Introductie bestuurskandidaten sectie Snooker
Beste Sectieraad,
Wij zijn verheugd u te mogen voorstellen aan
een tweetal enthousiaste bestuurskandidaten
voor de sectie Snooker. Sebastiaan Kan en
Tonnie Kok willen zich in de functie van
bestuurder méér voor de snookersport gaan
inzetten.
Sebastiaan Kan is van mening dat Snooker
een frisse start nodig heeft. Het animo voor de
snookersport is over de afgelopen jaren
gedaald, maar hij gelooft erin dat met de
juiste mensen en voldoende enthousiasme
deze trend kan worden gestopt. Wellicht kan
de trend op termijn weer in groei omgezet
worden. Het begint allemaal bij de basis en
dat is zorgen dat iedereen de volle
mogelijkheid krijgt plezier in het spel te
houden. Dat het weer om het Snooker gaat en
niet om alles er omheen. Dat we op de juiste
manier mensen weten te benaderen en te
enthousiasmeren. Dat we jongeren kunnen
aantrekken om de toekomst van onze sport
veilig te stellen, maar dat we in dat proces
niet vergeten de spelers van nu de juiste
hoeveelheid aandacht te geven, omdat die nú
de sport levend en leuk houden. Sebastiaan is
sinds een klein jaar betrokken bij enkele
activiteiten binnen de KNBB sectie Snooker.
Hij is begonnen als lid van de sportcommissie en sinds kort actiever achter de
schermen op organisatorisch gebied, in
voorbereiding op de komende ontwikkelingen
binnen de organisatie van de bond.

Sebastiaan is sinds 1997 actief beoefenaar van
de snookersport en speelt nu sinds een jaar of
10 bij Westend. De meesten zijn hem dan
misschien al op toernooien, competities of
andere Snooker gerelateerde activiteiten
tegengekomen. In het dagelijks leven is
Sebastiaan business analist bij Simon Lévelt,
een franchise organisatie met 43 winkels in
Nederland en België, gespecialiseerd in het
luxere segment koffie.
Ook Tonnie Kok wil meer gaan betekenen
voor de snookersport in Nederland door deel
uit te gaan maken van het bestuur binnen de
sectie Snooker. Ook Tonnie beoefent de
snookersport al sinds jaar en dag. In het
dagelijkse leven is Tonnie werkzaam bij een
administratiekantoor in Doetinchem. Hij is
daar accountant in het ‘belastingvak’. Daarbij
heeft hij alle facetten van de belastingwetgeving leren kennen en daarmee een brede
ervaring opgedaan in het adviseren binnen het
midden- en kleinbedrijf. Ook het pro-actief
ondersteunen van klanten bij het voeren van
hun dagelijkse administratie behoort tot zijn
werkzaamheden.
Met deze korte notitie hopen wij deze
kandidaten kort bij u te hebben
geïntroduceerd.
Namens het Bondsbestuur,
Met vriendelijke groet,
Robert Bos
Bondssecretaris KNBB

