AGENDA SECTIERAADVERGADERING NAJAAR 2019
Locatie:
Adres:
Datum:
Inloop | start:
Geschatte eindtijd:
Voorzitter | notulist:

Bondsbureau KNBB
Archimedesbaan 7, 3439 ME Nieuwegein
Zaterdag 22 november 2019
18:00 uur (broodjes)
21:00 uur
Xavier Karis | Kynthia Orfanidou

Aanwezig:
● Xavier Karis
●

Jok Tang

●

Kynthia Orfanidou

●

Arno Hartman

●

Hugo Duivenvoorden*

●

Maarten Combrink *

●

Etienne Verheem *

●

Ernest Schraven*

●

Awin Sewgobind *

●

Sang Vonk*

●

Sacha Romero*

●

Linda Bos*

●

Krijn Schuurman*

●

Jimmy Worung*

* hebben stemrecht op de vergadering.
Opening
Xavier opent de vergadering.
Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld. Er zijn geen aanvullende agendapunten binnengekomen.
Aanwezigheid leden
Er zijn 10 stemgerechtigden aanwezig. Jeroen Hoving heeft zich als lid afgemeld vanwege ziekte.
Vraag van Etienne: mag je stemmen als je als zzp-er werkzaamheden doet voor de sectie pool? Dit zal
het bestuur uitzoeken (actie 1).
Mededelingen
Geen mededelingen.
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Vaststellen notulen
Vorige notulen zijn pas laat aangeleverd omdat de notulist de notulen niet aanleverde. Achteraf
alsnog opgesteld maar moesten diep uit geheugen putten. Wel nog extra gecheckt met de toen
aanwezige leden. Awin merkt op dat we het toen ook nog hadden over een betere naam voor de
vergadering. Suggestie: ‘Ledenvergadering sectie pool’. En de suggestie gedaan om de uitnodiging
ook via een Facebook post te doen. Bestuur vindt het een goed idee (actie 2). Bestuur vraagt aan de
leden om suggesties beste tijd en dag voor dit overleg. Jok pleit voor koppelen aan een evenement.
Bijvoorbeeld een algemene leden koppeltoernooi met daaraan gekoppeld het overleg. Dit idee
wordt door het bestuur goed ontvangen (actie 3).
Breedtesport updates
Arno heeft een presentatie voorbereid en licht kort alle breedtesport producten toe. Ook licht hij de
nu lopende NK evenementen toe.
NK overall
Dit jaar heeft het NK als locatie Roosendaal en Drachten. Net twee disciplines achter de rug. Gino,
Jok, Arno en scheidsrechters Henk Gessel en Paul Swanenburg spelen een belangrijke rol bij de NK’s.
Aantal aanmeldingen is lager dan vorig jaar. Waarschijnlijk vanwege de ligging van de locatie ( vorig
jaar was de locatie centraler (Alkmaar). Tim Jonkman heeft twee keer NK Chinese pool gewonnen.
NK Dames
Dames NK heeft zich wederom in Tiel afgespeeld (tweede jaar op rij). Krijn: ‘zou het NK dames niet
beter gelijktijdig en op dezelfde locatie als overall NK gehouden worden?’ Jok reageert hierop en
vertelt dat er een survey twee jaar geleden gehouden is. Toen kwam naar voren dat een
meerderheid liever een apart evenement wilde en in twee weekenden. De survey en genomen
maatregelen werden goed ontvangen. Wel zien we nog steeds geen groei in het aantal deelnemers.
Ook wil je dames de mogelijkheid geven om aan alle nationale ranking toernooien mee te doen.
Door het apart te organiseren zijn dames in staat om aan beide evenementen mee te doen.
NK Bankpool, Onepocket en Scotch Double
Deze disciplines blijven door Sander van Houwelingen in Wageningen georganiseerd worden.
Nationale Pool ranking
Met het aantal zijn we tevreden. Nog een uitdaging blijft het aantal Top- en A-toernooien: meer zijn
gewenst. De regiocommissies zijn ervan op de hoogte. Het staat op de agenda en gaan ermee aan de
slag. Als nummer 1 van de ranking heeft Jan van Lierop een EK 2020 deelname in Finland verdiend.
Eredivisie
Dit seizoen zijn er meer livestreams van de eredivisie gemaakt. Een goede ontwikkeling. Ook zien we
een aantal Internationale spelers die deelnemen aan de NL eredivisie. De nieuwe structuur met
regionale wedstrijdkantoren werkt ook soepel.
Clinics
Er zijn er drie georganiseerd afgelopen seizoen: één in poolcentrum Delfshaven met Jan van Lierop
en Maarten Combrink, in Poolcentrum Alkmaar met Lynn Pijpers en Hugo Duivenvoorden en in
Poolcentrum Maastricht met Ivar Saris en Hugo Duivenvoorden.
Smartpool
Willem La Riviere heeft in samenwerking met o.a. Erik van Haren Smartpool opgezet. Smartpool krijgt
veel media aandacht en is zeer goed aangeslagen. Alleen de doorontwikkeling is nog een zwak punt.
Xavier geeft aan dat de doorstroom naar de poollokalen nog niet loopt.
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Hoe kunnen we zorgen dat lokaalhouders ook scholen te benaderen? Suggestie wordt gedaan om
een FB post met een oproep te plaatsen. Een good practice om jeugd te verbinden is bijvoorbeeld
wat Sander in Wageningen doet: één zondag in de maand een jeugd met oudermiddag tegen laag
tarief. Sacha geeft aan dat in Amersfoort het poolcentrum scholen benaderd en pool een alternatief
gymlesprogramma is voor de bovenbouw. Linda geeft aan in het smartpoolproject graag een rol te
willen spelen. Bestuur neemt contact op met Linda om verder hierover van gedachte te wisselen
(actie 4). Ernest: wellicht kan je ook de lokaalhouders de suggestie doen om een laag pooltarief te
koppelen aan een gemeentelijke sportpas bijvoorbeeld de ooievaarspas in Den Haag of de
Westlandpas.
Medewerker Breedtesport
Een memo is hierover geschreven en gepubliceerd op FB. Arno licht de strekking van de memo toe.
Veel producten zijn afgelopen jaren opgezet en succesvol gebleken. Voor de volgende fase is het nu
belangrijk dat coördinatie en uitvoering van die producten belegd worden bij de lijnorganisatie. Dan
kan het bestuur meer energie steken in het (door) ontwikkelen van (nieuwe) producten en het
zoeken naar fondsen. Daar zal een meerjarenplan met daaraan gekoppeld concrete doelen worden
opgesteld. Wie gaat die uitvoerende taken dan overnemen? Een medewerker breedtesport - een
zzp-er met een groot poolhart die tegen een maatschappelijk tarief de werkzaamheden coördineert
en uitvoert. Het bestuur krijgt dan ruimte om vanuit een gedeelde missie en visie concrete
doelstellingen te gaan verwezenlijken (Meerjarenplan). Bijvoorbeeld tijd om fondsen te werven. Het
contract met Triple Double loopt en de gehele KNBB ontvangt 25.000 euro op jaarbasis. Het lukt
Triple Double echter tot op heden niet om sponsors aan te trekken. Daar wil het bestuur zich voor
hard maken. Een medewerker die lopende zaken kan uitvoeren is nodig zodat bestuur zijn energie
op fondsenwerving en ontwikkeling nieuwe producten kan richten. Etienne: ‘is er overlegd met
bondsbureau om het daar onder te brengen?’ Arno geeft aan dat het is besproken met Willem. Er is
echter geen mankracht vanuit het bondsbureau beschikbaar.
Daarnaast zijn natuurlijk altijd nog vrijwilligers nodig. Maarten: ‘wanneer zal het bestuur het
meerjarenplan bespreken?’ Gedachte is om dat in de voorjaarsvergadering te doen. Arno geeft aan
zo snel mogelijk aan de slag te willen met de werving van de medewerker breedtesport. Hugo geeft
aan dat de bondsraadvergadering nog goedkeuring moet geven aan de opgestelde begroting. Deze
vind in december plaats. Als het daar akkoord is, kan het bestuur verder met het voorstel (onder
voorwaarde dat de meerderheid van de leden van deze vergadering akkoord zijn).
Vaststellen begroting 2020/ Wijziging Ledencontributie
Een medewerker breedtesport heeft gevolgen voor de begroting 2020. Er moeten maatregelen
genomen worden. Xavier licht toe op welke posten dit effect heeft. Als we alle maatregelen nemen
zoals begroot om de medewerker mogelijk te maken, hebben we nog een tekort van 4000 euro. Dat
financieren we vanuit de bestemmingsreserve.
Etienne: suggestie voor fondsenwerving, verdiep je in fondsboeken. Naast commerciële partijen kun
je ook proberen via fondsboeken fondsen zien te werven. Bestuur neemt dit mee als suggestie (actie
5).
Suggestie als alternatief of aanvullend op medewerker breedtesport geeft Etienne stagiaires van
sportmarketing opleidingen mee. Bezwaar is dat zij veel aansturing nodig hebben en dat kost veel
tijd. Etienne geeft mee te zoeken naar de medewerker echt zelfsturend is. Hugo: ‘als dit niet
doorgaat wat zijn dan de gevolgen voor NK organisatie?’ Als het plan niet doorgaat wordt dat
problematische in de toekomst.
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Jok: ‘Met de regiocommissie is het voorstel over medewerker breedtesport vorige week besproken.
De regiocommissie is geen voorstander van de contributieverhoging van 36 naar 40 euro uit
bezorgdheid dat mensen hun lidmaatschap opzeggen. De regiocommissie is bereid een afdracht te
doen vanuit de regio-toernooien. Het bestuur geeft aan dat de contributieverhoging nodig is van 4
euro. We komen anders niet verder. Linda geeft aan dat het belangrijk is om in PR uitingen de
wensen van het bestuur te vertellen zodat leden er in worden meegenomen. Arno: ‘het is goed uit te
leggen’.
Vervolgens heeft er een anonieme stemming plaatsgevonden voor/tegen de voorgestelde begroting.
Uitslag was 9 vóór de voorgestelde begroting en één tegen. De begroting is aangenomen (besluit 1).
Hugo geeft complimenten voor de voorbereiding van de memo.
Topsport updates
Maarten geeft een update van resultaten. Het EK jeugd is geweest. Awin en Remco waren nieuw als
jeugdbegeleiders van het EK. Mooie ervaring voor spelers en coaches, helaas geen kampioenen. Het
erop volgende EK senioren gaf wel Nederlands succes. Jesse Thehu (14.1) en het Nederlands team
(Rene Peeters, Jim Telfer, Jesse Thehu en Martijn Woonings) veroverden een gouden medaille.
Successen op de Eurotour waren er voor Ivar Saris (2e Treviso) en Marc Bijsterbosch (3e in Veldhoven
en 2e in Klagenfurt). Op het WK 10-ball verliest Bijsterbosch zijn wedstrijd voor de laatste acht, wat
een NOC*NSF A-status zou opleveren. Niels Feijen wel kwartfinalist en daarmee A-status voor een
jaar verlengd. Dit jaar maatwerk voor de meetmomenten afgesproken met NOC. Etienne vraagt of er
nog een kans is dat Marco Teutscher voor NL uitkomt. Maarten geeft aan dat we altijd bereid zijn om
Marco uit te zenden. EPBF nomineert voor WK en Marco doet niet mee met de kwalificatie
toernooien/mogelijkheden. Via top 24 van WPA ranking behoort tot de mogelijkheden. Jan van
Lierop zal binnenkort spelen op de Atlantic Cup (VS tegen Europa voor jeugd). Op Mosconi Cup komt
Niels uit. Vanaf 2001 hebben er altijd NL-ers meegedaan aan Mosconi cup. Mogen we trots op zijn.
Volgende week wordt Mosconi cup op Ziggo sport uitgezonden.
Updates over looptermijnen bondraadsafgevaardigden en sectiebestuursleden
De vacature van Voorzitter, PR & Marketing en Secretaris ( Jok treedt af) zijn nog vacant. Arno en Jok
zijn nu drie jaar lid. Arno stelt zich weer beschikbaar en er wordt unaniem ingestemd met zijn
verlenging (besluit 2). Jok treedt af. Bestuur bedankt Jok voor zijn waanzinnige bijdrage, voor zijn
betrokkenheid en verbeteren van de breedtesport producten.
Agenda bondraadsvergadering dd 7 december
Etienne geeft als bondsraadlid een korte toelichting over de bondsraadsvergaderingen. Hij vindt dat
het bondsbestuur momenteel goed functioneert. Er worden veel stukken afgehamerd in die
vergaderingen. Soms ligt bondsbestuur met KVC overhoop over kosten en afdrachten.
Xavier geeft toelichting bij punt 7 - aanpassen tuchtreglement. Er komt een KNBB tuchtcommissie.
Dit heeft als gevolg dat we onze wedstrijdreglementen moeten laten aansluiten op het KNBB
tuchtreglement. Een opvallende verandering door de aanpassing in het tuchtreglement is dat we
geen strafpunten meer mogen uitdelen, wel nog geldboete’s (administratieve sanctie). We streven
ernaar om voor de voorjaarsvergadering onze aangepaste wedstrijdreglementen in concept klaar
hebben. Het wordt voor de regiocommissies best een klus.
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Besluit verdeling koepelkosten
Tussen KVC (sectie carambole) en de KNBB is overeenstemming bereikt over de verdeling van de
koepelkosten voor de komende drie jaar. Deze verdeling is onafhankelijk van de ledenaantallen.
Rondvraag
-

-

-

Ernest geeft aan geen Facebook account te hebben en veel berichten gaan via FB. Reactie
bestuur: we doen niet alles via FB. Alle leden krijgen één keer per maand een e-mail met de
laatste nieuwsuitingen van sectie pool.
Maarten geeft aan op 4 okt een gesprek te hebben gehad met NOC NSF. Naar voren kwam
dat er weinig aanwas is van nieuwe talentvolle jeugdspelers. Maarten doet appèl om een
cyclus van jeugdtoernooien te realiseren.
Arno: er komt een aanpassing in het reglement over de eredivisie. Een terugtrekking van een
team op de laatste dag van de competitie is de aanleiding. Teamcaptains zijn bevraagd
hierover gezien het effect op de ranking van de andere teams. Voorstel is om in het
reglement op te nemen, de sanctie dat als team niet aanwezig is op laatste dag, alle
gespeelde wedstrijden van de tweede competitie helft ongedaan worden gemaakt. Mocht dit
ook een nadelig effect hebben op de ranking, dan heeft de wedstrijdcommissie het laatste
woord. In de voorjaarsvergadering zal er over deze reglementaire wijziging besloten worden.

Afsluiting

1
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Actielijst
Actie
Mag je stemmen als je als zzp-er werkzaamheden doet voor de
sectie pool. Dit zal het bestuur uitzoeken?
Naam overleg omdopen naar ‘Ledenvergadering sectie pool’
Koppel de ALV aan een algemene leden koppeltoernooi. Doel meer
opkomst.
Contact opnemen met Linda over hulp met Smartpool project
Onderzoek naar fondsenboeken

Deadline
Voorjaarsvergadering
Voorjaarsvergadering
Voorjaarsvergadering
November 2019
Kalenderjaar 2020

Besluitenlijst
Begroting 2020 - uitslag 9 vóór de voorgestelde begroting en één tegen. De begroting is
aangenomen.
Besloten is unaniem dat Arno zijn functie als bestuurslid Breedtesport zijn functie mag
verlengen voor drie jaar.

