
 

 

NOTULEN SECTIERAAD SNOOKER d.d. 29-11-2022 

Aanwezig: 

Bestuur 

Remco Wijnen, Voorzitter  

Sebastiaan Kan, Penningmeester 

Tonnie Kok 

Michel de Sain  

Berry Fransen 

 

Leden 

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

Corné Kuijpers, Nick Tielemans, Bram Hofland, Joris van Amersfoort, David O’Halloran, René 

Verheijden. 

 

1. Opening  

 

Om 20.00 uur opent Remco Wijnen de vergadering en heet iedereen welkom. Tijdens de 

opening doet hij de volgende mededelingen. 

 

TeamNL waar de KNBB deel vanuit maakt, geeft promotie en extra sponsorkansen, outfits 

voor heren en dames hiervoor worden geregeld. Het zal in eerste instantie vooral bedoeld 

zijn voor EK’s en WK’s. Berry Franssen geeft hierop globaal nog wat uitleg. Meer info hierover 

volgt nog.  

 

Samenwerking met de Sectie Pool wordt gezocht maar loopt op dit moment nog wat stroef.  

 

Uitzendbeleid is in concept klaar, meer info hierover volgt nog.   

Pilot aangepaste miss regel: Op 11 december zal er een pilot worden gehouden hiermee. 

Sebastiaan Kan geeft hierover globaal nog wat uitleg en motivatie hiervoor.  

Tonnie kok gaat per 31 december 2022 stoppen als secretaris/bestuurslid.  

 

2. Vaststellen notulen sectieraad 21 juni 2022 

 

De voorzitter stelt de notulen onveranderd vast. 

 

 

 

 



 

 

 

3. Begroting 

Sebastiaan Kan geeft uitleg over de realisatie 2022 in vergelijk tot voorgaande jaren. En licht 

de begroting 2023 toe. Hij merkt daarbij op dat het positief is dat de sectie een positief 

resultaat heeft die aan de bestemmingsreserve zal worden toegevoegd. Echter negatief dat 

met de reserve die er is circa de afgelopen tien jaar te weinig gedaan is. Het bestuur is dan 

ook voornemens de komende jaren extra te investeren. Waaronder in livestream, denk 

hierbij aan software, beeldschermen camera’s etc. Hier is al een begin mee gemaakt en zal 

verder uitgewerkt worden. Hiermee is in de begroting ook rekening gehouden.   

David O’Halloran vraagt of er financiële vergoeding komt voor EK’s en WK’s. Een concept 

uitzendbeleid is klaar, op basis hiervan zal er gekeken worden naar passende vergoedingen.  

Op dit moment is hier nog geen rekening mee gehouden in de begroting.  

 

Bram Downes en Sebastiaan Kan vragen naar aanleiding van de investeringen rondom 

livestream of er meer mensen hierbij betrokken willen zijn. Mocht Bram uitvallen dat er dan 

vervanging is. Aan ieder gevraagd dit in hun omgeving na te horen. En ook een oproep 

hiervoor te doen via bijvoorbeeld Snookerend Nederland etc.  

 

Joris van Amersfoort geeft aan (mbt social media) zoek samenwerking op met andere sectie 

zoals pool. Joris vraagt ook of we de contributie gaan verhogen. Antwoord bestuur nee, we 

willen eerst laten zien dat we weer wat leveren, voordat we weer gaan verhogen.  

 

Bram vraagt of er budget komt voor smart cue, Antwoord: deze komt vanuit de koepel en 

niet vanuit de sectie Snooker. Mochten er echter vanuit het land goede initiatieven komen, 

met betrekking tot jeugd, toernooien etc. is het bestuur altijd bereid om te kijken of hiervoor 

geld vrij te maken valt.  

 

René van Rijsbergen merkt op dat als er € 8.000,== uit de reserve wordt opgenomen voor de 

begroting dat je eigenlijk een gat hebt. Wanneer ga je de contributie dan wel verhogen ? 

Antwoord is nu nog niet aan de orde eerst leveren voordat we dit overwegen.  

 

Joris van Amersfoort geeft aan dat er gesproken wordt over een nieuw contributie systeem 

binnen de KNBB. Deze zou circa 2024/2025 voor het eerst kunnen worden toegepast. Een 

soort stapelsysteem waarbij je een standaard lidmaatschap hebt waarop je lidmaatschappen 

kunnen toevoegen, snooker pool etc. Hier zal te zijner tijd nog meer informatie over komen.  

 

Hierna volgt nog een globale discussie over het wel dan niet verhogen van de contributie.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

4. Stappenplan Toernooien 

 

Michel de Sain neemt het woord. Hij geeft aan dat het einddoel van het stappenplan is weer 

een agenda compleet ingevuld te krijgen, toernooien voor topsport en breedtesport. 

Doormiddel van regionale initiatieven te omarmen/ondersteunen, denk hierbij aan het Haags 

Open / Groningen Open in het paasweekend.  

 

Stap  1 hierbij is invulling geven aan de Nationale Ranking (planning, format en locaties) incl. 

masters.  

 

Stap 2 NK planning: Heren (sept/okt), senioren, dames, junioren (Pinksteren), Six-Reds 

waarschijnlijk in juni. Shoot-out even niet nog, Koppels (andere datum volgt nog), Scottish 

double als pilot toernooi gaan opzetten. (december 2022) 

 

Stap 3 agenda senioren ranking opstarten (januari 2023). 

 

Stap 4 competitie opzet nieuwe seizoen bekend maken incl. waar nodig aangepaste 

reglementen (maart 2023) 

 

Stap 5 toernooi kalender nieuwe seizoen bekend maken (april/mei 2023). 

 

Toernooien algemeen 
 

 Toernooien openstellen voor niet leden (betalen wel extra, geen afbreuk in ledenaantal) 
 € 15,- knbb / € 15,- extra voor niet leden  
 Reden extra € 15,- is ook risico afdekken (aansprakelijkheid) 

 
 Toernooien in format Haags Open (kwalificatie weekend en eindtoernooi 1 of 2 weken later, 

evt. met B toernooi) 
 

 A,B,C format willen we waarschijnlijk loslaten en punten toekennen afhankelijk van aantal 
deelnemers (totaal) , met uitzondering van het NK. 

 
 Dubbele knock-out format behouden we voor toernooien op 1 locatie (zoals Westend, 

Emmen) 
 

  We denken aan een Open Utrecht (Vleuten, Ozebi, evt. , Hal 22, Wilnis, Houten of 
Hilversum) – Resp 4,6,3,3,4,5 tafels 

 Open Brabant (Den Bosch, Veghel, Breda, Rijen, Eindhoven) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Planning NK 

 

Dit agendapunt komt te vervallen, reeds besproken onder punt 4. 

 

 

6. Functionering en plan van aanpak bestuur.  

 

Het plan van aanpak van het bestuur zal vooral gericht zijn op het weer spelen, vaker maar 

ook vooral betere communicatie. De rollen hiervoor zijn grotendeels ingevuld, maar zullen 

nog specifieker worden.   

 

Sebastiaan Kan heeft hierbij nog een punt voor de teamcompetitie, namelijk een wat 

duidelijkere opzet hoort hij vaak in het land. Voor de eredivisie geeft hij aan dat het wel 

duidelijk is. Maar daaronder hoort hij vaak dat er wat minder zekerheid is over de verloop 

van de competitie. Advies dit goed tegen het licht te houden bij de opzet van het nieuwe 

seizoen.  

 

 

7. Rondvraag. 

 

Bram Downes, Snookervereniging Groningen is opgericht, elk lid van de vereniging wordt ook lid 
van de KNBB (basislidmaatschap van een tientje) of het mogelijk is te upgraden naar een volledig 
lidmaatschap. Remco Wijnen geeft aan dat deze al op de agenda staat in het bestuur en 
besproken zal worden.  
 
David O’Halloran vraagt of er meer toernooien komen op de kalender van dit jaar, bestuur geeft 
aan dat men bezig is met invulling hiervan.  
 
Corné Kuijpers vraagt of er weer lakens/ballen beschikbaar zijn, en of die ook anders kunnen 
worden ingezet dan voor een NK. Antwoord: die zijn nog beschikbaar maar enkel voor een NK. Er 
kan altijd gekeken worden als er goede plannen zijn of er meer mogelijk is. Maar voorlopig ligt er 
alleen een deal voor NK evenementen.  
 
Bram Downes geeft aan ideeën te hebben voor toernooien, antwoord: werk het uit en neem 
contact hierover op met het bestuur (Michel de Sain). 
   
David O’Halloran geeft aan beschikbaar te zijn voor coaching, onder andere op scholen. 
 
Hui-Wah geeft aan voorlopig even niks tot weinig te kunnen doen voor de toernooi commissie. 
 
Bram Downes geeft nog wat extra toelichting over de livestream, alsmede dat er binnenkort in 
Zaandam weer een test is hiermee. Over de vorige livestream is er veel feedback gekomen en 
men hoopt hier nu ook weer op. Zodat het in de toekomst steeds een stukje beter wordt  
 
Adrienne van Gorp vraagt of er iets van flyers beschikbaar zijn voor snooker. Sebastiaan Kan 
geeft aan dat deze onderweg zijn, maar nu nog concept. Hij laat een voorbeeld zien zoals 
gemaakt door Rolf Slotboom en een stagiair. Hierin dienen nog de nodige aanpassingen gedaan 
te worden, maar is dus onderweg.   
 



 

John van Gorp geeft nog aan dankbaar te zijn voor het kunnen deelnemen aan het WK in Turkije. 
Hij heeft hier toch de nodige connecties kunnen leggen, en noemt het een goede en positieve 
ervaring.  
 
Joris van Amersfoort geeft nog aan dat Cuescore bezig is met een nieuw ratingsysteem voor de 
sectie pool, deze gaan hiermee een pilot doen. En dat deze rating methode ook misschien een 
optie is voor de sectie Snooker. Het bestuur geeft aan hier interesse in te hebben. Hierop volgt 
nog een globale discussie over Cuescore.  
 
8. Sluiting 
 
Niets meer ter zaken doende sluit Remco Wijnen de vergadering om 21.29, en dankt een ieder 
voor zijn/haar inbreng.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rooster van aftreden Sectiebestuur Snooker 

 

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

 

Voorzitter 

Remco Wijnen   27-09-2022 27-09-2025 27-09-2028 27-09-2034   

Penningmeester 

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

Overige bestuursleden 

Tonnie Kok  20-11-2018 treed af per 31 december 2022 

Berry Franssen  27-09-2022 27-09-2025 27-09-2028 27-09-2034 

Michel de Sain  27-09-2022 27-09-2025 27-09-2028 27-09-2034 

 

 

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 

 
    


