AGENDA SECTIERAADVERGADERING VOORJAAR 2018
Locatie:

Bondsbureau KNBB

Adres:

Archimedesbaan 7, 3439 ME Nieuwegein

Datum:

Zaterdag 2 juni 2018

Inloop | start:

10:30 | 11:00 uur

Geschatte eindtijd:

13:00 uur (lunch om 13.00 uur)

Voorzitter | notulist:

Xavier Karis | Jok Tang

Aanwezig:
● Arno Hartman
● Xavier Karis
● Jok Tang
● Gino De Ruyter
● Sang Vonk
● Maarten Combrink
● Debby Manders
● Etienne Verheem
● Ernest Schraven
● Kynthia Orfanidis
● Govert-Jan Vos (West 2)
● Awin Sewgobind (West 3)
● Esra Garrelds (Noord)
● Eddy Wezenberg (Oost 1)
● Ivan Labrovic
Er is geen vertegenwoordiging aanwezig van de districten Midden 1, Oost 3 en West 1. West
4 is nog steeds inactief.

1.

Opening

● Iedereen kent elkaar, dus er is geen voorstelrondje gedaan.
● Wel heel kort toegelicht: Ivan Labrovic (wedstrijdleider bij verschillende events
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waaronder het NK) en Sang Vonk (teamcompetitie landelijk wedstrijdleider).

2.

Vaststellen agenda

● De agenda is vastgesteld.
● T.a.v. de stemming van de herstructurering: machtiging is gegeven door districten die
er niet zijn. Dus deze stemming gaat met alle districten.
● Overige stemmingen met de aanwezige leden die er zijn.

3.

Aanwezigheid / vaststellen stemverhoudingen

Noord (22%), Oost 1 (11%), West 2 (30%) en West 3 (37%).

4.

Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken.

5.

Sectieraad vergadering Najaar 2017
a. Vaststellen van de notulen

Alle pagina’s van de notulen zijn goedgekeurd. De notulen zijn hiermee vastgesteld.
Met dank aan de secretaris.

b. Doornemen van de actiepunten
Nr

Actie

Status

1

Sectiebestuur maakt na elke sectieraadvergadering

Is gedaan. En blijft gedaan

ook een besluitenlijst.

worden.

2

Verder vormgeven van de rankingupdates. Er zal ook Wordt nog opgepakt.
onderzocht worden of een enquête onder de spelers
een optie is.

3

Verder onderzoek doen naar de daling van het
aantal teams en hier verslag uitbrengen bij de

2

Wordt nog opgepakt.

volgende sectieraadvergadering.
4

Sectiebestuur onderzoekt of de spelers automatisch
lid kunnen worden bij het afnemen van een product.

Wordt nog opgepakt.

5

Vraag na over vrijwilligers voor wedstrijdleiding en

Er hebben geen actief nieuwe

verzorgen rankingupdates.

mensen gemeld. Nog verder
lobbyen bij de
wedstrijdkantoren.

6

Verder uitwerken van de trainingen.

Hier zijn stappen in gemaakt.
Awin heeft profielschetsen
gemaakt van trainers.
Trainingen zullen door Hugo
gegeven worden.

7

Navragen wie eventueel kan helpen om het traject

Zie Punt 6.

van trainingen verder vorm te geven.
8

Sectiebestuur stemt met AS af t.a.v. zijn rol bij het

Zie Punt 6.

vormgeven van trainingen
9

Sectiebestuur discussieert over de kwestie om het

Inschrijfgeld landelijke teams

inschrijfgeld van landelijke teams te verhogen.

wordt niet verhoogd. Dit is
bediscussieerd tijdens een
bestuursvergadering.

10

Statutair uitzoeken hoe het exact zit met het aftreden

Emma is officieel afgetreden.

van Emma.
11

12

3

Navraag doen bij Etienne of hij bij de volgende

Etienne blijft naar de

bondsraadvergadering is. Anders gaat ES erheen.

bondsraad gaan.

In Midden 1 staat in de reglementen dat er

Wildcards kunnen niet

introductieleden (wildcards) zijn toegestaan in de

worden verleend. Alle

13

teamcompetitie. Sectiebestuur zoekt dit verder uit en

competitiespelers dienen lid

koppelt het terug naar SR.

te zijn.

Mail sturen naar de mensen die meer rechten

Is nog niet opgepakt.

hebben in CueScore (vooral districtbestuurders/
competitiesecretarissen). Feedback vragen van ze.
14

Bijhouden van een document t.a.v. ontwikkelingen

Gino heeft overleg om dit nog

van CueScore. AHo zal ook op de hoogte gehouden

verder uit te werken.

worden van deze ontwikkelingen.

Document staat online t.a.v.
de werkzaamheden, mensen
kunnen toegelicht worden.

● Actiepunt GdR-SB: Geef de juiste mensen meer rechten t.a.v. het infodocument
(Awin, Debby). Wordt ook verder opgepakt door het sectiebestuur.

6. Bespreking van het Jaarverslag 2017
a. Decharge bestuur kalenderjaar 2017 (via stemming)
● Xavier: Excuus voor het verlaat sturen van het jaarverslag richting de leden.
● Gino: compliment dat we een positief financieel resultaat hebben geboekt in 2017.
Dit is erg goed, vooral gelet op voorgaande jaren waarin er geen positief resultaat is
geboekt.
● Xavier: Overschot had besteed kunnen worden als er nog meer initiatief getoond
wordt. Dit is een klein percentage (rond 3%).
● Debby: In de KNBB-jaarrekening staan de ledenaantallen.
● Die kan het sectiebestuur meenemen. Dit wordt later aangevuld in het jaarverslag.
● Arno: Door migratie van Kompsos naar CueScore zijn wat getallen kwijtgeraakt.
Aantallen zouden makkelijker te verkrijgen moeten zijn vanuit CueScore.
● Actiepunt: Arno en Gino gaan dit verder uitwerken.
● Ledenaantal is licht gestegen. En dit geldt ook voor het aantal teams.
● Gino: Leden in Zeeland en Noord-Brabant zijn steeds minder lid. Dus positief dat
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zonder hen toch een stijgende lijn te zijn.
● Arno: er is nog steeds contact met Friesland. Daar zijn contacten mee en kan nieuwe
leden opleveren hopelijk. Dit wordt voorzichtig opgepakt.
● Debby: is er nieuws t.a.v. het nieuwe contributiemodel.
● Xavier en Arno: Er is veel weerstand, dus dit wordt niet verder doorgevoerd
(voorlopig).
● Decharge bestuur kalenderjaar 2017 is verleend door de leden via een stemming. Er
is 100% voor gestemd.

7. Updates
a. Breedtesport
● Arno: Landelijke teamcompetitie loopt goed. Er zijn kleine issues, maar deze worden
goed opgepakt door Sang, Arno en Gino.
● Arno: De bekercompetitie loopt. De overgang naar inschrijven in CueScore kent nog
wat issues. Dit dient nog beter vormgegeven te worden komend seizoen, om het de
teams makkelijker te maken.
● Arno: de beker is meest slapende van de vier producten: de promotie is minimaal, het
format is gelijk, veel teams haken af (probleem voor de poules). Herijking van het
product zou niet slecht zijn. Er zijn echter nog niet de juiste mensen die dit oppakken.
Onder andere omdat het nog niet de hoogste prioriteit heeft. Wellicht een enquête
houden onder spelers. En onderzoeken of de beker op zaterdag wel handig is.
● Actiepunt: Arno gaat dit verder onderzoeken.
● Jok: Anna, Melissa en Linda bekijken de mogelijkheden om de dames ranking
opnieuw leven in te blazen. Het sectiebestuur ondersteunt hierin.
● Jok: De verschillende NK’s zijn goed verlopen.
● NK Jeugd: succesvol event, dit vond plaats tijdens de meivakantie in Woensel. Ivan
heeft hier kort wat over verteld.
○ Iedereen enthousiast, de locatie prima.
○ Lagere inschrijvingen. Wel een clubje nieuwe jongens/meisjes.
○ Actiepunt voor sectiebestuur: categorie pupillen/junioren, zijn er wel genoeg
mensen?
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○ U23 bestaat wel, is nieuw, maar zijn geen jeugdspelers. Doel: meer spelers
aantrekken.
○ Maarten was er ook en vulde aan. Een klacht was dat er inschrijfgeld werd
gevraagd. Er zijn echter geen klachten bij het bestuur binnengekomen.
● NK Senioren: ook succesvol, dit vond plaats tijdens het paasweekend in De Distel.
○ In de toekomst meer dames erbij zou mooi zijn. Ideeën om dit te doen?
Bijvoorbeeld een best Lady prijs?
○ Actiepunt voor sectiebestuur: denk hierover na.
○ Lagere inschrijvingen vergeleken met vorig jaar.
● NK Chinese 8-ball: vandaag begonnen met kwalificaties.
● NK Pool: nieuwe locatie wordt gezocht.
○ Criteria op papier zetten en sturen.
○ Gino: Wellicht is een bid-systeem voor zalen een optie?
○ Actiepunt sectiebestuur: dit verder onderzoeken.
● Ranking: er lijken fictieve spelers te hebben meegedaan aan C-toernooien. Dit wordt
verder onderzocht door het sectiebestuur.
● Actiepunt: dit verder bekijken. En ook onderzoeken hoe dit in de toekomst voorkomen
kan worden, b.v. via afdracht van inschrijfgeld aan de KNBB.
● Er zijn weinig opmerkingen over het protocol, behalve de kwestie t.a.v. fictieve
spelers.
● De volgende fase: consistentie bouwen, zodat alle districtstoernooien dezelfde eisen.
● Kynthia: verzoek om in het jaarverslag meer informatie over eigen inbreng bij topsport
e.d. transparanter te maken.
● Actiepunt voor sectiebestuur om dit verder op te pakken,

b. Topsport
● Maarten heeft een toelichting gegeven op de Topsport Update.
● Het CTO is in gebruik genomen. Zowel Jong Oranje als de Talentenselectie traint
daar onder leiding van de bondscoach Hugo Duivenvoorden.
● De Herenselectie ontvangt ondersteuning via maatwerk.
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8.

Herstructurering sectie Pool (via stemming)

● Het sectiebestuur bedankt Arno voor al het werk rondom de herstructurering.
● Arno heeft een update gedaan over het proces rondom de herstructurering. Er is verder niet
inhoudelijk gesproken, omdat dit al onderling met de districten is gedaan en omdat dit te
lezen was in de documenten.
● Aan alle districten is gevraagd om mee te praten aan de herstructurering. Veel districten
hebben actief meegedacht aan het plan, rondom mandaat, financiën en reglementen.
Daarna zijn er ledenvergaderingen + infoavonden geweest in de verschillende districten.
● Govert Jan: er dient een benoeming te zijn van de regiocoördinatoren door te stemmen.
Dus nu worden eerst interim-regiocoördinatoren benoemd. Dit is akkoord bevonden door
het sectiebestuur
● District Zuid is inactief, voordeel herstructurering: spelers zuid tellen mee.
● Stemming 2 t.a.v. de herstructurering: 100% voor, alle districten zijn voor. Dus het
herstructureringsplan wordt verder doorgezet de komende tijd.

9.

Wijziging reglement Landelijke teamcompetitie (via stemming)

● Arno/Sang/Jok: Veranderingen zijn doorgevoerd in een nieuwe versie van het
reglement 2018-2019 en uitgelegd.
● Artikel C10:
○ actiepunt Arno/Sang: nog even goed hiernaar kijken. Vanuit een sanctie
degradatie betekent niet dat het team via dispensatie in de divisie kunnen
blijven. Dit mag ook uitgelegd worden in die zin.
● D3: Etienne, kunnen we de spelers van het team aansprakelijk maken?
Gezamenlijk verantwoordelijk om de boete te betalen.
Arno antwoordt hierop dat dit een volgende stap is.
● Gino: voorstel is om de boete te koppelen aan de licentie.
● Arno: er zijn eigenlijk drie benaderingen: financieel, ICT en ethische kwestie.
● Xavier: eerst teamcaptains aansprakelijk, daarna de teamleden.
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● Sanctie voor niet-betalende spelers: niet speelgerechtigd.
○ Actiepunt sectiebestuur: Dit verder uitwerken (waaronder het bepalen van de
termijnen van betalen).
● Artikel E.2.6: Actiepunt: Dit wordt nog verder aanscherpen.
● Stemming 3 is geweest: 100% voor de aanpassingen. Na finetuning zal het definitieve
reglement worden nagestuurd naar de leden.

10.

Sectiebestuursleden en bondsafgevaardigden

● De termijn als penningmeester loopt af voor Xavier is. Hij stelt zich weer beschikbaar
voor dezelfde functie.
● Stemming 4 is geweest: 100% voor de benoeming van Xavier.
● Er ontbreken nog steeds een voorzitter en PR-persoon in het bestuur.
● Het EK komt eraan, het wordt heel groot, maar er moet nog wel veel gedaan worden.
● Er worden wel oproepen gedaan voor vrijwilligers, maar dit levert nog geen positief
resultaat. Het idee is om alle lopende zaken en strategie/visie beter uit te leggen aan
de leden, wellicht maakt dat mensen enthousiast en melden ze zich aan.

11.

Bespreking van de agenda van Bondsraadvergadering

Xavier: agenda is vergelijkbaar met vorig jaar. Geen verder commentaar.

12.

W.v.t.t.k.

Gekoppeld aan Agendapunt 13 hieronder.

13.

Rondvraag

● Debby: compliment richting het sectiebestuur. Vooral blij met de besluitenlijst.
● Ernest: reglement teamcompetitie graag doormailen, niet alleen maar via Facebook.
○ Dit wordt opgepakt door het sectiebestuur (zie hierboven).
○ Er wordt ook zoveel mogelijk gecommuniceerd met de leden via persberichten.
FB-posts worden ook vaak op website gedeeld. En ook regelmatig gedeeld per
e-mail.
● Awin: herstructurering, opheffing West 3. Wanneer dient dit gedaan te worden?
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○ Eerst financieel op zaken hebben, bankrekening hoeft niet perse leeg te zijn.
● Er komt een persbericht t.a.v. herstructurering. Verdere communicatie en regelwerk
volgen nog.
● Accounts van verenigingen worden overgezet. Ook t.a.v. communicatie.
○ Hier wordt aan gewerkt.
● Esra: websites van districten, onderbrengen bij de KNBB.
○ Wordt aan gewerkt, ICT-zaken worden aangepakt.

14.

Sluiting

● Xavier sluit de vergadering iets na 13.00 uur.
● Er wordt een groepsfoto gemaakt van de leden, bij deze allerlaatste
sectieraadvergadering.
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