieuwe kandidaat moet worden 
gekozen. 
 
Sectieraadsleden hebben bepaalde 
bevoegdheden, zoals het aanstellen van 
Bestuursleden en bondsraadsleden. 
 
Willem legt nog kort uit wat de bondsraad 
precies doet.  
De taken van een bondsraadslid staan 
vermeld in de Statuten.  
Dit orgaan komt twee keer per jaar bij 
elkaar. 
Begroting controleren en vaststellen in de 
najaarsvergadering en de jaarrekening en  
het jaarplan controleren en vaststellen in de 
voorjaarsvergadering.  
Verder is controleren, aanstellen en 
wegsturen van Bestuursleden een van de 
taken. 

Gebruikelijke gang is: Als men herkiesbaar 
dan is er geen tegenkandidaat. 
Het sectiebestuur zoekt zelf naar geschikte 
Bondsraadsleden op het moment dat er 
geen kandidaat is. 
Door de interim-fase is het nu wat anders. 
Je kunt na enige tijd een extra Sectieraad 
Vergadering weer uitschrijven om een 
nieuw Bondsraadslid aan te stellen. 
 
John van Gorp wil weten wanneer is Manon 
Melief aftredend? Volgens de eerste 
gedachte is dit volgend jaar juni. Maar het 
wordt even opgezocht. 
 
Sebastiaan Kan geeft aan dat, nu er een 
nieuw bestuur is gekozen, er in de komende 
periode ook gekeken moet worden of er 
een goede samenwerking kan zijn met de 
huidige bondsraadsleden. Net zoals er 
gekeken moet worden of het nieuwe 
bestuur met elkaar kan samenwerken. Want 
als de samenwerking niet goed is, moet er 
misschien ook een nieuwe 
bondsraadvertegenwoordiging komen. 
 
John van Gorp geeft aan dat hij zich als 
‘reservelid’ wil kandideren tijdens de 
Bondsraadvergadering. 
 
Er wordt overlegd met het nieuwe bestuur, 
of John kan worden toegevoegd als 
reservebondsraadslid. 
Het bestuur geeft aan dat dit akkoord is. 
 
Besluitvorming: Briefjes om te stemmen. 
Voorstel: Voor 3 jaar herbenoemen van 
Sander en ‘reservebondsraadslid’ John van 
Gorp. 
 
10 stemmen uitgebracht: 
9 voor  
1 onthouding 
Bij deze aangenomen. 
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Na onderzoek blijft dat Sander Tierolf al in 
juni 2018 herkiesbaar was en dat Manon 
Melief volgens Rooster van aftreden 
herkiesbaar is per december 2018. 
Manon Melief heeft aangegeven dat zij 
beschikbaar is voor een volgende termijn 
 
Na een korte schorsing wordt er gestemd 
over de herbenoeming van Manon Melief. 
 
Stemming voor verlenging van de laatste 
termijn in de Bondsraad. 
Aantal stemmen: 10  
Aantal voor: 7 
Aantal tegen: 2 
Aantal Blanco: 1 
 
Aldus aangenomen. 
 
 
 

7. Afspraken verdere ontwikkelingen 
 
Paul heeft overleg gehad met Sebastiaan en 
Tonnie.  
Lea en Johan zijn naar blijdschap van de drie 
heren aan het bestuur toegevoegd. 
Beleid zal op korte termijn worden gedeeld. 
Reglementen zullen tegen het licht 
gehouden worden. Er moet weer 
vertrouwen ontstaan en het plezier staat 
voorop. 
Een team zal moeten worden verzameld om 
de plannen te ondersteunen.  
Hoe zal dat gecommuniceerd worden? 
Communicatie via Mail/website 
In de vergaderstukken zit al een beleidsplan 
sectie Snooker van twee jaar geleden.  
Joris: Zullen we dat gewoon doorscheuren 
en opnieuw beginnen? 
Paul geeft aan dat er een heleboel dingen in 
staan die al op koepelniveau besproken zijn 
en onderschreven zijn door de secties. Hier 
is ook al een financieel plaatje aan 

gehangen. Maar er zal ook zeker met het 
nieuwe bestuur moeten worden gekeken 
naar hoe we nieuwe plannen kunnen 
verwezenlijken. Rekening houdend met dit 
financiële plaatje.  
 
Willem geeft advies dat de Sectieraad ook 
een opdracht kan geven aan het bestuur om 
in de volgende vergadering met een plan te 
komen, zodat er geen vrijblijvendheid meer 
is. 
De volgende Sectieraad is juni 2019. Er kan 
tussentijds nog een Sectieraadvergadering 
worden ingesteld. 
 
Er zijn meerdere mensen die goede ideeën 
hebben en die ideeën zijn van harte 
welkom. 
Joris Maas biedt zich aan als 
klankbord/criticaster. 
 
Voorzitter: sluit af met de woorden: Van 
geen bestuur naar een bestuur met vier 
nieuwe bestuursleden. 
Hij wenst het bestuur heel veel succes! 
En probeer ook af en toe te lachen tijdens 
een vergadering. 
 
Rondvraag: 
Er is niemand die iets wil inbrengen 
 
Voorzitter sluit de vergadering af. 
 
Paul wil als waarnemend-voorzitter van de 
sectie een groot woord van dank uitspreken 
aan het bondsbestuur voor de wijze waarop 
het bondsbestuur dit heeft begeleid. 
 
 
 
 
 
Rooster van aftreden Sectiebestuur Snooker 
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Functie/naam 1e benoeming 1e verlenging 2e verlenging Maximale 

zittingsduur 

Voorzitter *wie? 20-11-2018 20-11-2021 20-11-2024 20-11-2030 
Secretaris  * wie? 20-11-2018 20-11-2021 20-11-2024 20-11-2030 
Penningmeester * wie? 20-11-2018 20-11-2021 20-11-2024 20-11-2030 

Portefeuille 
Teamcompetitie  
Lea Lindhout 

20-11-2018 20-11-2021 20-11-2024 20-11-2030 

Portefeuille….     

Portefeuille….     

* Nog in te vullen na 
inwerkperiode 

    

 
Rooster van aftreden Bondsraadsleden Snooker 

Functie/naam 1e benoeming 1e verlenging 2e verlenging Maximale 
zittingsduur 

Manon Melief 12-2012 12-2015 12-2018 12-2021 
Sander Tierolf 06-2015 06-2018 06-2021 06-2024 
John van Gorp 12-2018 12-2021 12-2024 12-2027 

 
 
 
 
 
 
 


