NOTULEN SECTIERAADVERGADERING NAJAAR 2017
Locatie:

Bondsbureau KNBB

Adres:

Archimedesbaan 7, 3439 ME Nieuwegein

Datum:

Zaterdag 18 november 2017

Tijd:

11:00-13:45 uur

Voorzitter | notulist:

Xavier Karis | Jok Tang

Aanwezigen:
● DM: Debby Manders (bondsbureau medewerkster)
● AHo: Aleksej Horvat (bestuurder West 2)
● GDR: Gino De Ruyter (ondersteuning CueScore en KNBB)
● SR: Sacha Romero (bestuurder Midden 1)
● VW: Vincent Wilgehof (bestuurder Midden 1)
● WW: Willem Wolterink (bestuurder Oost 1)
● ES: Ernest Schraven (reservelid bondsraad)
● JH: Jeroen Hoving (bestuurder Noord)
● KO: Kynthia Orfanidou (bondsraadslid)
● AS: Awin Sewgobind (bestuurder West 3)
● XK: Xavier Karis (bestuurder Sectie Pool)
● AH: Arno Hartman (bestuurder Sectie Pool)
● JT: Jok Tang (bestuurder Sectie Pool)

1.

Opening

● XK opent de vergadering om 11:10 uur.
● Een voorstelronde is gedaan zodat alle aanwezigen aan elkaar kunnen voorstellen.
● Het sectiebestuur is erg blij met de hoge districtsopkomst: maar liefst 5 districten
zijn vertegenwoordigd in de sectieraadvergadering. Dit in tegenstelling tot de vorige
sectieraadvergadering (voorjaar 2017), waarbij slechts 1 districtsvertegenwoordiger
aanwezig was.

KNBB sectie Pool

Sectieraadvergadering najaar  2017

Vaststellen agenda

2.

Er zijn geen aanvullingen op de voorgestelde agenda.

Aanwezigheid / vaststellen stemverhoudingen

3.

In de onderstaande tabel staan de districten met de aanwezige districtvertegenwoordigers,
inclusief het aantal leden die zij representeren en wat de stemverhoudingen zijn.
Nr

District

# leden

Percentage

1

Noord

168

19.3%

2

Midden 1

162

18.6%

3

Oost 1

88

10.1%

4

West 2

230

26.4%

5

West 3

222

25.5%

4.

Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen noch ingekomen stukken.

5.

Sectieraadvergadering Voorjaar 2017
a. Vaststellen van de notulen

● Er is gevraagd of er vragen/opmerkingen zijn t.a.v. de notulen van de
Sectieraadvergadering Voorjaar 2017 (Bijlage 1.1).
● KO stelt een vraag of er nieuws is over het samengaan pool en snooker.
○ XK antwoordt hierop dat dit op dit moment niet aan de orde is.
● Er zijn geen verdere vragen/opmerkingen.
b. Doornemen van de actiepunten
● Alle actiepunten zijn 1-voor-1 doorgenomen (Bijlage 1.2).
● Alle punten zijn afgerond dan wel niet meer van toepassen.
● AHo vraagt wie de kandidaat is om voorzitter te worden van de Sectie Pool.
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○ AH antwoordt hierop dat we de kandidaat nog niet bekend kunnen maken,
omdat het nog in een oriëntatiefase zit. Zodra er meer duidelijkheid is, zal het
gecommuniceerd worden richting de districten/betrokkenen.
● SR: Wordt het inschrijfgeld van de regionale teamcompetitie ook gelijk getrokken, na
het doorvoeren van het herstructureringsplan?
○ XK: Het is inderdaad het idee om dit gelijk te trekken tussen de districten.
○ GDR: Dit is ook al genoemd en besproken bij de voorgaande
sectieraadvergadering.
● SR: Zijn de landelijke reglementen voor de start inschrijving bekend voor volgend
seizoen?
○ AH: dit staat nog niet zo in het reglement, maar het wordt wel aangepast, zodat
de reglementen inderdaad voor het openen van het inschrijftermijn al bekend
zijn. Dit komt terug tijdens de sectieraad voorjaar 2018. Dan zal er
hoogstwaarschijnlijk ook een stemming plaatsvinden over aanpassingen van
het reglement.
● Verder geen aanvullende vragen of opmerkingen.
● AH vraagt of iedereen blij is met de “actielijst nieuwe style”?
○ De aanwezigen zijn erg positief.
○ DM voegt eraan toe om naast een actielijst ook een besluitenlijst te maken.
■ XK en AH geven aan dit een prima idee te vinden.
■ Actiepunt XK/AH/JT: Sectiebestuur maakt na elke
sectieraadvergadering ook een besluitenlijst.

6.

Breedtesport updates
a. Presentatie door het bestuur

● JT en AH geven een breedtesport-presentatie, gericht op de hoofdproducten NK, Pool
Ranking Nederland, Teamcompetitie, Beker en Clinics (in onderzoek). Ook werd GDR
in het zonnetje gezet vanwege zijn sterke optreden de afgelopen maanden t.a.v.
CueScore-ondersteuning voor alle districten, rankingtoernooien, bestuur etc.
● SR vraagt zich af bij de inschrijving van NK Pool of het technisch in het
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CueScore-systeem kan komen dat spelers niet 2x voor één NK-discipline kunnen
inschrijven.
○ GDR antwoordt hierop dat dit later geïmplementeerd kan worden door
CueScore. Nu kan er nog op het NK-protocol terug worden gevallen waarin
staat dat een dubbele inschrijving niet mag (uitgezonderd rebuys).
● Door verschillende aanwezigen is gevraagd waar de feedback van districten heen kan
t.a.v. CueScore.
○ GDR geeft aan dat dit het liefst naar de Helpdesk kan. De tweede optie is per
email naar GDR, met een CC naar JT.
● DM vraagt of het klopt dat West 1 geen rankingtoernooien heeft.
○ JT en SR antwoorden hierop dat dit inderdaad het geval is. Een paar jaar
geleden is nog wel een poging geweest van Plan B om zich aan te sluiten bij
de Midden 1 ranking, maar dat is niet verder doorgezet.
● KO vraagt of West 4 inactief is, en dat daarom Distel Cup “onafhankelijk” fungeert.
○ GDR geeft aan dat dit inderdaad zo is; er zijn geen zittende
West4-bestuurders. De Distel Cup is bedoeld voor spelers uit Brabant en
omstreken. Er is geen beperking qua speelniveau, dus ook de betere spelers
zijn welkom.
● Door de aanwezigen zijn de voorgestelde verbeteringen t.a.v. de Pool Ranking
Nederland goed ontvangen. Er wordt gevraagd wanneer het nieuwe protocol gereed
is.
○ JT geeft aan dat het uiterlijk eind 2017 gereed en gepubliceerd is.
● Het idee van Rankingupdates versturen per mailinglist wordt goed ontvangen.
○ AS geeft als tip om in protocol op te nemen dat als je meedoet aan de Pool
Ranking dat je toestemming geeft om de nieuwsbrief te ontvangen.
○ GDR en AS geven aan dat mensen zich kunnen afmelden via de nieuwsbrief.
Dit wordt gewaarborgd door Mailchimp.
○ Er is gesproken over de bijdragen van de districten t.a.v. de rankingupdates.
Dit wordt verder niet doorgepakt omdat hiervoor de actieve bijdrage van alle
districten noodzakelijk is.
○ AH geeft aan dat het  idee best ambitieus is, inclusief de frequentie en input
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van districten. Laagdrempelig houden is beter. Misschien starten met 1x per
kwartaal. Ook verder onderzoeken waar de behoefte ligt en welke informatie de
spelers nodig hebben.
○ Actiepunt XK, AH, JT: Verder vormgeven van de rankingupdates. Er zal ook
onderzocht worden of een enquete onder de spelers een optie is.
○ DM geeft als tip dat de mailing ook via het ledenadministratiesysteem kan.
● AHo geeft als tip om gerichte ads weer te geven op CueScore i.p.v. random advs.
○ GDR geeft aan dat CueScore hiermee bezig is.
● KO vraagt of het duidelijk is waarom het aantal teams voor de teamcompetitie terug is
gelopen.
○ AH geeft aan dat het half gissen is. Hier wordt meer onderzoek naar gedaan en
dit wordt verder behandeld bij de volgende sectieraadvergadering.
○ Actiepunt AH: verder onderzoek doen naar de daling van het aantal teams en
hier verslag uitbrengen bij de volgende sectieraadvergadering.
● De daling in het aantal teams in de beker is te verklaren door het apart inschrijven
hiervoor via CueScore. AH geeft aan dat dit verbeterd wordt voor volgend seizoen.
● Er wordt aangegeven dat door de verbeterde speelgerechtigdheidschecks
waarschijnlijk een stijging zal opleveren van het aantal leden. Bovendien zullen meer
spelers hun vereiste contributie betalen.
● VW geeft aan dat sommige spelers geen lid willen zijn. Dit zijn de meer recreatieve
spelers. Dus die wil je niet verplicht lid maken.
○ GDR geeft aan dat in de KNBB-statuten vastgelegd staat dat spelers die
KNBB-producten afnemen te allen tijde lid dienen te zijn. Voor
recreantenranking is het OK, maar het streven is om iedereen lid te hebben.
○ KO geeft als suggestie om de deelname van de eerste 3 toernooien gratis te
maken voor nieuwe leden.
○ XK en AH geven aan dat dit kan, maar dat er wel een gedachte achter moet
zitten. Er moet nagedacht worden over een wervingsprocedure. Er kan ook
voor gekozen worden om het lidmaatschap goedkoper te maken, maar de
toernooien/competitie duurder.
○ ES geeft als suggestie om spelers automatisch lid te laten maken bij het
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afnemen van een product.
■ GDR geeft aan dat dit kan, maar dat het wel nadelen heeft.
○ Actiepunt XK, JT, AH: Deze kwestie t.a.v. contributies wordt verder
uitgewerkt.
● VW geeft aan dat recreanten aan de teamcompetitie gebonden kunnen worden via
wildcards.
● AHo vraagt wat de motivatie is van de uniformiteit tussen de districten.
○ AH geeft aan dat dit later in de vergadering aan de orde komt.
● T.a.v. de bekercompetitie geeft AH aan dat het aantal landelijke teams gelijk is, terwijl
het aantal regionale teams 20 minder is dan vorig jaar. Dit is voor een deel te wijten
aan een verandering van Kompsos naar CueScore.
○ AS geeft aan er een goede kans is dat het volgend seizoen beter gaat, omdat
het systeem er dan staat.
● SR vraagt of er een update is t.a.v. KNBB-trainers-opleidingen?
○ XK en AH geven aan dat dit later aan de orde komt.
● AS vraagt wat de doelgroep is van de clinics.
○ AH en XK geven aan dat het een combinatie is van beginners en ook
gevorderde spelers. Deze worden wel gezien als 2 doelgroepen, dus het zijn
ook 2 soorten clinics.
○ VW geeft aan dat voor recreanten niet perse topspelers als instructeurs nodig
zijn. Er wordt aangegeven dat alleen gevorderde spelers profiteren van clinics
van topsporters.
● Gevraagd door bestuur: wedstrijdleiders en vrijwilligers voor het verzorgen van
rankingupdates.
○ Actiepunt districtbestuurders: vraag na over vrijwilligers voor wedstrijdleiding
en verzorgen rankingupdates.
b. Speelgerechtigdheidschecks
Dit is hierboven besproken.
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c. Herstructureringsplan & rondje langs districten
● In Bijlage 2 is de nieuwe versie van het herstructureringsplan te lezen. Het plan zelf is
niet besproken in de vergadering, alleen de relevante zaken t.a.v. het gevraagde
besluit dat genomen wordt na stemming.
● In het gevraagde besluit wordt gevraagd om de herstructurering verder vorm te geven,
zodat er een concreet plan ligt dat ter stemming wordt gebracht in het voorjaar 2018.
● De lead van het vervolg zal bij AH liggen. Er zal een werkgroep geformeerd worden
met meerdere districtbestuurders. Er zullen hooguit 3 sessies plaatsvinden, waarin
themagewijs zaken worden behandelen. Vooraf dient er goed voorbereid te worden,
zodat de discussiepunten dan snel duidelijk worden. Financiën en
speelgerechtigdheid zijn belangrijke punten. De eerste kwestie die besproken dient te
worden is: financiën (denk aan inschrijfgelden, wie betaalt kosten, begrotingen).
● Het streven is om vanaf aankomend seizoen de reorganisatie al doorgevoerd te
hebben. Hierbij is een hybridemodel mogelijk, waarbij districten zich later aansluiten.
○ DM geeft aan dat bestuursbesluiten snel genomen kunnen worden, maar
praktisch zaken altijd lastiger te realiseren zijn.
● AS vraagt of er een pilot gedaan kan worden.
○ AH geeft aan dat dit zeker kan. Districten die geen vereniging hebben kunnen
sowieso direct aansluiten.
● KO vraagt hoe iedereen bij elkaar gebracht worden.
○ AH geeft aan dat dit praktisch nog verder ingericht wordt.
● Er is gestemd over het gevraagde besluit.
○ Alle districten stemmen voor. Dus met 100% is het besluit aangenomen.
● Na elke sessie zal er duidelijk gecommuniceerd worden over de uitkomsten, richting
de districten.
○ DM geeft aan te willen aanschuiven bij de financiën-sessie.
○ GDR vraagt wie het aanspreekpunt is in West 4, want het dient niet
volledigheid bij 1 persoon te liggen.
■ AH: Dit wordt verder besproken. Er dient een goede structuur te komen
zodat West 4 en Zuid kunnen aanschuiven.
■ Actiepunt AH: Nadenken hoe West 4 en Zuid in het plan passen.
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■ AH vult aan dat het West 4 bestuur haar leden in de steek heeft gelaten.
Maar dat wij vervolgens proberen ze weer in het bootje te krijgen.

7.

Topsport updates

● Het document (Bijlage 3) is toegelicht door XK.
● Het belangrijkste nieuws is dat ten aanzien van het CTO (Centrum Topsport en
Opleiding) en het vertrek van Alex Lely. Er wordt naarstig op zoek gegaan hoe de
sectie dat gaat invullen.
● XK vertelt over het opleidingentraject: een paar jaar geleden is hier structuur in
gebracht. Maar het ligt even stil i.v.m. te weinig mankracht.
○ Door meerdere mensen is gevraagd of het toch niet meer vorm gegeven kan
worden. AS vraagt of het inderdaad zo is dat we 1 iemand missen die het
traject kan begeleiden en eigenaar wordt van het geven van trainingen. En dat
er verder op zich wel mankracht is om de trainingen zelf te verzorgen.
■ Dit wordt bevestigd door XK en AH.
○ DM vraagt of er een lijst is van regionale coaches. KO vraagt of er een beroep
gedaan kan worden op deze coaches.
○ AH en XK geven aan dit verder uit te werken.
○ Actiepunt AH+XK: Verder uitwerken van de trainingen.
○ Actiepunt districtbestuurder: Navragen wie eventueel kan helpen om het
traject van trainingen verder vorm te geven.
○ AS geeft aan interesse te hebben om mee te denken en mee te helpen.
○ Actiepunt AH+XK+AS: Afstemmen hoe dit uitgewerkt wordt.
● AHo vraagt waarom 8ball-factory geen sponsor meer is.
○ GDR: Dit is voornamelijk vanwege persoonlijke redenen.

8. Vaststellen van sectiebegroting voor volgend kalenderjaar

● AHo vraagt of de sponsoring van 8-ball factory van 4.000 euro uit de begroting 2018
kan worden gehaald.
○ XK: Dit wordt vervangen door overige sponsoring.
● AS vraagt of het nieuwe lidmaatschap invloed heeft op begroting.
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○ XK geeft aan dat dit geen invloed heeft (zie pagina 1 van Bijlage 4). Het oude
contributiemodel staat erin voor een halfjaar.
● AHo: gelijktrekken contributie regionale en landelijke spelers is een goed plan. Hierbij
landelijk verlagen, maar regionaal (2e en 3e klasse) gelijk houden.
○ DM is het hiermee eens. De gemiste inkomsten compenseren door de kosten
andere producten verhogen. DM vult ook aan dat volwaardig lidmaatschap
ouder is dan recreatief lidmaatschap
○ JH vindt de instapcontributie van 35 euro vrij hoog. Laag tarief voor recreanten
is gewenst. Ook uitkijken dat niet meer regio’s zoals Friesland een eigen
poolcompetitie starten vanwege de kosten.
○ AS geeft als suggestie om een (gratis) basiscontributie te hanteren.
○ GDR geeft als suggestie om het inschrijfgeld van landelijke teams te verhogen.
○ Actiepunt XK+AH+JT: het bestuur discussieert over deze kwestie en de
genoemde suggesties over contributie.
● GDR vraagt waarom volgend jaar een hogere EBPF-sponsoring is.
● XK geeft aan dat dit het gevolg is van de extra bijdrage van de EBPF omdat NL
gastheer is van het EK 2018.
● DM merkt terecht op dat de sponsoring vanuit NOC NSF onder voorbehoud is.
● AS vraagt of het volgend jaar voor het eerst weer inschrijfgeld wordt gehanteerd bij
het NK Jeugd.
○ XK bevestigt dit. Er worden ook bij het NK Jeugd veel kosten gemaakt die voor
een deel gedekt dient te worden. Maar er wordt wel een kleine bijdrage
gevraagd, in de orde van 5 euro.

9. Updates t.a.v. sectiebestuursleden en
bondsraadafgevaardigden
● JT geeft een motivatie waarom hij de nieuwe secretaris wil worden van de Sectie
Pool. Dit heeft voornamelijk te maken met dat er nog geen secretaris gevonden is en
hij praktisch de secretaristaken heeft uitgevoerd de afgelopen maanden. Bovendien
heeft hij met AH breedtesport het afgelopen jaar goed aangepakt en is het nu bij AH
als eindverantwoordige goed belegd.
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● Er is gestemd over de sollicitatie van JT voor de secretarisrol. Alle aanwezige
districten hebben Voor gestemd. Hiermee is JT officieel secretaris geworden.

● GDR vraagt of XK verder gaat als penningmeester na 05/2018.
○ XK geeft aan niet van plan te zijn om zijn werkzaamheden stil te leggen. Hij
stelt zich opnieuw verkiesbaar. Hij is op het moment ook
interim-voorzitter/interim-topsport: hiermee is hij het liefst niet oneindig bezig.
Bovendien is hij ook vertegenwoordiger van de Sectie Pool in het
bondsbestuur.
● Emma an Dijk treedt dus af als bestuurster.
○ Actiepunt XK+JT: statutair uitzoeken hoe het exact zit met het aftreden van
Emma.

10. Bespreking van agenda van bondsraadvergadering
● De agenda van de bondsraad is verder toegelicht door XK.

● DM vraagt of de statutenwijziging verdere consequenties heeft t.a.v. einde
lidmaatschappen.
○ XK geeft aan dat Sectie Pool hier niet over hoeft te beslissen.
● Namens Sectie Pool is aanwezig bij de bondsraad: XK, KO en Etienne Verheem.
Mocht een van hen wegvallen dan zal ES de plek overnemen.
○ Actiepunt XK: Navraag doen bij Etienne of hij erbij is. Anders gaat ES erheen.

11. W.v.t.t.k.
Er zijn geen verdere zaken te bespreken.

12. Rondvraag
● DM: Complimenten aan het sectiebestuur voor hun werk t.a.v. het sturen van de
notulen.
● AHo: Complimenten aan het sectiebestuur voor hun werk.
● SR: Als er vragen zijn over CueScore, wie het beste contacteren?
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○ GDR antwoordt: het liefst via de helpdesk, zodat naast hij ook eventueel
andere mensen dit kunnen oppakken.
● SR: Tip t.a.v. de bekercompetitie. Vinkje voor beker bij teaminschrijving bij CueScore.
○ AH: Staat genoteerd.
● SR: In Midden 1 staat in de reglementen dat er introductieleden (wildcards) zijn
toegestaan in de teamcompetitie. Hoe hiermee omgaan?
○ Actiepunt XK+AH+JT: Dit dient verder overlegd te worden en wordt
teruggekoppeld naar SR.
○ XK+AH geven het advies tot nadere bericht het reglement zo houden.
● KO: Agendapunt t.a.v. binding met de leden werd te snel afgekapt. Dit is begrijpelijk
vanwege de tijd. Maar het was een goede discussie over communicatie en
lidmaatschap.
○ AH: communicatie is inderdaad belangrijk. Dit was ook 1 van de taken van
Emma. Er moet inderdaad meer de tijd ervoor genomen worden. Tijdens de
sessies van het herstructureringsplan komt dit verder aan bod.
● AS: Tip voor SR, gastspeler dient van tevoren aangemeld te worden.
SR: dit moet sowieso als invaller.
● KO: Duidelijk communiceren naar buiten t.a.v. de oproep van ondersteuning bij
opleidingen en maandelijkse rankingupdates verzorgen.
○ AH geeft dat het bestuur hiermee aan de slag gaat
○ JT geeft aan dit zal gaan via Facebook, email, website en nieuwsbrief.
○ AH vult aan dat het vaak niet bekend is dat er een vergoeding tegenover staat.
Dit duidelijk vermelden in de omschrijving.
● AHo vraagt over de  status van de CueScore-doorontwikkeling. Kan de
gebruiksvriendelijkheid nog verder verbeterd worden?
○ GDR sluit zich hierbij aan. Hij hoort graag aan van de districten wat er fout
gaat. Hij wil bij CueScore aantoonbaar maken wat veel fout gaat. Hij heeft hier
nu nog geen goed beeld van.
○ Actiepunt XK+AH+JT: Mail sturen naar de mensen die meer rechten hebben
in CueScore (vooral districtbestuurders/competitiesecretarissen). Feedback
vragen van ze.
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● AHo zou graag meer opheldering willen over het contract dat de KNBB met CueScore
heeft.
○ XK vertelt dat de KNBB een licentie heeft aangekocht. Werkzaamheden buiten
het standaardproduct om moeten extra betaald worden (koepelkosten). De
KNBB heeft een jaarlicentie.
○ GDR geeft aan dat qua functionaliteiten circa 85% af is. Alleen 15% nog te
doen door CueScore.
○ KO vraagt of er een overzicht is van welke zaken zijn gebeurd en welke nog
dienen te gebeuren
○ AH geeft aan dat het bestuur de ontwikkelingen t.a.v. CueScore zal bijhouden
en dit ook zal delen met districtbestuurders.
○ Actiepunt JT+AH+XK: Bijhouden van een document t.a.v. ontwikkelingen van
CueScore. AHo zal ook op de hoogte gehouden worden van deze
ontwikkelingen.

13. Sluiting
De sectieraadvergadering wordt afgesloten om 13.30. Er wordt een lunch geserveerd en
nagepraat.
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