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Voorwoord 
 

Beste leden, 

De sectie Snooker van de KNBB heeft besloten de najaarsvergadering van dinsdag 29 november 2022 
om 20:00 uur via digitale weg te laten plaatsvinden. Bij de digitale weg hebben wij gekozen voor de 
optie via Microsoft Teams. 

De uitnodiging voor de voorjaarsvergadering geldt voor alle leden van de sectie snooker. Dit is 
normaal ook zo. Maar i.v.m. planning en voorbereiding die nodig is dien je  aangemeld te zijn om 
deel te kunnen nemen. 

Gezien ook de digitale uitvoering hiervan willen wij graag alleen het strikt noodzakelijke bespreken 
en is het dus erg belangrijk dat potentiële toevoegingen aan de agenda op tijd aangevraagd wordt. 
Zijn er geen toevoegingen dan wordt de agenda die op de site gepubliceerd staat gehandhaafd. Voor 
zowel het aanmelden als het toevoegen van een agenda punt door een lid geldt als deadline dinsdag 
29 november 2022 18:00 uur. Het aanmelden voor de vergadering en het eventueel toevoegen van 
een agendapunt kan gedaan worden via snooker@knbb.nl Geef hierbij je naam en email adres op 
waarop je de uitnodiging voor Microsoft Teams wilt ontvangen. Wij versturen de uitnodiging niet 
naar afzender van de mail. Maar naar het door u opgegeven email adres in de aanmelding.  

Om deel te nemen aan de vergadering via Microsoft Teams is geen abonnement nodig, en hoef je 
Microsoft Teams ook niet te downloaden. Het is wel aan te raden het programma te downloaden 
voor een betere verbinding hier zijn geen kosten aan verbonden. Zodra je bent aangemeld dien je 
even te wachten op acceptatie van het bestuur waarna je deel neemt aan de vergadering. Doe dit 
minimaal een kwartier voor aanvang van de vergadering om 20.00 uur zodat we op tijd kunnen 
beginnen.   

Bij voorbaat willen wij graag melden dat de vergadering zal worden opgenomen (audio en video) dit 
in verband met de duidelijkheid rondom de besluitvorming en het maken van notulen achteraf. 

De uitnodiging voor de vergadering ontvangen de aangemelde leden op het door hun opgegeven 
email adres. 

Wij hopen op vele aanmeldingen, wees er dus snel bij. 

Met sportieve groet, 

Bestuur sectie Snooker 

 

 

 

 

mailto:snooker@knbb.nl


                                                                                                                                                 
 

Agenda 

Sectieraad KNBB Sectie Snooker 
 

Datum: 29 november 2022  

Tijd: 20h00  

 

Locatie: Bondsbureau KNBB Archimedesbaan 7 , 3439 ME Nieuwegein  

               online meeting via Microsoft Teams 

 

Agenda  

 

1. Opening vergadering.  

2. Vaststellen notulen sectieraad 21 juni 2022. 

3. Begroting 2023. 

4. Stappenplan toernooien.  

5. Planning NK.  

6. Functionering en plan van aanpak bestuur.  

7. Rondvraag. 

8. Sluiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTULEN SECTIERAAD SNOOKER d.d. 21-06-2022 

Aanwezig: 

Bestuur 

Tonnie Kok, Communicatie (CM) 

Sebastiaan Kan, Penningmeester (PM) 

Leden 

Debbie Anthonissen, Bram Downes, Amar Chedoe, Corné Kuijper, John van Gorp, 

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

Nick Tielemans, Michel de Sain, Debby Manders, Remco Wijnen, A.J.M. Pruim, 

David O’Halloran. 

Deze vergadering vind plaats in een onlinevorm via Microsoft Teams. 
 
De vergadering begint met het bespreken van een mail verstuurd naar het bondsbureau waarin 
vragen zijn gesteld en onvrede wordt uitgesproken over de actieve rol die een sectie bestuur zou 
moeten verrichten. 
Na een lange discussie, vraagstellingen, verbroedering en oplossingsgericht meningsvormend 
denken, heeft de kritische vraagstelling wel degelijk geleidt naar beweging. 
Unaniem maken de aanwezigen zich zorgen over de toekomst van de snookersport. Al diverse goede 
ideeën komen ter tafel. 
Uiteindelijk ontstaat er een groepering die zich wil inzetten in meedenken en praten. 
Velen geven aan niet de mogelijkheden, tijd en/of zin te hebben in het plaatsnemen in het bestuur. 
Doch zijn er wel degelijk mensen die zich willen inzetten in een bepaalde vorm. 
Na een tweede vorm van meningen en overleg wordt er besloten om op zeer korte termijn bijeen te 
komen op het bondsbureau te Nieuwegein met de 9 (!) personen die aangeven zich te willen 
inzetten…vanaf nu te benoemen als ‘denktank’.  
  
Een rondvraag wordt niet nodig geacht. 
 
Niets meer ter zake doende sluit om 22.33 uur de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

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. 

 

 

  

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTULEN SECTIERAAD SNOOKER d.d. 01-12-2020 

 

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 (bondsraadslid Snooker, lid 

FAC KNBB), Sander Tierolf ((bondsraadslid Snooker), Etienne Verheem ((bondsraadlid Pool, Lid FAC 

KNBB), Frank Bokdam (SmartQue commissie), Hannah Graaf (SmartQue commissie), Bram Downes 

(SmartQue commissie), Corné Kuijpers (SmartQue commissie),Edwin van Vught 

Erik de Ruiter 

 
1. Opening  

Om 19:00 uur opent de VZ de vergadering en heet een ieder welkom. 
 

2. Notulen 23 juni 2020 
De vergadering stelt de notulen ongewijzigd vast. 

 
3. Corona(Covid-19) stand van zaken en de consequenties voor Snooker 

De VZ geeft aan dat er helaas sinds de voorjaarsvergadering niet gespeeld is en dat ook op dit 
moment spelen niet mogelijk is en de hoop is dat er in 2021 weer gespeeld kan worden. In de 
afgelopen periode zijn sommige zalen wel en sommige niet open geweest.  
 

Medio januari zal bekeken worden of er in de tweede helft van het seizoen nog een 
competitie gespeeld kan worden of dat er individuele evenementen gepland gaan worden. 
 
De PM vult aan bij punt 5 terug te komen op de betaalde inschrijfgelden. Tevens vult hij aan 
dat het afwachten is of er gelijk na een eventuele opening van de zalen toernooien opgestart 
kunnen worden. 

 
 Daarnaast spreekt hij de hoop/verwachting uit dat er wel een NK gespeeld kan worden.  
 

 
 Er wordt gevraagd naar het contact met de zalen over de gang van zaken. CM geeft aan dat 
er contact is geweest met zalen. Men zit te wachten tot men weer open mag. Voor zover nu 
in te schatten is staan er geen zalen op omvallen. 
 



Helaas in niet in te schatten wanneer men weer open mag. Mogelijk dat het openen van 
lokalen straks ook een punt voor de veiligheidsregio’s wordt waardoor mogelijk delen van het 
land wel en delen van het land niet open kunnen. 
 
De PM geeft aan dat het Snookercentrum in Zaandam naar een grotere locatie gaat met 
meer tafels. 
 
De VZ sluit af met de mededeling dat het helaas op dit moment afwachten is. 
 

4. Update Smartsnooker Commissie 
De VZ geeft aan dat ondanks het de gevolgen van de Coronacrisis de voorbereiding van 
diverse zaken uiteraard wel doorgaan en geeft Frank Bokdam het woord voor een update 
van Smartsnooker. 
 
Frank Bokdam stelt de Smartsnooker commissieleden voor.  
 
De KNBB is in 2018 het project Smartpool opgestart door Eric van Haren (wiskundeleraar) en 
Willem la Riviere (directeur KNBB). Bij Smartpool wordt middels Poolbiljart wiskunde 
gedoceerd en inmiddels hebben een 50-tal scholen in Nederland een Smartpooltafel staan en 
lesmateriaal.  
 
Als gevolg van dat succes is besloten ook Smartsnooker te gaan introduceren waarvoor 
binnen de sectie Snooker de Smartcommissie is opgericht. Inmiddels is zijn de commissies 
van Pool en Snooker samengevoegd tot Smartcue. 
 
Op dit moment is het lespakket van Smartcue van 50 pagina’s aangepast waardoor 50% van 
de opdrachten Pool en de andere 50% van de opdrachten Snooker zijn. 
 
De scholen die vanaf nu deel gaan nemen aan het Smartcueproject geen Pooltafel meer 
maar een Little Star Snookertafel (6ft) inclusief ballen en er komt een smart trainer op de 
school langs en in de toekomst zal ook een scholencompetitie opgestart worden. In eerste 
instantie voor Pool in Hilversum. Uiteraard zal Snooker daar ook vertegenwoordigd zijn met 
een side event.  
 
Het betreft hier voortgezet onderwijs. 
 
De doelstelling van dit traject is uiteraard om jonge leden te gaan binden aan de KNBB. 
Hiervoor moet een goede structuur neergezet worden met coaches, trainers en zalen waarbij 
je terecht kunt.  
 
Bram Downes vult aan dat hij via de gemeente Groningen in een traject mee gaan doen 
waarbij kinderen voor een geringe bijdrage 5 tot 10 proeflessen kunnen volgen waar men 
eventueel in geïnteresseerd is. Twee zalen in Groningen (Tasmania en Cue Action) gaan hier 
aan meedoen. Dit is in principe voor de basisschool maar men wil dit combineren met 
Smartcue en het in drie onderdelen aan te bieden. Voor de basisschool, middelbaar 
onderwijs en daarboven. Hierbij moet geacht worden aan lessen in de Snookerzaken maar 
ook op locatie bij b.v. sportdagen.  
 
Frank Bokdam vult aan dat inmiddels ook al gesprekken gaande zijn om dit ook in Utrecht op 
te gaan zetten. De sectie gaat investeren in een aantal Snookertafels om op locatie het 
Snooker onder de aandacht te brengen. 
 



De VZ geeft aan dat inmiddels door de KNBB een Transport bus is aan geschaft voor het 
transport. Deze is nu nog bestikkerd en in gebruik voor Tijd voor Krijt (een ander project van 
de KNBB) maar zal binnenkort de uitstraling van Smartcue krijgen. 
 
Het is b.v. ook de bedoeling om op de Nationale Wiskunde dagen de tafels neer te zetten en 
het Smartcueproject te promoten.  
Voor het opleidingstraject geeft Frank Bokdam het woord aan Corné Kuijpers. Deze geeft aan 
dat er op dit moment hard gewerkt wordt aan het lesprogramma. Het lastige is het zodanig 
in te richten dat je de aandacht van de deelnemers zo goed mogelijk vast weet te houden.  
Er wordt daarbij zoveel mogelijk getracht gebruik te maken van reeds bestaand lesmateriaal 
zoals de oude EBSA trainingen en white to black.  
 
Hannah Graaf vult aan dat white to black staat voor de kleuren van de ballen en dat je op 
basis van de lessen een bepaalde kleur kan halen die je niveau weer geeft. Een beetje te 
vergelijken met het systeem bij judo.  
 
Er wordt nu gewerkt aan een programma van 10 lessen een uur.  
 
De VZ geeft aan dat het belangrijk is nu te gaan beginnen en gedurende de tijd evalueren en 
verbeteren. 
 
De commissie heeft zich tot doel gesteld eind 2021 10 jeugdleden meer te hebben dan op dit 
moment. Daarbij moet ook gekeken worden naar de kosten (lagere contributie) 
 
John van Gorp geeft aan dat de Snookeracademy al maatwerk biedt qua kosten en zijn bereid 
aan te sluiten bij Smartcue. 
 
De VZ geeft aan dat mogelijk op korte termijn gestart kan worden in Groningen op twee 
locaties, in Utrecht en de omgeving Rijen. 
 
Eventuele vragen en opmerkingen kunnen via smartcue@knbb.nl gestuurd kunnen worden. 

 
5. Eventuele compensatie voor competities en/of individuele leden. 

De VZ is van mening dat inschrijfgelden niet betaald hoeven te worden als de competitie niet 
doorgaat. De contributie is een andere zaak omdat dit mede ook KNBB breed gedragen zou 
moeten worden. 
 
De VZ geeft vervolgens het woord aan de PM. Deze onderstreept de woorden van de VZ. Het 
idee is de inschrijving dan door te schuiven naar het volgende seizoen. 

 
6. Begroting 

De begroting van 2020 is grotendeels vervallen doordat de meeste evenementen geschrapt 
zijn. Weliswaar zal 2020 geëindigd worden met een overschot maar iets minder groot dan 
begroot.  
 
Als de inschrijfgelden voor het seizoen 2020/2021 doorgeschoven worden naar 2021/2022 
dan zal de begroting ongeveer break-even zijn. 
 
De PM geeft aan de hand van een sheet uitleg over de begroting 2021. Het bestuur heeft de 
begroting van de Smartcommissie een-op-een overgenomen.  
 

mailto:smartcue@knbb.nl


Het NK is fors begroot om een goed evenement neer te zetten met een wat betere 
prijzenpot.  

  

 Er is wat geld begroot om eventuele inschrijfgelden terug te betalen. 

Met betrekking tot de sponsoring zijn de bijdragen van Saluc en Simonis in de begroting 

opgenomen. 

In de opbrengsten is ook jaarlijks een bedrag uit de algemene reserve van € 5.000,-- 

opgenomen ter dekking van de uitgaven van de Smartcommissie. 

Topsport is niet meer opgenomen in de begroting omdat we qua spelers niet meer voldoen 

aan de eisen van NOC*NSF. Wel blijven de uitzendrechten van kracht op basis van het NK 

Het NK is niet kostendekkend waardoor geld uit de algemene middelen ingezet wordt voor 

het NK. 

De VZ vraag de sectieraad goedkeuring voor de begroting. Deze wordt door de vergadering 

verleend. 

Naar aanleiding van een discussie over al dan niet gedeeltelijk teruggeven van 

contributiegelden, ook in relatie tot andere secties wijst Ruud Hudepohl de vergadering op 

de algemene bepalingen in deze.  

Deze zijn terug te vinden op https://www.knbb.nl/organisatie/contributie-knbb-corona 

7. Rondvraag 

 

9 December is I-pool gelanceerd. Kan dit ook voor Snooker geïntroduceerd worden? 

 

De VZ geeft aan dat het I-Pool nét gelanceerd is en dat uiteraard Snooker daar graag ook aan 

mee wil gaan doen. 

 

 

Is het niet mogelijk dat de Snookerverenigingen ook een kleine bijdrage aan de sectie 

bijdragen? 

 

De VZ geeft aan dat er maar drie aangesloten vereniging zijn. Het overgrote deel van de 

leden is individueel aangesloten bij de KNBB buiten verenigingen om. 

 

Op verzoek van de VZ geeft Ruud Hudepohl aan dat de situatie bij Carambole wezenlijk 

anders is omdat daar het lidmaatschap van de KNBB alléén maar via een vereniging kan 

worden aangegaan. Pool en Snooker zijn eind jaren 90 bij de KNBB aangesloten. Vóór de 

aansluiting bij de KNBB waren deze organisaties al ingericht op de individuele leden en dit is 

als zodanig een op een overgenomen bij de integratie in de KNBB. 

 

Het bestuur houdt een en ander uiteraard in overweging. 

 

 

De Snookeracademy vraag of leden niet via hun vereniging aangemeld kunnen worden? 

 

De VZ geeft aan dat dit op dit moment niet mogelijk is. 

https://www.knbb.nl/organisatie/contributie-knbb-corona


 

 

Is het mogelijk een pagina of informatie over Smartsnooker op de website kan komen? 

 

CM vraagt de tekst daarvoor aan te leveren zodat hij dit op de site kan plaatsen.  

In de gemeente Breda wordt een gids “Sport-en Cultuurintro” uitgegeven. Kan dat gebruikt 

worden, eventueel landelijk, voor Smartsnooker? 

De VZ vraagt de gegevens daarvan te mailen naar info@snooker.nl zodat deze gedeeld 

kunnen worden met de Smartcommissie. 

 

Wanneer is de volgende sectieraad 

 

De VZ geeft aan juni 2021 

 

8. Sluiting 

Onder dankzegging voor de aanwezigheid en bijdrage van de leden sluit de VZ de 

vergadering. 
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NOTULEN SECTIERAAD SNOOKER d.d. 23-06-2020 

Aanwezig: 

 

- Bestuur 

Johan Oenema (VZ), Tonnie Kok (WL), Sebastiaan Kan (PM) 

- Ledenu 

René van Rijsbergen, Hui-Wah Lam, Davith Hiwat, Joris Maas, Hannah Graaf, Erik van 

Kerkhoven, Bram Hofland,  Nick Tielemans, John van Gorp, Sander Tierolf,  

- Overigen 

Garmt Kolhorn (VZ KNBB), Ruud Hudepohl (Medewerker KNBB) 

 

1. Opening 

Om 19.00 uur opent de VZ de sectieraaden hoopt op een constructieve bijeenkomt ondanks 

dat een deel van de leden niet fysiek aanwezig is. 

 

2. Vaststellen notulen sectieraad november 2019 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

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

Vanaf maart ligt alles helaas helemaal stil. Via de website van de KNBB en KNBB Snooker is 

continue informatie gedeeld over de gang van zaken. Het is nu afwachten of er zalen 

definitief moeten sluiten en of er per september weer competitie gespeeld mag worden. 

 

Vooralsnog is het wachten op overheidsregels en is nog onduidelijk of er wel of niet gespeeld 

mag worden in juni/juli. Uiteraard wordt de vinger aan de pols gehouden en zal nieuwe 

informatie gelijk gedeeld worden via de websites. 

 

Sebastiaan Kan vraagt of er inzicht is in de situatie van de zalen. Tonnie Kok geeft aan contact 

te hebben gehad met een aantal grotere zalen en dat daar nog geen onoverkomelijke 

problemen zijn. 

 

De VZ geeft aan dat 1 juli een belangrijke datum voor de voortgang. 

 

Hannah Graaf geeft aan dat Ozebi de tijd gebruikt hebben de tafels op te knappen en deze 

zijn sinds ze open zijn weer goed bezet. 

 

De VA geeft aan het contact met de lokalen te zullen intensiveren. 

 

 

 

 



4. Goedkeuring financieel jaarverslag 2019 

 

De VZ vraagt of iemand vragen heeft over het financieel jaarverslag.  

 

Zonder vragen of opmerkingen wordt het financieel jaarverslag goedgekeurd 

 

5. Nieuwe indeling teamcompetitie 

De VZ geeft Sebastiaan Kan het woord voor een toelichting op de nieuwe competitie opzet. 

 

Sebastiaan geeft uitleg over de achtergrond van de nieuwe opzet. Het bestuur heeft een 

nieuwe opzet van de competitie uitgewerkt en dit gedeeld met een aantal leden. De op- en 

aanmerkingen daarop zijn grotendeels overgenomen. Dit is vervolgens gedeeld met de 

teamleiders waarop ook nog enkele op en aanmerkingen gekomen zijn. 

 

Tonnie Kok vult aan dat het eventueel met 2 tegen 3 spelen nog wat vragen opwerpt ver 

mogelijke competitievervalsing waar het bestuur uiteraard nog naar zal kijken. De meningen 

van de vergadering zullen daar uiteraard nog in meegenomen. 

 

Sander Tierolf geeft aan dat twee tegen drie spelen competitievervalsing in de hand kan 

werken door tegen een sterkere tegenstander de minst sterke thuis te laten. 

 

Hanna Graaf stelt voor dit aan de teams onderling te laten. René van Rijsbergen is van 

mening dat dit centraal geregeld moet worden in de reglementen.  

 

Tonnie Kok en Sebastiaan Kan geven aan dat de competitie mogelijk pas in oktober begint 

zodat voldoende tijd is een en ander uit te werken. 

 

Wat als er niet voldoende animo is voor de hoofdklasse. Dan kan teruggeschakeld worden 

naar één in plaats van twee poules. 

 

Een en ander is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.  

 

De VZ vraag of er nog vragen over de nieuwe competitie opzet zijn of dat men zich in grote 

lijnen in deze opzet kunnen vinden. 

 

René van Rijsbergen vraagt naar de opzet van de Eredivisie met 9 teams. Sebastiaan Kan 

geeft aan dat de insteek is om uiteindelijk met 8 teams te gaan spelen.  

 

Wordt er nog iets gedaan aan promotie van deze opzet gedaan. Hannah Graaf geeft aan dat 

nieuwe teams mogelijk enthousiast gemaakt kunnen worden middels korting voor het eerste 

jaar. Sebestiaan Kan is het daar niet mee eens.  

 

Tonnie Kok geeft aan dat er middels posters op de website en naar de zaalhouders aandacht 

aangegeven gaat worden. 

 



Tonnie Kok en Sebastiaan Kan leggen uit dat de opzet van de nieuwe competitie is om de het 

niveau van de competitie te vergroten en de aansluiting tussen de verschillende divisies 

beter te maken. 

 

Op de vraag over de opzet van de competitie geeft Tonnie Kok aan dat de uitgegaan wordt 

van 6 teams per poule met een dubbele competitie maar dat, mede ook door de situatie 

rond Corona wellicht voor anderhalve ronde gekozen wordt. 

Davith Hiwat geeft aan dat met twee spelers spelen wellicht in het Noorden mogelijkheden 

biedt deel te kunnen nemen. 

 

De VZ is blij met de uitgebreide inbreng in zowel de mail als tijdens de vergadering en geeft 

aan alle op- en aanmerkingen mee te zullen nemen in de uiteindelijke besluitvorming. 

 

6. Contributie 2020 wijziging in verband met Corona  

De VZ geeft aan dat in de najaarsvergadering van 2019 besloten is de contributie van € 32.50 

naar € 39.50. Het bestuur stelt voor de contributie voor nieuwe leden inderdaad op € 39.50 

vast te stellen en voor bestaande leden € 29.50 

 

De Penningmeester geeft aan dat de inkomsten het afgelopen jaar conform begroting zijn 

maar dat de uitgaven deels zijn komen te vervallen door het niet doorgaan van evenementen 

zoals het NK. Dit positieve saldo wil het bestuur benutten om eenmalig korting verleend 

wordt omdat ook minder aanbod aan de leden geleverd is. 

 

Hannah Graaf geeft dat ze door een van haar andere sportverenigingen de mogelijkheid 

geboden is geheel of gedeeltelijke restitutie te krijgen. Wellicht een idee voor de sectie 

Snooker. 

 

De Penningmeester geeft aan dat dit een behoorlijke administratie belasting is voor een 

relatief laag bedrag.  

 

Op de vraag naar de teamgelden geeft de Penningmeester aan dat deze ongewijzigd blijft. 

 

René van Rijsbergen geeft aan de contributie veel te laag te vinden en is van mening dat de 

verhoging moet worden doorgevoerd. Extra geld inzetten voor promotie van de sport. 

 

De VZ geeft nogmaals uitleg over de achtergrond van het voornemen van het bestuur om de 

contributie eenmalig te verlagen. Belangrijkste is het signaal dat afgegeven wordt richting de 

leden. 

 

De Penningmeester geeft aan dat het voornemen de contributie eenmalig te verlagen al 

gecommuniceerd is naar de leden. Hierop volgt een uitgebreide discussie over de voors en 

tegens over het al dan niet toepassen van deze eenmalige korting. 

 

De VZ stelt voor de eenmalige verlaging te handhaven omdat dit nu eenmaal door het 

bestuur gecommuniceerd is. 

 



John van Gorp geeft aan dat het bestuur dergelijke besluiten niet kan nemen zonder de 

sectieraad hierin te kennen. 

 

De VZ erkent dit volledig en betreurt dit ook. De sectieraad besluit bij meerderheid van 

stemmen het gecommuniceerde besluit te handhaven. 

 

7. Rondvraag 

 

John van Gorp is benieuwd naar de status van Smartsnooker De VZ geeft Hanna Graaf het 

woord. 

 

Er is een Smartsnookercommissie in ontwikkeling. Deze zal samengaan werken met de 

Smartpoolcommissie. Door de Coronasituatie hebben alle ontwikkelingen vertraging 

opgelopen en inmiddels worden de afspraken weer gemaakt de commissies verder in te 

richten en vergaderingen te plannen. 

John zou graag wat meer voortgang zien. Hij heeft zelf 4 Smartsnookertafels gekocht.  

De VZ geeft aan dat alles op stapel staat maar dat een en ander in eerste instantie geremd 

werd door de subsidies en daarna door de Corona. Daar kan uiteraard niemand wat aan 

doen. 

John van Gorp vraagt naar de concrete ontwikkelingen rond tafels, lesmateriaal etc. 

De VZ geeft aan dat er nog een optie voor twee tafels zijn. Op basis van de voor- en nadelen 

van beide tafels moet nog een keuze gemaakt worden. Hanna Graaf vult aan dat het 

lesmateriaal ook in ontwikkeling is. Gekeken wordt ook naar de bestaande Smartpoollocaties 

om die uit te breiden met Snooker. Ook van belang is de opvolging. Dus niet alleen tafels op 

scholen neer zetten maar ook een structureel vervolg. 

 

Nick Tielemans geeft de complimenten aan bestuur en Smartcommissie voor hun vele inzet. 

Verder geeft hij als advies mee om aan de diverse projecten doelstellingen, deadlines en 

einddata te verbinden. Dit om te voorkomen dat projecten voortkabbelen zonder meetbare 

resultaten. 

De VZ beaamt dat dit een goed idee is en neemt dit mee. 

 

René van Rijsbergen vraag wat er besloten is ten aanzien promotie en/of kampioenschappen. 

Sebastiaan Kan geeft aan dat teams bij inschrijving mogen aangeven voor welke divisie ze 

willen inschrijven. 

Tonnie Kok vult aan dat de eindstand op moment van stoppen de definitieve stand is.  

Sebastiaan Kan geeft aan dat de eindstand op Cuescore staat en daarbij dus gepubliceerd is. 

Joris Maas vraag of er nog een NK komt. 

Tonnie Kok geeft aan dat het de bedoeling was het NK aan het begin van het nieuwe seizoen 

te houden. Die kans is gezien de onzekere situatie van het moment en de daardoor te 

verwachten druk op de kalender niet waarschijnlijk. 



 

8. Sluiting 

Niets meer ter zake doende sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor 

zijn/haar inbreng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Smart-

project 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.  

 

 

mailto:snooker@knbb.nl


 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         
 

Agenda 

Sectieraad KNBB Sectie Snooker 
 

Datum: 21 juni 2022  

Tijd: 20h00  

 

Locatie: Bondsbureau KNBB Archimedesbaan 7 , 3439 ME Nieuwegein  

               online meeting via Microsoft Teams 

 

Agenda  

 

1. Opening vergadering. 

2. Vaststellen notulen sectieraad 9 november 2021. 

3. Toetreden van beoogd voorzitter Remco Wijnen. 

4. Nieuwe bestuursleden zoeken. 

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

6. Goedkeuren financieel jaarverslag snooker 2021 (zal door Sebastiaan Kan ter inzage worden 

gegeven met uitleg tijdens de vergadering). 

7. Rondvraag. 

8. Sluiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 
 

Agenda 

Sectieraad KNBB Sectie Snooker 
 

Datum: 9 november 2021  

Tijd: 20h00  

 

Locatie: Bondsbureau KNBB Archimedesbaan 7 , 3439 ME Nieuwegein  

               online meeting via Microsoft Teams 

 

Agenda  

 

1. Opening vergadering. 

2. Vaststellen notulen sectieraad 22 juni 2021. 

3. Aftreden van voorzitter Johan Oenema. 

4. Nieuwe bestuursleden zoeken dan wel voorstellen. 

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

6. Begroting 2022, incl. te verwachten realisatie 2021. 

7. Teamcompetitie omzetten naar kalenderjaar. 

8. Rondvraag. 

9. Sluiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 
 

Agenda 

Sectieraad KNBB Sectie Snooker 
 

Datum: 22 juni 2021  

Tijd: 19h00  

 

Locatie: Bondsbureau KNBB Archimedesbaan 7 , 3439 ME Nieuwegein  

               online meeting via Microsoft Teams 

 

Agenda  

 

9. Opening vergadering. 

10. Vaststellen notulen sectieraad 1 december 2020. 

11. Corona (COVID-19) en de consequenties voor snooker. 

12. Goedkeuren financieel jaarverslag snooker 2020. 

13. Start teamcompetitie en ranking toernooien.  

14. Informatie over NK Snooker. 

15. Rondvraag. 

16. Sluiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 
 

Agenda 

Sectieraad KNBB Sectie Snooker 
 

Datum: 1 december 2020  

Tijd: 19h00  

 

Locatie: Bondsbureau KNBB Archimedesbaan 7 , 3439 ME Nieuwegein  

               en online meeting via Zoom 

 

Agenda  

 

17. Opening vergadering. 

18. Vaststellen notulen sectieraad 23 juni 2020. 

19. Corona (COVID-19) stand van zaken en de consequenties voor snooker. 

20. Update Smartsnooker commissie.  

21. Eventuele compensatie voor competitie en/of individuele leden. 

22. Begroting 2021, incl. te verwachten realisatie 2020. 

23. Rondvraag. 

24. Sluiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 
 

Agenda 

Sectieraad KNBB Sectie Snooker 
 

Datum: 23 juni 2020  

Tijd: 19h00  

 

Locatie: Bondsbureau KNBB Archimedesbaan 7 , 3439 ME Nieuwegein  

               en online meeting via Zoom 

 

Agenda  

 

25. Opening vergadering. 

26. Vaststellen notulen sectieraad 19 november 2019. 

27. Corona (COVID-19) en de consequenties voor snooker. 

28. Goedkeuren financieel jaarverslag snooker 2019. 

29. Nieuw indeling teamcompetitie. 

30. Contributie 2020 wijziging in verband met Corona (Covid-19). 

31. Rondvraag. 

32. Sluiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 
 

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. 
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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 geen verlenging per 20-11-2021 

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 

 

 



rapportage
boekhouding
Kostenplaatsen

Snooker Begroting 2023

refresh data
(dubbelklikken) X grootboekrekening

resultaat 1.541,00
40601 Doorbelasting Overheadkosten Koepel 7.000,00
40043 Doorbelasting personeelskosten -
40300 Reis- en verblijfkosten Bestuur/commissie 1.500,00
40390 Overige Kosten Bestuur / Commissies 1.500,00
70007 Reis- en Verblijfkosten Arbiters 800,00
70011 Reis- en Verblijfkosten Wedstrijd-/Toernooileiding 2.200,00
70027 Bijdrage Organisatiekosten 1.000,00
70028 Organisatiekosten nationale evenementen 2.500,00
70034 Drukwerk 900,00
70035 Medailles/bekers 750,00
50038 Product- en dienstontwikkeling 5.500,00
50500 Opleidingen 2.000,00
70036 Prijzengeld 11.900,00
60009 Reiskosten Bondscoach/Bondsinstructeur 400,00
60017 Inschrijfgeld 350,00

totaal kosten 38.300,00 38.300,00 38.300,00
0

80002 Contributie Snooker 15.397,00
80020 Inschrijfgeld Competities 2.400,00
80030 Inschrijfgeld Toernooien 11.600,00
80010 Contracten / Sponsoring 1.000,00
80990 Overige Opbrengsten 8.000,00

totaal opbrengsten 38.397,00 38.397,00 38.397,00
-

resultaat

-

begroting

ko
st

en

algemeen 10.000,00

overige
kosten

7.000,00

bestuurs- &
commissiekosten

3.000,00

Prestatie
sport

27.550,00
wedstrijd
kosten

27.550,00

750,00
Bondscoach &
trainers

400,00
overige
topsportkosten

350,00

op
br

en
gs

te
n

contributies contributies 15.397,00

topsport

15.397,00

wedstrijd
sport

inschrijfgelden 14.000,00
15.000,00

sponsoring 1.000,00
overig overig 8.000,00 8.000,00



303000 303020 305100 306000 306031 306033 306040 309000

Sectiebestuur
Snooker

Smart
Commissie

TS Talentontw.
Snooker

NK Snooker Senioren
ranking

NSR Toernooien Teamcompetitie Contributie
Snooker

- - - - - - - -
7.000 - - - - - - -

- - - - - - - -
1.500 - - - - - - -
1.500 - - - - - - -

- - - 300 - 500 - -
- - - 1.000 400 800 - -
- - - 1.000 - - - -
- - - 1.000 - 1.000 500 -
- - - 250 250 400 - -
- - - 250 250 - 250 -

5.000 - - 500 - - -
- - 2.000 - - - -
- - - 2.500 3.000 6.400 - -
- - 400 - - - - -
- - - - - - - 350

15.000 - 2.400 6.800 3.900 9.100 750 350

- - - - - - - 15.397
- - - - - - 2.400 -
- - - 2.200 3.000 6.400 - -

1.000 - - - - - - -
8.000 - - - - - - -
9.000 - - 2.200 3.000 6.400 2.400 15.397
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