NOTULEN SECTIERAAD SNOOKER d.d. 19-11-2019
Aanwezig:
Johan Oenema, bestuurslid sectie Snooker/voorzitter (JO)
Sebastiaan Kan, bestuurslid sectie Snooker/penningmeester (SK)
Tonnie Kok, bestuurslid sectie Snooker/Communicatie (TK)
Ruud Hudepohl, bondsbureau medewerker afdeling wedstrijdzaken, (RH)
Sander Tierolf, bondsraadslid
John van Gorp, reserve bondsraadslid
Davith Denes Hiwath
Joris Maas
Corné Kuijpers
Hannah Graaf
Frank Bokdam
Afmeldingen met bericht:
Manon Melief (bondsraadslid)
Paul Swanenburg
1. Welkom en Opening door Johan Oenema, voorzitter sectie Snooker
Om 19.30 uur opent de Johan Oenema de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan een
tweetal afmeldingen voor de vergadering te hebben ontvangen van Paul Swanenburg en Manon
Melief. Hij stelt voor zover nodig zichzelf en de bestuursleden voor onder vermelding van hun
portefeuilles taken. Tonnie Kok is verantwoordelijk voor PR, Communicatie, Competitie en Cuescore,
Sebastiaan Kan voor de financiën en wedstrijdzaken samen met Tonnie. Hijzelf maakt namens de
sectie deel uit van het Bondsbestuur van de KNBB en verantwoordelijk voor Jong Oranje en
Smartsnooker.
Vanuit het Bondsbestuur meldt de JO dat de KNBB op dit moment code geel heeft bij NOC*NSF wat
gevolgen zou kunnen hebben voor subsidiering als deze situatie te lang duurt. Er zijn inmiddels door
het Bondsbestuur stappen tot verbetering gezet en op dit moment is “eenheid van beleid” het
voornaamste aandachtspunt.
Verder zijn er tussen de KNBB-Vereniging Carambole KVC) en de overige secties afspraken vastgelegd
over de verdeelsleutel van de Koepelkosten en bestaat de intentie om tussen de KNBB en KVC weer
een convenant van drie jaar te sluiten waardoor op dat punt weer rust en continuïteit komt
Het verheugd de JO tenslotte te kunnen melden dat de KNBB vanuit het onderwijs (Genootschap van
Wiskundeleraren) een subsidie te hebben ontvangen van € 15.000,-- ten behoeve van het Smartproject waar ook de sectie Snooker in wil gaan participeren zoals behandeld zal worden bij punt 4.

Agendapunt 8 komt te vervallen.
Agendapunt 9 “Evaluatie DSR Westend” wordt aan de agenda toegevoegd.
2. Notulen Sectieraad
De JO loopt de notulen pagina voor pagina door met de vraag of hier opmerkingen over zijn.
Er wordt gevraagd naar de uitwerking van punt 7. Nog steeds worden er spelers gezien tijdens
toernooien die het niet zo nauw nemen met kleding en alcohol.
TK geeft aan dat dit punt in de notulen over het NK gaat maar dat inmiddels wel tijdens toernooien
de dresscode gecontroleerd wordt.
Er wordt gevraagd naar de communicatie over doping richting spelers. De JO geeft aan dat deze
informatie duidelijk op de website van de KNBB vermeld is. RH zegt dat informatie met betrekking tot
doping ook kenbaar gemaakt wordt bij de inschrijving en dat voor de start van de competitie alle
teamleiders een mailing ontvangen met het verzoek deze ook onder de spelers te verspreiden.
De JO geeft op grond van punt 12 aan dat alle leden van bestuur en commissies een VOG moeten
hebben welke door de KNBB aangevraagd en vergoed worden.
Omdat bestuurders en commissieleden ook inzage van gegevens van de KNBB hebben moeten deze
ook een verklaring inzake AVG tekenen. RH wordt verzocht dit op te nemen met de directeur
Bondsbureau en een en ander in gang te zetten.
De notulen worden onveranderd goedgekeurd.
3. Benoeming beoogd bestuurslid Davith Denes Hiwat
Het bestuur heeft in overleg met Davith besloten dat Davith nog niet tot het bestuur zal toetreden.
Wel zal Davith zich in overleg met het bestuur blijven inzetten voor de sectie Snooker in de vorm van
een nog op te richten commissie.
4. Benoeming Smartcommissie ter promotie van Smartsnooker
De JO geeft kort de historie en successen van Smartpool weer en geeft aan dat de sectie Snooker dit
graag ook voor Snooker in wil zetten. 18 december vindt een eerste overleg tussen
bestuur/commissie en de directeur Bondsbureau plaats zodat een en ander op korte termijn ook
voor Snooker ingezet kan worden.
De JO geeft kort de historie en successen van Smartpool weer en geeft aan dat de sectie Snooker dit
graag ook voor Snooker in wil zetten. 18 december vindt een eerste overleg tussen
bestuur/commissie en de directeur Bondsbureau plaats zodat een en ander op korte termijn ook
voor Snooker ingezet kan worden.
Hannah Graaf en Frank Bokdam zijn de beoogde commissieleden en stellen zich kort voor. Beiden
hebben hun snookerachtergrond opgedaan in Groningen en beiden hebben ook de nodige ervaring
in organisatie en besturen.
Ook Corné Kuijpers biedt zich aan zitting te nemen in de commissie en wil zich graag inzetten voor
het opleiden van coaches.
De commissie wordt met de drie genoemde personen door het bestuur geïnstalleerd.

5. Begroting 2020 en te verwachten realisatie 2019
De SK begint met een verontschuldiging over het feit dat er geen verwachte realisatie is over 2019
omdat hem informatie van zijn voorganger ontbreekt en omdat hij laat toegang gekregen heeft tot
de systemen van de KNBB.
De SK geeft daarbij aan dat op dit moment er toch geen mogelijkheden meer zijn tot bijsturen van de
realisatie 2019 omdat het kalenderjaar bijna ten einde is. Uiteraard is dit een punt van aandacht voor
de toekomst.
De SK geeft uitleg en toelichting bij de begroting over 2020:
-

-

de inkomsten zijn gebaseerd op de werkelijke betalende/spelende leden.
Leden die niet betaald hebben en ook niet in de competitie spelen worden afgevoerd
als lid.
Er wordt de komende 4 jaar € 5.000,-- uit de bestemmingsreserve onttrokken voor
sportstimulering;
Bij de uitgaven heeft de SK de kosten voor uitzendingen onder één post geplaatst.
Er is een bedrag in de begroting opgenomen om Westend eventueel tegemoet te komen
voor de organisatie van het NK.

John van Gorp geeft aan de begroting van 2019 te missen omdat daarmee een goed vergelijk te
maken is. De SK erkent dit maar geeft aan deze gegevens helaas niet te hebben. Toegezegd wordt
om tijdens de verantwoording van de jaarrekening in de voorjaarsvergadering wel de gegevens van
twee boekjaren te presenteren en met ingang van de begroting 2021 ook de begroting van het
voorgaande jaar te presenteren.
Sander Tierolf stelt een aantal vragen namens Manon Melief of er prijzengeld bekostigd wordt uit
contributies en nog een aantal andere vragen aangaande de begroting. Alle vragen zijn beantwoord.
De SK geeft aan dat prijzengeld altijd gedekt wordt door inschrijfgelden.
Op de vraag waarom de inschrijfgelden en prijzengelden wel op de begroting staat terwijl deze tegen
elkaar wegvallen geeft de TK aan dat het de bedoeling is de inschrijvingen én betalingen via de KNBB
(Cuescore) te gaan laten lopen waardoor de geldstromen via het Bondsbureau gaan en dus
verantwoordt moeten worden. Tevens wordt er gekeken naar een andere toekenning van
prijzengelden waardoor het prijzengeld minder afhankelijk wordt van het aantal deelnemers.
John van Gorp ziet aan de uitgavenkant geen specifieke bestedingsdoelen voor de jaarlijkse
onttrekking van de bestemmingsreserve. De SK geeft aan dat dit in de gepresenteerde posten is
ingecalculeerd. John van Gorp geeft aan dat het beter is om dit specifiek, aan de hand van de
plannen, in de begroting op te nemen om het risico te voorkomen dat de middelen uit de
bestemmingsreserve ongemerkt in de begroting sluipen en voor andere doeleinden wordt gebruikt.
Het bestuur geeft bij monde van JO en SK aan het geen wenselijke situatie te vinden dat de
organisatie van het NK een vergoeding moet ontvangen maar aangezien de organisatoren niet voor
het oprapen liggen, het aantal zaken met voldoende tafels afneemt en de kosten voor de organisatie
hoger zijn dan de baten moet mogelijk rekening gehouden worden met het mogelijk moeten
bijdragen aan de organisatie. Het bestuur zal de komende tijd onderzoeken hoe het NK zonder
bijdrage aan de organisatie in stand gehouden kan worden.

6. Verhoging Contributie
Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen naar € 36.00 en de inschrijfgelden teamcompetitie
naar € 90.--.
Na enige discussie waarin de aanwezigen van mening zijn dat een verhoging naar € 40.—meer dan te
verdedigen is. De SK opteert dan voor een verhoging naar € 39.50.
Verder wordt voorgesteld om naast de contributieverhoging het inschrijfgeld voor de
teamcompetitie te handhaven op € 80.—inclusief de fee voor Cuescore.
De vergadering stel de contributie vast op € 39.50 en het inschrijfgeld teamcompetitie op € 80.--.
De SK stelt voorts voor om een jaarlijkse verhoging op basis van de inflatiecorrectie op te nemen in
het huishoudelijk reglement. Ook dit voorstel wordt aangenomen.
7. Herbenoeming bestemmingsreserve
De SK geeft aan dat de sectie Snooker een bestemmingsreserve heeft van ongeveer € 45.000,--. Het
bestuur wil deze graag herbenoemen zodat deze gebruikt kunnen worden voor sportstimulering om
de ledenaantallen en competitiedeelname weer te kunnen laten groeien.
De vergadering stemt hiermee in.
John van Gorp is van mening dat deze gelden niet gebruikt mogen worden voor Topsport. Hij noemt
hierbij het voorbeeld dat er een grote som geld gaat naar 1 speler. De voorzitter beaamt dat dit niet
de bedoeling is.
De TK geeft aan dat het bestuur van mening is dat de bestemmingsreserve niet onder de € 20.000,-mag zakken.
8. EBSA/WPBSA Coaching
Ondanks dat JO dit punt van de agenda gehaald heeft wil TK hier toch iets over kwijt. Nick Tielemans
heeft verzocht de opleiding tot coach te mogen volgen. TK is van mening dat dit een aangelegenheid
voor het bestuur is. Corné Kuijpers geeft aan dat er al de nodige gecertificeerde coaches zijn en dat
zijn inzet wellicht Smartsnooker ten goede kan komen.
Het bestuur neemt deze suggestie mee.
9. Evaluatie Zaandam
TK geeft aan dat men volledig overvallen is door het aantal aanmeldingen voor het NSR toernooi in
Zaandam. Om die reden is besloten om bij een gelijk stand na 4 frames een re-spotted black te
spelen. Verre van ideaal en een beetje een anticlimax maar nog werd het half twee.
Er zal voor het volgende evenement gekeken worden hoe dit op te vangen en te voorkomen dat een
en ander nogmaals zo uitloopt.

10. Rondvraag
Frank Bokdam vraagt of er een mogelijkheid is informatie over de commissie op de site te vermelden.
TK geeft aan dat dit onder een van de submenu’s wel kan.
Frank Bokdam vraag of eventuele nieuwe leden van de Commissie Smart Snooker eerst door de
sectieraad moeten worden benoemd. JO geeft aan dat commissies door het bestuur ingesteld
worden en leden door het bestuur benoemd worden. Dat hoeft niet perse via de sectieraad.
De TK geeft aan dat nog eens gekeken moet worden naar de dames en junioren ranking omdat het
aantal deelnemers minimaal is.
Hannah Graaf geeft aan dat het te overwegen is om dames niet alleen bij damestoernooien maar ook
bij senioren punten toe te kennen.
Het bestuur neemt de suggesties mee.
Joris Maas vraagt of het mogelijk is om als senior internationaal uitgezonden te worden zonder deel
te nemen aan de senioren ranking. JO geeft aan dat het recht op uitzenden is voorbehouden aan
deelnemers aan de senioren ranking op basis van de rangschikking en het uitzendbeleid. Mocht er
daarna nog ruimte zijn voor afvaardiging dan is het te overwegen Joris Maas uit te zenden. Dit kan
echter niet ten koste gaan van iemand die op basis van de reglementen rechten heeft.
Corné Kuijpers vraag naar het bestaan van de vele facebook pagina’s. Hij biedt aan om uit te zoeken
wie de beheerders zijn om te zorgen dat deze uit de lucht gehaald kunnen worden.
Corné Kuijpers vraagt of het mogelijk is om bij de jeugdtoernooien niet alleen prijzen voor de
nummers 1, 2 en 3 te hebben maar ook een aandenken voor de rest. Met name voor kinderen is het
sneu dat de een wel en de ander niets krijgt.
RH zal hiervoor een voorstel doen richting bestuur.
11. Sluiting
Niets meer ter zaken doende sluit JO de vergadering om 22:30, dankt eenieder voor zijn/haar inbreng
en heet allen wel thuis
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