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Agenda 
Sectieraad KNBB Sectie Snooker 

 
Datum: 19 november 2019  
Tijd: 19h00  
 
Locatie: Bondsbureau KNBB, Archimedesbaan 7, 3439 ME Nieuwegein 
 
 
Agenda  
 

1. Opening vergadering. 
2. Vaststellen notulen sectieraad 18 juni 2019. 
3. Benoemen beoogd bestuurslid Davith Denes Hiwat (functie secretaris). 
4. Benoemen smartcommissie ter promotie van smartsnooker, Hannah Graaf en Frank Bokdam. 
5. Begroting 2020, incl. te verwachten realisatie 2019. 
6. Verhoging contributies. 
7. Herbenoemen van bestemmingsreserve naar sportontwikkeling. 
8. EBSA/WPBSA Coaching. 
9. Rondvraag. 
10. Sluiting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NOTULEN SECTIERAAD SNOOKER d.d. 18-6-2019 

Aanwezig: 
Paul Swanenburg (interim-voorzitter sectie Snooker) 
Johan Oenema (bestuurslid sectie Snooker/beoogd voorzitter) 
Sebastiaan Kan (bestuurslid sectie Snooker) 
Tonnie Kok (bestuurslid sectie Snooker) 
Manon Melief (bondsraadslid) 
Sander Tierolf (bondsraadslid) 
John van Gorp (reserve bondsraadslid) 
Nick Tielemans 
Piet Verhaar 
CeesJan Coenraad 
Joris Maas 
Kevin Chan 
Corné Kuijpers 
 
Afmeldingen: 
Davith Denes Hiwath 
 
1. Welkom en Opening door Paul Swanenburg, interim-voorzitter sectie Snooker 
 
Paul Swanenburg opent met een voorstelrondje om iedereen te introduceren aan Piet Verhaar, Piet 
Verhaar is aanwezig om een keer mee te kijken bij een sectievergadering van de sectie Snooker.  
Paul Swanenburg deelt mede dat Lea Lindhout sinds maart geen bestuurslid meer is om persoonlijke 
redenen. Paul Swanenburg stelt voor om haar een bloemetje te regelen voor bewezen diensten. 
 
2. Notulen Sectieraad 
 
Paul Swanenburg vraagt naar notulen van de sectieraad Snooker van 20 november 2018. Manon 
Melief geeft aan dat deze 10 juli 2019 zijn geplaatst. Althans, het document is van 10 juli 2019. Er zijn 
een aantal opmerkingen betreft de notulen die Paul overneemt, over de rest van de pagina’s zijn 
geen opmerkingen. 
 
3. Stemgerechtigheid/verkiesbaarheid 
 
Er vindt een discussie plaats over wie wel of niet stemgerechtigd is volgens de statuten. Er is 
algemene overeenstemming over het feit dat we blij moeten zijn met elk lid dat de moeite neemt om 
te komen naar een locatie. Echter moeten de statuten wel gehandhaafd worden. Voor zover bekend 
zijn hier nog geen wijzigingen op geweest. Piet Verhaar verduidelijkt een en ander hoe het in biljart 
werkt. Volgens Piet Verhaar moet een sectieraad representatief zijn als afspiegeling van de sport.  



Manon Melief stelt vragen over de vorige vergadering wat herkiesbaar is en waarom dat heeft 
plaatsgevonden. Dat is verduidelijkt. Paul Swanenburg heeft als suggestie om het rooster van 
aftreden bij de notulen te voegen.  
Manon stelt een vraag over, als het bestuur beslist dat er een nieuwe kandidaat moet komen, dan 
kan er een nieuwe verkiezing worden uitgeschreven. Pas als een bondsraadslid zijn functie niet 
langer wil voortzetten ontstaat er een vacature, of als de sectieraad bepaalt dat er een nieuwe 
kandidaat moet worden gekozen. Er wordt aangegeven dat dit vanuit Willem La Riviere is gekomen 
op basis van de vragen die gesteld werden.  
 
4. Adviesgroep  
 
Er worden vragen gesteld over de adviesgroep bestaande uit Sander Tierolf, Simon Reuter en Joris 
Maas. Er wordt gevraagd of niet beide raadsleden hierin betrokken moeten worden. Echter is het 
geen officiële commissie. Suggestie is dat eventueel Frans Veling gevraagd wordt als zaalhouder om 
daarbij aan te sluiten.  
 
5. NK Snooker  
 
Paul geeft een weergave van de sfeer op het NK. Er wordt als opmerking gegeven dat er gemiddeld 
weinig mensen aanwezig waren. Dat doet af aan de sfeer. Echter is dat een keuze geweest om de 
wachttijden te beperken. Dat doel is bereikt. De andere optie is dat je weer meer mensen moet laten 
opdraven op dezelfde dag. Het hielp natuurlijk ook niet dat er geen Westender in de kwartfinale zat.  
Nick Tielemans geeft aan dat er misschien iets meer creatief nagedacht mag worden over de invulling 
van het NK. Bijvoorbeeld dat er een combi met het scholenproject gemaakt wordt, in ruil voor een 
locatie. Het probleem is dan echter de kosten van tafels. Om de sfeer te veranderen moet er wellicht 
ook weer gekeken naar het format van het NK. Nick Tielemans vindt dat er breed onderzocht moet 
worden waarom spelers niet komen naar het NK of naar de toernooiencyclus. Wellicht een stagiair 
inhuren? Manon Melief vraagt naar de begroting van het NK. Paul Swanenburg licht toe dat er            
€ 1.000,- meer sponsorgeld is binnengekomen en dat er ongeveer € 1000,- bespaard is op 
wedstrijdleiding. Er is meer prijzengeld uitgekeerd en uitzendbudget vrijgemaakt. Sebastiaan Kan 
vraagt naar resultatenrekening NK. Er moet nog een resultaat komen van 2018 en van 2019.  
 
6. Ideeën/vrijwilligers 
 
Johan Oenema heeft een droom. Hij zou willen dat de spelers en zaaleigenaren ambassadeurs voor 
de sport worden. Dat zij ook bijdragen aan het aanbrengen van nieuwe spelers. Nick Tielemans en 
Corné Kuijpers hebben ideeën over regionale contacten. Johan Oenema nodigt iedereen uit zijn of 
haar ideeën op de mail te zetten naar snooker@knbb.nl en bijbehorend de ideeën voor 
contactpersonen. Vrijwilligers moeten ook daadwerkelijk ingezet worden in een werkgroep. Het 
bestuur kan het niet alleen. Tonnie Kok en Sebastiaan Kan merken op dat er veel goede ideeën zijn 
om te verbeteren in de opzet voor toernooien en competitie. Het grote probleem is tijd. Er wordt van 
harte opgeroepen om ideeën te delen en mee te willen denken, maar ook willen doen! Er gaat 
sowieso een verandering plaatsvinden in de opzet dames/senioren. Die moeten worden 
losgetrokken. Daarnaast wordt de jeugdtraining samengetrokken met de toernooiencyclus. Ook 
komen ideeën op tafel om naast de toernooien ook eens iets anders te doen. dus een 6 reds toernooi 
bijvoorbeeld.  
 
 



 
 
7. Dopingcontrole/kledingvoorschriften/gedragscode 
 
De dopingcontrole komt ter sprake. Tonnie Kok vindt dat er duidelijk gecommuniceerd moet worden 
over de regels. Drugs is duidelijk, maar voor alcohol is de maatstaf volledig onduidelijk. Er wordt een 
opmerking gemaakt dat bij het NK senioren 3 van de 4 spelers dronken waren. Er is veel voorstand 
voor het alcoholvrij maken van de actieve spelers op het NK. Er wordt gediscussieerd over wat er wel 
en niet toegestaan betreft het weglopen van de tafel tussen de frames. Waar liggen de grenzen. Wat 
kan je wel en niet in de reglementen opnemen. Zelfde geldt voor de dresscode handhaven. Er heerst 
blijkbaar angst dat we leden en spelers verliezen als we de regels streng handhaven. 
 Er is een algemene mening dat de dresscode strikter mag. Het geeft de sport aanzien en cachet. 
Wellicht opnemen in de enquête. Dit onderwerp wordt verplaatst naar een werkgroep buiten deze 
vergadering.  
 
8. Kwalificatie NK 
 
De verschillende manieren van kwalificeren is een ergernis van meerdere spelers geweest. We zijn 
het eens dat dit anders moet en dat we dit goed moeten gaan bedenken. Zowel aan de 
toernooiencyclus als voor het NK. Er wordt voorgesteld de voorbereidingen voor het NK eerder te 
beginnen.  
 
9. Financieel  
 
Er wordt opgemerkt dat er meer sponsoren aangetrokken moeten worden en dat er sowieso 
livestream geregeld moeten worden. Corne Kuijpers merkt op dat we het beter goed kunnen doen 
dan dat we halfbakken tablets op gaan hangen. Paul Swanenburg verwijst naar het financieel verslag, 
waar een overschot uit blijkt van ruim € 6.000,-. Het bestuur heeft een deel van het geld 
gereserveerd voor internationale uitzendingen. John vraagt of de breedtesportkosten onder de 
wedstrijdkosten worden geschoven. Het antwoord daarop is bevestigend. Er wordt bevestigd dat de 
bestemmingsreserve van noc-nsf niet wordt gebruikt voor de sportkosten. Dit moet worden 
geïnvesteerd in sportontwikkeling. Piet Verhaar benoemd dat zijn sectie het meeste bijdraagt en het 
meeste financiële middelen heeft en dat als een andere sectie een bedrag nodig heeft wat 
aannemelijk en ook goed is voor zijn sectie, dat zij best bereid zijn daar in mee te denken.  
 
10. Smartpool/snooker 
 
Vanaf oktober 2019 gaat smart snooker meedraaien met smart pool. Het is in ontwikkeling. Johan 
Oenema is daar mee bezig. Er zijn veel afhankelijkheden. In Nederland zijn er nog geen zichtbare 
resultaten. Het eerste jaar is voltooid. De resultaten in Engeland zijn zeer veelbelovend. Tonnie Kok 
meldt dat dit allemaal op Worldsnooker te vinden is. Het bestuur heeft de keuze om duurzaam te 
investeren in smartsnooker tafels. Het geld is er. Er wordt geopperd om ook Pascal Meubis te 
benaderen voor eventueel tweedehands tafels.  
 
 
 
 
 



11. Penningmeester 
 
Er wordt gesproken over de nominatie van een nieuwe penningmeester. Er wordt gesproken over 
Davith Denes Hiwath. Tonnie Kok is de enige die hem gesproken heeft. Hij lijkt een serieuze 
kandidaat. Sebastiaan Kan en Johan Oenema hebben hem nog niet gesproken. Helaas kon hij zelf niet 
aanwezig zijn bij deze vergadering.  
 
12. Verklaring Omtrent Gedrag  
De VOG zal belangrijker worden voor bestuursleden en raadsleden. Dit moet vanuit de KNBB worden 
aangevraagd en betaald.  
 
13. Verkiezing voorzitter sectie Snooker  
 
Paul benoemd dat we overgaan tot het verkiezen van de nieuwe voorzitter. Hij geeft Johan Oenema 
het woord. Johan Oenema benoemd dat zijn visie van de vorige vergadering niet veranderd is en dat 
hij graag het voorzitterschap op zich wil nemen. Hij wil daden waarmaken in plaats van alleen maar 
bedenken. Paul Swanenburg heeft in het afgelopen half jaar ervaren dat Johan Oenema doet wat hij 
zegt en zijn afspraken nakomt. Heeft een breed overzicht van ook overkoepelende belangen. Hij 
heeft het grootste vertrouwen om zijn voorzittersrol over te dragen aan Johan Oenema. Er wordt een 
anonieme stemming uitgeschreven.  
 
Uitslag:  
Aantal stemmen:  8 
Voor:   8 
Tegen:   0 
Het voorzitterschap wordt informeel overgedragen. Tot 24:00 blijft Paul Sanenburg officieel 
voorzitter.  
 
 
14. Verkiezing Bondsraadlid 
 
Tijdens de vergadering is het agendapunt over de positie van Manon Melief in de Bondsraad ter 
discussie gekomen. Er blijkt dat de communicatie rondom dit onderwerp bij partijen het grootste 
frustratiepunt is. Tonnie Kok stelt voor om als bestuur zijnde met Manon Melief in gesprek te gaan 
en hiervoor na de vergadering een afspraak te maken. Het is wenselijk dat Sander Tierolf daarbij 
betrokken wordt.  

Addendum: het gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden op 29 juni 2019. Hierbij aanwezig Johan 
Oenema, Tonnie Kok, Manon Melief en Sander Tierolf. Uit dit gesprek is gebleken dat er voldoende 
vertrouwen onderling is om verder te gaan. 

 

15. Competitie  

 
Er wordt geadviseerd spoedig de inschrijving te starten voor de competitie en hier breed over te 
communiceren.  
 
 



16. Rondvraag 
 
Tonnie Kok geeft aan dat het standpunt van het bestuur is dat we er niet zijn om het iedereen naar 
de zin te maken. We zullen her en der leden verliezen, echter dat nemen we voor lief. Dit willen we 
ook gaan uitdragen. Piet Verhaar geeft aan Manon Melief als advies dat als je raadslid bent, dat je in 
de ogen van anderen een mening nooit op persoonlijke titel uit. Corné Kuijpers geeft aan dat hij met 
heel veel plezier de damestraining heeft gedaan en dat hij het jammer vindt dat het nu in verval is 
geraakt. Hij hoopt dat het in combinatie met de KNBB mogelijk is hier weer nieuw leven in te blazen.  
 
Voorzitter sluit de vergadering af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
Manon Melief   12-2012 12-2015 12-2018 12-2021 
Sander Tierolf  06-2015 06-2018 06-2021 06-2024 
John van Gorp   12-2018 12-2021 12-2024 12-2027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                 
 

Agenda 
Sectieraad KNBB Sectie Snooker 

 
Datum: 18 juni 2019  
Tijd: 19h00  
 
Locatie: Bondsbureau KNBB, Archimedesbaan 7, 3439 ME Nieuwegein 
 
 
Agenda  
 

1. Welkom en opening door Paul Swanenburg, Voorzitter Sectie Snooker KNBB. 
2. Notulen Sectieraad december 2018. (zie www.snooker.nl)  
3. Verslag van het NK Snooker 2019. 
4. Financiële verslaglegging over 2018 (voor bijlagen zie de website zodra deze beschikbaar zijn) 
5. Verkiezing nieuwe voorzitter. Het bestuur draagt Johan Oenema voor. Andere kandidaten 

kunnen zich melden bij het bestuur via: snooker@knbb.nl voor 11 juni 2019. 
6. Verkiezing Bondsraadleden. Het bestuur draagt John van Gorp voor om de plaats van Manon 

Melief in te nemen. 
7. Plannen voor het nieuwe seizoen. 
8. Sluiting. 


