AGENDA SECTIERAADVERGADERING VOORJAAR 2019
Locatie:

Bondsbureau KNBB

Adres:

Archimedesbaan 7, 3439 ME Nieuwegein

Datum:

Zaterdag 25 mei 2019

Inloop | start:

10:30 | 11:00 uur

Geschatte eindtijd:

13:30 uur (lunch om 14.00 uur)

Voorzitter | notulist:

Xavier Karis | Robert Bos (geen notulen aangeleverd)

Aanwezig:
● Xavier Karis
● Jok Tang
● Kynthia Orfanidou
● Govert-Jan Vos *
● Steven Verharen *
● Maarten Combrink *
● Etienne Verheem *
● Awin Sewgobind *
● Mervin Saib *
● Vincent Peemen *
● Willem La Rivière
● Robert Bos
* hebben stemrecht op de vergadering.
Deze notulen zijn zo goed mogelijk opgesteld eind augustus 2019 door Xavier Karis, Maarten
Combrink, Jok Tang en Kynthia Orfanidou. Door persoonlijke omstandigheden is het voor Robert
Bos onmogelijk gebleken notulen aan te leveren.
1.

Opening

● Xavier Karis opent de vergadering en er wordt een voorstelronde gedaan.
2.

Vaststellen agenda

● De agenda is vastgesteld. Er worden geen aanvullende punten toegevoegd.

KNBB sectie Pool

Sectieraadvergadering voorjaar 2018

3.

Aanwezigheid / vaststellen stemverhoudingen

Er zijn 7 stemgerechtigde leden aanwezig. Bestuurslid Breedtesport Arno Hartman heeft zich
afgemeld vanwege ziekte.
4.

Mededelingen en ingekomen stukken

In onze herinnering waren er geen mededelingen en ingekomen stukken.
5.

Sectieraad vergadering Najaar 2018
a. Vaststellen van de notulen

Voor zover wij ons herinneren, zijn alle pagina’s van de notulen goedgekeurd.
b. Doornemen van de actiepunten
Voor zover wij ons herinneren, zijn de actiepunten doorgenomen en toegelicht daar waar nodig.
Een behoorlijk aantal actiepunten komt later in de agenda terug.
6. Bespreking van het Jaarverslag 2018
Voor zover wij ons herinneren is het Jaarverslag 2018 besproken, her en der toegelicht en op
punten bediscussieerd. Willem La Rivière heeft een korte presentatie gegeven over Smartpool.
Het enige concrete verzoek betrof een toelichting op de post Overige Organisatiekosten voor het
NK Heren & Dames 2018 ter grootte van 9043 euro.
•

Wedstrijdleiding

€ 3.686

•

Arbitrage

€ 2.465

•

Voorbereidende vergaderingen

€

662

•

Consumpties vrijwilligers

€

686

•

Overig

€ 1.544

Onder toezegging van deze toelichting is het bestuur decharge verleend over het kalenderjaar
2018. Er is 100% voor gestemd.
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7. Updates
a. Breedtesport
Jok Tang geeft aan de hand van een presentatie (Bijlage 2) een update van Breedtesport. Een lid
heeft aangegeven dat landelijke spelers bij inschrijving de voorkeur van regio willen aangeven. We
hebben aangegeven dat dit een goede tip is; dit wordt teruggekoppeld naar de werkgroep
landelijke teamcompetitie. Verder is de mededeling gedaan dat breedtesport bezig is om het
reglement aan te passen waarbij spelers die meedoen met de Pool Ranking Nederland lid dienen
te zijn van de KNBB. Dit om ervoor te zorgen dat schorsingen en escalaties in goede banen te
leiden. Om de drempel voor recreatieve spelers niet te groot te maken wordt er verschillende
lidmaatschappen verder onderzocht. Verder wordt de verdere verbinding gezocht tussen de jeugd
en de KNBB, o.a. via smartpool.
b. Topsport
Maarten Combrink en Kynthia Orfanidou geven een update van Topsport. Remco Teigeler
(Bondscoach Jong Oranje) en Johny Vanrijkel (Trainer CTO) zijn toegevoegd aan de staf, die
verder bestaat uit Hugo Duivenvoorden (Trainer/Coach Heren & Talenten) en Maarten Combrink
(Programmamanager). Er wordt een oproep gedaan voor een extra begeleider op het EK Jeugd.
Awin Sewgobind geeft aan interesse te hebben. Maarten Combrink zegt toe de benodigde
informatie te verstrekken.
8.

Wijziging contributie/lidmaatschap (via stemming)

De voorstellen worden toegelicht. Voorstel 1 wordt met 5 voor en 2 onthouding aangenomen. Dit houdt
in dat zowel volwaardige als regionale leden voor het seizoen 2019/2020 36 euro betalen. Jeugdleden
krijgen 50% korting. Verder het proeflidmaatschap van 5 euro, dat nieuwe leden de mogelijkheid biedt
om 1 jaar lang deel te nemen aan de laagste regionale teamcompetitie, blijft gehandhaafd.
9.

Wijziging reglementen (via stemming)

De voorgestelde wijzigingen, betrekking hebben op de Regionale teamcompetitie, de Poolranking
Nederland en de Bekercompetitie, zoals aangegeven in de meegestuurde concepten met de
uitnodiging voor deze vergadering, worden unaniem goedgekeurd.
Wat betreft de landelijke teamcompetitie is er een enquête gehouden over het format van de Ereen 1e Divisie en de breakregels. Hieruit volgde dat er geen wijzigingen in het reglement worden
doorgevoerd.
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10.

Sectiebestuursleden en bondsafgevaardigden

Er zijn geen wijzigingen in de Sectiebestuursleden en bondsafgevaardigden. Er volgt wederom
een oproep
11.

Bespreking van de agenda van Bondsraadvergadering

De agenda van de komende Bondsraadvergadering was nog niet beschikbaar. Wel geeft Xavier
Karis een toelichting op een belangrijke kwestie die momenteel speelt. De KNBB heeft van
NOC*NSF de status “Geel” gekregen vanwege de twijfel die er bij de sportkoepel bestaat of er
binnen de KNBB sprake is van eenheid van bestuur en eenheid van beleid.
12.

Rondvraag

● Zover ons bekend zijn geen belangrijke kwesties ter tafel gekomen bij de Rondvraag.
13.

Sluiting

● Xavier Karis sluit de vergadering iets na 13:00 uur.
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