
 

 

NOTULEN SECTIERAAD SNOOKER d.d. 22-06-2021 

Aanwezig: 

Bestuur 

Johan Oenema, Voorzitter (VZ) 

Tonnie Kok, Communicatie (CM) 

Sebastiaan Kan, Penningmeester (PM) 

Bondsbureau 

Ruud Hudepohl 

Leden 

Rene van Rijsbergen, Hui-Wah Lam, Adrienne van Gorp, John van Gorp, Sander Tierolf, Etienne 

Verheem, Frank Bokdam, Bram Downes, Corné Kuijpers, Annet van Riel, Erik de Ruiter. 

 

1. Opening  

Om 19.00 uur opent Johan Oenema de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen notulen sectieraad 1 december 2020 

Joris Maas vraagt naar het tijdstip van publiceren van de notulen. 

 

Johan Oenema geeft aan dat de notulen wel al op de website gepubliceerd zijn en nu als 

reminder aan de vergaderstukken zijn toegevoegd. 

De voorzitter stelt de notulen onveranderd vast. 

3. Corona 

Door de steeds veranderende regels en maatregelen heeft de KNBB zich steeds moeten 

aanpassen aan de veranderende omstandigheden en is ook veel tijd gaan zitten in het 

lobbyen voor onze achterban. Incidenteel is er nog wel iets georganiseerd maar nagenoeg 

alles lag verder stil. 

 

Op de vraag of alle zalen nog bestaan wordt ontkennend geantwoord. Sommige zalen 

waaronder De Snookerij Leiden zijn gestopt. 

 

Daarnaast is Westend in Zaandam verhuisd naar een veel grotere locatie. 

 

Volgens Tonnie Kok hebben nog geen teams aangegeven te zullen stoppen. Uiteraard is dat 

even afwachten. Verder heeft hij van geen lokalen gehoord dat ze stoppen. 

 

4. Goedkeuren financieel jaarverslag 

Sebastiaan Kan geeft toelichting op financiën. Uiteraard lopen de vaste lasten KNBB door. 

Daar waar geld overblijft gaat dit in de bestemmingsreserve.  



 

 

De vaste lasten van de KNBB (huur, pand, personeel, etc.) wordt op basis van de 

ledenaantallen verdeeld over de secties. 

 

Johan vraag of de jaarrekening van de KNBB op de site staat. Ruud Hudepohl bevestigd dat. 

 

De vergadering keurt het financieel jaarverslag snooker goed. 

5. A. Start teamcompetitie en ranking toernooien 

Op grond van de huidige stand van zaken rond Corona verwacht Tonnie Kok de competities 

en toernooien in september op een normale manier op te kunnen starten. 

 

De inschrijving zal binnenkort geopend worden. De sluitingsdatum wordt nog nader bepaald. 

 De inschrijving voor het nieuwe seizoen is gratis voor de teams die reeds ingeschreven 

stonden voor het seizoen dat niet door is gegaan. Voor geheel nieuwe teams zal het normale 

tarief van inschrijving gelden. 

 

Ruud Hudepohl geeft aan dat de inschrijving eventueel op korte termijn geopend kan 

worden. 

5. B. Frank Bokdam geeft een update van Smartsnooker/Smartcue 

Uiteraard is er door Corona weinig gedaan qua uitvoering. Inmiddels is wel besloten op het 

Olympisch Event op Scheveningen te gaan staan.  

Naast de Pooltafels zijn er nu ook Littlestar Tables. Dit zijn kleine Snookertafels. Er komen ook 

clinics in Groningen en Utrecht. Begin van het nieuwe seizoen staat er ook een leer dag 

gepland waarop wiskundedocenten op het Bondsbureau uitleg en instructie krijgen.  

Ook wordt een scholentoernooi opgezet in het voorjaar van 2022. 

Joris Maas vraagt naar het lesmateriaal.  

Het nieuwe lesmateriaal is af en is al naar de scholen verstuurd waar nu al Smartpool tafels 

staan. Met ruim 50 pagina’s aan lesmateriaal wat aansluit op het curriculum. 

De Smartcuecommissie is ook aan het kijken naar materiaal voor Natuurkunde lessen. 

Adrienne wil graag de beschikking over het lesmateriaal. Dat lijkt Frank geen probleem hij 

gaat dit overleggen. 

Joris Maas vindt dat de coaches van Snooker hier ook baat bij kunnen hebben en verzoekt 

het materiaal te delen met de coaches. 

 Frank zegt toe hier op terug te komen. 

Johan geeft aan dat het Smartproject in eerste instantie ontwikkeld is voor ondersteuning 

van wiskundelessen. Dat daar eventueel leden voor de KNBB uit voortvloeien is mooi maar 

was niet de eerste opzet. 

Ruud Hudepohl adviseert de vragen in deze bij Willem la Riviere meer te leggen. Wellicht dat 

de coaches mee kunnen lopen in de cursus voor de leerkrachten. 



 

Johan Oenema vraagt de aanwezigen mee te denken over vrijwilligers voor het bezoeken van 

de scholen, het neerzetten van de tafels en het geven van uitleg. 

 

Bram refereert aan de twee projecten in Groningen die lopen via de gemeente. Helaas zijn 

die door Corona doorgegaan. In totaal waren er een 150 aanmeldingen. De volgende 

mogelijkheid is maart 2022. 

Joris Maas vraagt zich af hoe de wachtlijst wordt afgewerkt. Voorstel is om scholen in de 

buurt van lokalen voorrang te geven. 

 

6. NK Snooker 

 Het bestuur overweegt om alsnog in 2021 een NK te organiseren. 

 De mogelijkheid is er in Zaandam en de mogelijke periode is oktober. 

 Gezien de huidige situatie houdt het bestuur wel een slag om de arm. 

 Ruud Hudepohl stelt voor om eerst het NK te organiseren en dan de competitiestart. 

 

 Het bestuur heeft dat al in overweging genomen. 

7. Rondvraag 

 Joris Maas vraagt naar het uitzendbeleid voor het komende EK en WK.  

 

Het bestuur moet daar nog een besluit over nemen. Dat is uiteraard afhankelijk van wanneer 

en in welke vorm er een EK of WK komt. Mogelijk komt er een kwalificiatietoernooi. 

Op de vraag van Erik of er nog toerooien komen geeft Tonnie Kok aan dat dit ná een 

eventueel NK komt. 

Ruud vraagt hoe of wat rond het Haags Open. Tonnie Kok geeft aan dat dit vermoedelijk niet 

doorgaat. Er is inmiddels contact. 

Adrienne vraagt of er al nagedacht is over damestrainingen. Tonnie Kok geeft aan dat eerst 

geïnventariseerd worden of er animo is. 

Verder vraagt Adrienne of er contact gehouden is met de jeugdspelers. Johan Oenema geeft 

aan dat er af en toe contact geweest is. Er zijn echter geen initiatieven geweest om ze te 

laten spelen omdat dit simpelweg niet mocht. 

 

Zodra er weer ruimte is om te gaan spelen wordt ook het jeugdgebeuren weer opgestart. 

Joris Maas adviseert daarover tijdig op de site te communiceren.  

 

Johan Oenema geeft aan dat de sectie altijd op zoek is naar mensen die bij willen dragen aan 

de voortgang van Snooker. Denk aan bestuurlijke taken maar ook organisatorisch zoals b.v. 

Smartcue. 

Verder geeft Johan Oenema dat hij tijdens de najaarsvergadering aftredend is en zich niet 

herkiesbaar stelt. 



 

Tonnie Kok geeft aan dat ook hij maar voor een periode van 3 jaar bestuurder is. Hij zal niet 

de zaak in de steek laten en blijft aan tot vervanging gevonden is maar hij is niet bereid zich 

voor nog eens drie jaar vast te leggen. 

 

Johan Oenema benadrukt nogmaals het belang van een brede organisatie om de taken goed 

te kunnen verdelen om te voorkomen dat mensen overbelast worden. 

 

Rooster van aftreden Sectiebestuur Snooker 

 

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

 

Voorzitter 

Johan Oenema  20-11-2018 20-11-2021 20-11-2024 20-11-2030 

Communicatie 

Tonnie Kok  20-11-2018 20-11-2021 20-11-2024 20-11-2030 

Penningmeester 

Sebastiaan Kan   20-11-2018 20-11-2021 20-11-2024 20-11-2030 

Secretaris  

Nog in te vullen  

Portefeuille  

Teamcompetitie 

Nog in te vullen 

 

 

Rooster van aftreden Bondsraadsleden Snooker 

 

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

 

Sander Tierolf  06-2015 06-2018 06-2021 06-2024 

John van Gorp   12-2018 12-2021 12-2024 12-2027 


