
 

 

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. 

 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


