
 

 

NOTULEN SECTIERAAD SNOOKER d.d. 9-11-2021 

Aanwezig: 

Bestuur 

Tonnie Kok, Communicatie (CM) 

Sebastiaan Kan, Penningmeester (PM) 

Bondsbureau 

Ruud Hudepohl 

Leden 

Debbie Anthonissen, Bram Downes, Ko van Zeeland, Corné Kuijper, Etienne Verheem, John van Gorp, 

Adrienne van Gorp, Hui Wah Lam, René van Rijsbergen, Berry Franssen, Sander Tierolf, Erik van 

Kerkhoven, Nick Tielemans, Michel de Sain, Keesjan Coenraad. 

 

1. Opening 

Sebastiaan Kan opent de vergadering waarbij hij uitlegt dat Johan Oenema zijn functie heeft 

moeten neerleggen als gevolg van verandering van werkzaamheden. 

 

Toe te voegen agendapunten: 

- Eredivisie 9 of 10 teams n.a.v. verzoek John van Gorp komt in de plaats van agendapunt 6 

Sebastiaan geeft aan wegens omstandigheden niet in staat te zijn geweest naar de begroting 

voor 2022 te kijken. Hij geeft aan dit te zullen doen voor de Bondsraad om toch tot een vast 

te stellen begroting te komen. 

 

2. Vaststellen notulen sectieraad 22 juni 2021 

De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Aftreden voorzitter 

Johan Oenema heeft een restaurant/bowlingcentrum gekocht en dat kost uiteraard zoveel 

tijd dat hij zijn functie als voorzitter helaas heeft moeten neerleggen. | 

 

4. Nieuwe bestuursleden zoeken dan wel voorstellen 

Uiteraard is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden. Mochten er kandidaten zijn of 

mochten de aanwezigen potentiële kandidaten weten dan kan men zich melden bij het 

bestuur. 

 

 

 

 



 

Tonnie Kok en Sebastiaan Kan blijven aan als bestuurslid met dien verstande dat Tonnie al 

aangegeven heeft te willen stoppen zodra vervanging voor hem gevonden is. 

 

De vraag ligt voor een gedelegeerde voorzitter van uit het Bondsbestuur. 

 

Er wordt gevraagd hoeveel tijd er in een bestuursfunctie gaat zitten. Sebastiaan geeft aan dat 

dat afhankelijk is van hoeveel werk je op je wil nemen en hoeveel tijd daar in gaat zitten.  

 

Er wordt voorgesteld om een aantal projectleiders aan te stellen. Bijvoorbeeld voor de 

organisatie van het NK of de organisatie van een toernooi. 

 

Tonnie geeft aan dit te hebben geprobeerd maar helaas melden zich geen mensen en 

hebben mensen die er voor gevraagd worden hun redenen daar niet op aan te gaan. 

 

Corné merkt op dat hij het voorzitterschap van de Smartsnookercommissie heeft 

overgenomen van Frans Bokdam. Frans kon dat lastig combineren met de het 

voorzitterschap van de Smartcuecommissie. 

Michel geeft aan dat mensen ook kunnen denken aan een afgebakende taak in plaats van 

een volledige functie invullen op basis van een actieplan. In dat actieplan staan de diverse 

taken en mensen kunnen dan aangeven welk stukje van dat actieplan ze willen invullen. 

 

Sebastiaan geeft aan dat wellicht ook samenwerking met een andere sectie overwogen kan 

worden. 

 

Corné geeft een korte update van de Smartcommissie. Het lespakket voor de scholen is klaar. 

Het project voor Smartsnooker is wat vertraagd door o.a. het NK maar vooral de Corona 

zodat men niet bij elkaar kan komen. 

 

Wanneer kunnen de lokalen  het lesmateriaal krijgen. De lesstof die nu klaar is is gericht op 

wiskunde onderwijs en niet op snookerles. 

 

 

5. Corona (COVID-19) en de consequenties voor Snooker 

Corona heeft uiteraard veel gevolgen voor Snooker gehad en zal waarschijnlijk naar 

aanleiding van de komende persconferentie weer gevolgen hebben. 

De KNBB houdt zich uiteraard aan de overheidsmaatregelen en dus is een QR-code voor 

toegang in de horeca verplicht. 

 

6. Eredivisie met 9 of 10 teams 

Sebastiaan geeft aan dat het bestuur voornemens was om de Eredivisie op termijn terug te 

brengen naar 8 teams en het bestuur zag het niet inschrijven van een team een mooie 

gelegenheid om te gaan spelen met 9 teams om een niet al te zware promotieregeling toe te 

passen. 

John van Gorp heeft hierop bezwaar aangetekend omdat de reglementen er in voorzien dat 

de Eredivisie aangevuld wordt tot 10 teams. 



 

Sebastiaan geeft aan dat inderdaad verzuimd is de reglementen hierop aan te passen. Tevens 

geeft Sebastiaan aan dat er bij een eventuele play-off meerdere kandidaten zijn. 

Het bestuur heeft overlegd en is van mening dat het advies van de vergadering in deze 

zwaarwegend is omdat een en ander niet reglementair vastgelegd is. 

Het voorstel wordt gedaan om het komende seizoen te spelen volgens de geldende 

reglementen en voor de daarop volgende seizoenen de reglementen aan te passen om de 

Eredivisie terug te brengen naar 8 teams. 

Na de nodige discussie is de conclusie dat de reglementen waar mogelijk gevolgd dienen te 

worden. De uitkomst is dat de competitie stop gezet wordt, het bestuur een play-off gaat 

organiseren waarna de competitie opnieuw opgezet gaat worden. 

Er is enige animositeit tussen De Dieze en het team van DSA. Waarbij De Dieze aangeeft het 

team van DSA niet binnen te laten. Dit is echter een geschil tussen twee rechtspersonen waar 

de KNBB niet tussen kan, mag en wil gaan zitten. 

 

Een team weigeren dat geen door de KNBB opgelegde sanctie heeft verliest de wedstrijd 

reglementair. 

Ruud geeft aan dat een team of spelers alleen deelname aan de competitie ontzegd mag 

worden als zijn een door de KNBB opgelegd sanctie hebben. Er is geen verplichting 

ingeschreven te staan bij de KVK. 

 

De KNBB bepaald alleen dat wedstrijden in een openbare gelegenheid dienen te worden 

gespeeld. Openbare gelegenheden moeten uiteraard aan alle regelgeving voldoen.  

Besloten wordt dat het hanteren van de reglementen het belangrijkste is, dat de teams direct 

geïnformeerd worden dat de competitie per direct gestaakt wordt en dat een play-off 

georganiseerd wordt. Afhankelijk van de uitkomst daarvan wordt de voortgang van de 

competitie bekeken. 

 

7. Teamcompetitie omzetten naar kalenderjaar 

Sebastiaan geeft aan dat er voordelen zijn voor het houden van een competitie van 1 januari 

tot 31 december. Een dergelijke aanpassing moet eerst door de sectieraad goedgekeurd 

worden en vervolgens door de Bondsraad akkoord bevonden worden. 

 

Uiteraard heeft een en ander gevolgen voor de kalender, administratie etc. maar dat kan 

uiteraard allemaal opgelost worden. 

 

Het bestuur vindt dat de periode van mei tot oktober te lang is om stil te liggen. Ook komt er 

hierdoor meer ruimte voor de NK’s in de diverse categoriën. 

 

Een en ander moet nog gepeild worden onder de lagere divisies. 

 



 

Michel geeft aan dat je door te switchen van seizoen naar kalender jaar je niet meer weken 

tot je beschikking krijgt. Je blijft altijd 52 weken houden. Wellicht dat betere indeling van de 

kalender rond de zomer beter kan.  

 

Ruud geeft aan dat door een betere planning de competitie in de eerste week van september 

kan starten. Het wedstrijdseizoen loopt van 1 augustus tot 31 juli. 

 

Na enige discussie wordt besloten 1 augustus tot 31 juli als wedstrijdseizoen te blijven 

hanteren. Met oog op de gang van zaken rond de huidige competitie en de mogelijke 

beperkingen aangaande corona wordt tevens besloten het lopende seizoen tot 31 juli 2023 

te laten duren. 

 

8. Rondvraag 

 

Waarom geen contributie per kalenderjaar? 

 

De KNBB moet één administratie voeren. Tot een jaar of 8 geleden werd te contributie per 

kalenderjaar berekend terwijl het seizoen van 1 augustus tot 31 juli liep. Dit werd als 

onrechtvaardig gevonden omdat voor één seizoen twee keer contributie betaald worden. 

 

Hoe kan je uitnodiging krijgen als je geen lid bent en hoe kunnen de mailadressen van 

anderen zichtbaar zijn. 

 

De mail is verzonden naar alle leden individueel (dus mail voor mail) en niet als bulk. Als er 

meerdere mailadressen in de mail stonden dan is de mail wellicht doorgestuurd door 

iemand. 

 

Eredivisie gelijk naar 8 teams. Dus in één keer een versterkte degradatie. Het bestuur neemt 

dit in overweging. 

 

Er wordt gevraagd om duidelijkheid over hoeveel stemmen iemand heeft als hij namens een 

vereniging stemt. Als de vereniging aangesloten is bij de KNBB wel maar bij Snooker zijn alle 

leden individueel lid. 

 

9. Sluiting 

Niets meer ter zaken doende sluit Sebastiaan om 22.40 uur de vergadering. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rooster van aftreden Sectiebestuur Snooker 

 

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

 

Voorzitter 

Nog in te vullen   

Communicatie 

Tonnie Kok  20-11-2018 geen verlenging per 20-11-2021, blijft aan zolang nodig. 

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 

 


