
Agendapunt 2 
 
 

Notulen van de Afdelingsledenvergadering van de Afdeling Zuidwest van de 
N.T.T.B. gehouden op 8 mei 2007 te Oudenbosch 
 
Aanwezig: 
Afdelingsbestuursleden: Adri Dam, voorzitter 
 Jan Mijnsbergen, secretaris 
 Chris van Dijk, penningmeester en Technische Zaken a.i. 
 Nico van Erp, vice-voorzitter en Toernooien en Wedstrijden 
 John van Geel, Technisch zaken 
 
Ledenadministratie: Ria Elshof 
  
Werkgroep Competitiezaken: Remco Dijkers, SCL 
 Johan ’t Hooft, JCL 
 Bert Koenen, Competitieleider senioren 
 
Adviesgroep Competitie: Marlies Somers en Cor Bom 
 
Uitslagendienst: Leon van Esch en Piet Rombouts 
 
Werkgroep Toern. & Wedstr.: Jan van Gemert, Mick van Hoof, Bram Houterman en Harrie 
 Kuijpers 
 
Werkgroep Techn. Zaken: Piet Kleijne, Huub de Maat en Theo van Mullekom 
 
Kascommissie: Jan Willem Bultman, Joop van Eijk en Dale Knufman (reserve) 
 
Bondsraadsleden: Hans v.d. Bruggen, Adri Dam, Nico van Erp en John van Geel 
 
Plv. Bondsraadsleden: Chris van Dijk, Ria Elshof en Jan Mijnsbergen 
 
Bestuur regio N.O.-Brabant: Hans v.d. Bruggen, Jan van Gemert en Henk van Rijn 
 
Bestuur regio Midden-Brabant: Bert Koenen 
 
Zeeuwse Tafeltenniscommissie: Bram Houterman 
 
Ereleden: Nico van Erp 
 
Leden van Verdienste: Adri Dam, Jacques Derksen, Chris van Dijk, Remco Dijkers, Ria 

Elshof, F. Geubbels, Johan ’t Hooft, Harrie Kuypers, Jan 
Mijnsbergen en  Piet Rombouts 

 
Ereraad goud: Johan Heurter 
 
Ereraad zilver: Jan van Gemert en Bert Koenen 
 
Ereraad brons: Hans v.d. Bruggen, Jan Willem Bultman en Joost Schoenmakers 
 
Hoofdbestuur NTTB: Jan van Dalen 
 
 
 
 
 
 
 
 



Namens de verenigingen: 
Arnemuiden J. Mijnsbergen 
ASIO P. van Rijswijk 
Attaque M. van Kasteren 
ATTC ’77 C. de Boon 
the Backhands P. Raaijmakers 
 J. de Jong 
Wanzl/Belcrum I. de Graaf 
Bergeijk G. van Geel 
Best F. Linssen 
Breda P.M. Fens 
BSM B. Koenen 
 A. v.d. Veeken 
Flash H. v.d. Zijden 
 H. Grams 
Helmond ’57 D. Knufman 
 A. Brans 
Hooghei W.J. v.d. Helm 
Hotak ’68 M. Somers 
 R. v.d. Heuvel 
 H. Hoofs 
Irene E. Verkooijen 
 W. Kant 
JCV J. v.d. Nieuwenhuizen 
Kapelle J. Derksen 
LUTO E. v.d. Geld 
Het Markiezaat Q. Daas 
Die Meede M. van Groesen 
 P. Korse 
Middelburg B. Houterman 
MTTV ’72 D. Büthker 
 F. Sanders 
Never Despair C. Habraken 
 P. van Loo 
ODT J. Schoenmakers 
OTTC Ch. v.d. Wetering 
Oudelande L. Jacobs 
De Pin Pongers W. de Koning 
 J. Raaijmakers 
PJS J. van Gemert 
 

Rally M. van Wijk 
 W. Lijftogt 
RDT J. de Bakker 
Red Star ’58 R. Brekelmans 
 R. Vrins 
Renata J. Schenkelaars 
 G. van Dongen 
Reynaert H. de Maat 
SAR ’72 J. ’t Hooft 
Scaldina E. Kostense 
Smash H. v.d. Houdt 
 H. Sweep 
Son en Breugel H. Simons 
 R. Elshof 
Stiphout F. Geubbels 
Tanaka R. Heijmans 
 T. Huysman 
Taverbo J.L. van Eijk 
Taveres M. Leijten 
TCO ’78 A. Simons 
TIOS ’51 L. van Esch 
 P. Robber 
Unicum P. v.d. Bos 
 D. Ketelaars 
 E. Sloots 
Veghel T. vn Doorn 
Veldhoven H. van Erve 
 F. de Brouwer 
Vice Versa ’51 J. Dekkers 
 S. van Hoeven 
Waalre G. van Dongen 
Waalwijk B. Blijlevens 
 J. Jessen 
Westerzicht J. Versteeg 
Witac ’89 R. den Hollander  
Wotac ’03 R. Verboven 
 J. van Amersfoort 
Yerseke C. de Blaey 
 J. van Overbeeke 
 

 
Afwezig met kennisgeving: 
Afdelingsbestuursleden: Alexander Heil, Competitiezaken 
 Henk Sandkuyl, Communicatie  
De werkgroepleden: Mattanja Dijkers, Johan Heurter, Eelco Ligtenberg, Daan  
 Mijnsbergen en Judith Morcus 
De plv. bondsraadsleden: Albert Rooijmans 
De ereleden: A.W. van Otterdijk 
De leden van verdienste: W. v.d. Leur 
De verenigingen: ATTV ‘71, Big Smash, Budilia, Een en Twintig, GTI, N.O.N., NTTV, 

Smash ’73, Smash ’76, STV en Valkenswaard. 
De persoonlijke leden: Angelo Hulshout 
 
Afwezig zonder kennisgeving: 
De verenigingen: Aloysius, Always Fair, ASOC, ‘t Batje, de Bron, Den Dijk, Deurne, 

Effect ’71, Elshout, Fortuna ’83, Geenhoven, Hita ’79, H.T.T.C., I 
& O Waalwijk, Kerkwerve, Kruiskamp ’81, de Kuub, de Meppers, 
Never Down, ONA, Return Oss, ROTAC ’82, Smash ’70, Smash ’84, 
SVNB, TCS, Treffers ’68, Vice Versa ’64 en de Zwaantjes 

 



1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter, Adri Dam, opent om 20.04 de vergadering en heet in het bijzonder  HB-lid Jan van 
Dalen, het erelid, het lid van verdienste en de leden van de ereraden welkom. Uiteraard geldt dit 
welkom niet minder voor de vertegenwoordigers van de verenigingen. 
Vervolgens wordt er een ogenblik stilte gehouden voor de in het afgelopen jaar overleden 
tafeltennisvrienden, waaronder Cees Hobbelen (erelid en oud-voorzitter van de afdeling Brabant) 
en Martin Noordam (tot op het laatst actief als competitieleider en zeker ook binnen de eigen 
regio). 
Tevens memoreert hij de koninklijke onderscheiding van Ton Willems (ttv Stiphout). 
  
De landelijke situatie 
De financiële situatie van de NTTB is in het afgelopen jaar sterk verbeterd, de NTTB heeft 
momenteel weer een klein eigen vermogen. De beoogde ledenwinst is helaas nog niet behaald. 
Negatief is ook dat twee HB-leden zijn afgetreden. Naar aanleiding hiervan hebben de afdelingen 
op initiatief van de afdeling ZuidWest een brief aan het HB gestuurd, die correct is beantwoord. 
Omdat het altijd een kwestie is die van twee kanten moet worden bezien, blijft er wel licht zitten 
tussen het HB antwoord en de weergave van de afgetreden leden. 
Het HB is de laatste maanden voortvarend aan de slag gegaan met de zgn. “Bouwplannen” die in 
brede kring zijn besproken. Het is een globaal maar veelomvattend plan dat in details nog 
uitgewerkt moet worden 
 
situatie op afdelingsniveau 
Het afgelopen jaar was voor onze afdeling een (te) rustig jaar.  Van daar het plan om meer 
SCHWUNG in de afdeling te brengen. Dit plan wordt later in de vergadering besproken. 
Twee leden van het afdelingsbestuur gaven aan er tijdens deze vergadering mee te willen stoppen. 
Helaas is het niet gelukt opvolgers voor Chris van Dijk (penningmeester) en Nico van Erp 
(Toernooien & Wedstrijden) te vinden. Zij hebben zich bereid verklaard nog maximaal 1 jaar door 
te willen gaan. 
Op de valreep is het AB er in geslaagd voor de vacature Technisch werk binnen haar bestuur een 
kandidaat aan te trekken 
Als positief wordt de inbreng van de verenigingen tijdens de goed bezochte regiovergaderingen 
gekenschetst. 
Negatief is de geringe belangstelling voor de ZuidWest kampioenschappen, met name bij de 
senioren. Jacques Derksen (Kapelle) merkt op dat dit voor een deel een gevolg kan zijn van het feit 
dat deze kampioenschappen op moederdag werden georganiseerd. 
Adri Dam feliciteert ttv Valkenswaard met haar nieuwe accommodatie. Verhoudingsgewijs heeft de 
afdeling ZuidWest een groot aantal prima eigen accommodaties. 
Ook zijn er weer diverse jubilea gevierd en kampioensrecepties gehouden. Helaas is het AB niet 
altijd in staat hierbij acte de présence te geven. 
 
 
2. Vaststellen notulen afdelingsledenvergadering d.d. 19 mei 2006 
Er zijn geen voorstellen tot correctie ontvangen. 
Hans van der Bruggen (Bondsraadslid) merkt op dat er vorig jaar veel verenigingen met dan wel 
zonder kennisgeving afwezig waren en vindt dit een triest verschijnsel. 
 
Vervolgens worden de notulen, onder dankzegging aan de secretaris, ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Jan Mijnsbergen wijst op de toegestuurde correcties op de jaarstukken geeft aan wie er verhinderd 
zijn (zie “afwezigen met kennisgeving” onder punt 1 van deze notulen). 
 
 
4.a. Jaarverslag 2006 van het afdelingsbestuur 
Op pag. 14 van de jaarstukken moet direct boven punt 2. Werkgroepen het jaartal 2006 worden 
gewijzigd in 2009 
Het jaarverslag wordt, onder dankzegging aan de secretaris, met de toegezonden en 
bovenvermelde wijziging vastgesteld. 
 
 



4.b. Jaarverslag 2006 van de ledenadministrateur 
Hans van der Bruggen (Bondsraadslid) heeft bewondering voor de verslaglegging van Ria Elshof en 
wijst in het bijzonder op de vermeldenswaardigheden aan het eind van het betreffende verslag. Hij 
somt nog enkele wetenswaardigheden op: 
51 verenigingen met minder dan 50 leden 
50 verenigingen zonder jeugdleden 
67 verenigingen met minder dan 10 dames 
7 verenigingen met meer jeugd dan senior leden 
 
Het jaarverslag wordt, onder dankzegging aan de ledenadministrateur Ria Elshof, ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
 
4.c. Jaarverslag 2006 werkgroep Competitiezaken 
Cor Bom (Witac ’89 )merkt op dat van de voorjaarscompetitie 2006 de kampioenen van de 7e klas 
niet zijn vermeld. 
Toegezegd wordt dat deze in de notulen van deze ALV zullen worden opgenomen, bij deze: 
7A    St.Aloysius 3 
7B    Scaldina 7 
7C    Hotak'68 10 
7D    Tanaka 13 
7E    ASIO 3 
7F    ATTC'77 8 
7G    Unicum 14 
 
Het jaarverslag wordt, onder dankzegging aan de Competitiecommissie, ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
4.d. Jaarverslag 2006 werkgroep Toernooien en Wedstrijden 
Joop de Bakker (RDT) wijst er op dat bij de uitslagen van de ZuidWest kampioenschappen ZuidWest 
bij Meisjes dubbel 4 een verkeerde naam staat vermeld. Het dubbel bestond uit D. Stassen en M. 
Molders. 
 

Het jaarverslag wordt, onder dankzegging aan de werkgroep, met de hiervoor genoemde wijziging,  
vastgesteld. 
 

Marlies Somers (Hotak ’68) is geïnteresseerd in de resultaten voor wat betreft de ledenwerving van 
het Kindertafeltennisfeest. Aan het eind van het seizoen zou bijvoorbeeld bij de verenigingen 
geïnformeerd kunnen worden naar die resultaten. 
Nico van Erp wil dit wel proberen, maar wijst er op dat de verenigingen erg laks zijn met het 
vertrekken van gegevens. 
 

Chris v.d. Wetering (OTTC) meldt dat de vereniging 11 nieuwe jeugdleden mocht inschrijven na  
het Kindertafeltennisfeest. 
 

Jos Dekkers (Vice Versa ’51) meldt een ledenwinst van 9 uit 2 specifieke activiteiten. 
 

Theo van Mullekom (Werkgroep Techn. zaken) wijst op een filmpje van Hotak ’68 van het 
Kindertafeltennisfeest. 
 
 
4.e. Jaarverslag 2006 werkgroep Communicatie 
Het jaarverslag wordt, onder dankzegging aan de werkgroep, ongewijzigd vastgesteld. 
 

Huub Hoofs (Hotak ’68) heeft de ervaring dat het mailen naar Henk Sandkuyl via “contact” op de 
website problemen oplevert. 
 
 
4.f. Jaarverslag 2006 Opleidingen 
Het jaarverslag wordt, onder dankzegging aan de coördinator Adri Dam, ongewijzigd vastgesteld. 
Adri Dam wijst nog op de aanwezige schriftelijke informatie omtrent nieuwe opleidingen. 
 
 



4.g. Jaarverslag 2006 werkgroep Technische zaken 
Chris v.d. Wetering (OTTC) wijst er op dat aan de Landelijke dag van het talent 3 jeugdspelers 
hebben deelgenomen. 
 
Het jaarverslag wordt, onder dankzegging aan de werkgroep, met de hiervoor genoemde wijziging,  
vastgesteld. 
 
4.h. Jaarverslag 2006 Accommodatiezaken 
Het jaarverslag wordt, onder dankzegging aan de coördinator Johan Heurter, ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
Eardly v.d. Geld (Luto) vraagt of de te betalen rente nog steeds 3% bedraagt. 
Chris van Dijk beaamt dit. 
 
Jacques Derksen (Kapelle) wijst er op dat het Landelijk Steunfonds eveneens leningen verstrekt 
tegen een rente van 0%. 
 
 
5. Verslag kascommissie 
Het verslag van de commissie is deze keer in de toegezonden jaarstukken opgenomen. 
Jan Willem Bultman (Kascommissie) beperkt eerst zich tot het formele deel van het verslag en stelt 
vervolgens voor het bestuur décharge te verlenen. 
 
Het bestuur wordt – mede onder dankzegging aan de penningmeester Chris van Dijk – décharge 
verleend. 
 
Vervolgens gaat Jan Willem Bultman (Kascommissie) nog in op enkele adviezen van de commissie. 
 
Roland van de Heuvel (Hotak ’68) vraagt naar de externe bescheiden.  
Jan Willem Bultman geeft aan dat de declaraties vaak op basis van vertrouwen door de 
penningmeester worden afgedaan. De externe bescheiden zijn de onderliggende rekeningen 
 
Eardly v.d. Geld (Luto) vraagt zich af of alle afdelingen van de NTTB een goede controle uitvoeren 
op de financiën. Uiteindelijk behoort al het geld van de afdelingen tot het vermogen van de NTTB. 
Er bestaan wel uniforme richtlijnen, maar worden die ook door het HB gecontroleerd. 
Chris van Dijk antwoordt dat hij geen opdracht van het HB heeft met uniforme richtlijnen. Het AB 
heeft zelf een declaratiebesluit gemaakt. 
Eardly v.d. Geld (Luto) meent dat de accountant van de bond ook de afdelingen zou kunnen 
controleren. 
Chris van Dijk stelt voor dat Jan van Dalen (HB) en Jan Willem Bultman (Kascommissie, maar ook 
Financiële commissie NTTB)) dit mee nemen naar het HB 
 
Frans Geubbels (Stiphout) vindt het een prima verslag, maar vraagt zich af wat het AB doet met de 
adviezen van de Kascommissie. 
Adri Dam deelt mee dat het AB e.e.a. zal bespreken met de Kascommissie.  
 
Hans v.d. Bruggen (Bondsraadslid) stelt voor het verslag van de Kascommissie voortaan te 
behandelen na de Exploitatierekening. 
Chris van Dijk geeft aan dat bij de bespreking van de Exploitatierekening nu in iedergeval duidelijk 
is dat deze financieel technisch in orde is. 
 
 
6.a. Exploitatierekening 2006 
Marlies Somers (Hotak ’68) vraagt om voortaan naast het jaar waarop de exploitatierekening 
betrekking heeft, ook het voorafgaande jaar vermeld kan worden. 
Chris van Dijk zegt toe dit te zullen bekijken. 
 
Marlies Somers (Hotak ’68) vindt een overschot van € 12.000,= te gek voor woorden. 
 
De exploitatierekening wordt ongewijzigd vastgesteld 
 



6.b. Balans per 31-12-2006 
Frans Geubbels (Stiphout) vraagt of de leden niet wat minder zouden kunnen betalen aan de 
afdeling, bij zulke overschotten. Of geef meer subsidie voor de afdelingskampioenschappen of laat 
de deelnemers aan de Meerkampen gratis deelnemen. 
 
Chris v.d. Wetering (OTTC) stelt dat de reserves van de afdeling ook achteraf aan de verenigingen 
zouden kunnen worden terugbetaald. 
 
Chris van Dijk antwoordt dat enkele bijdragen al verdwenen zijn en subsidies verhoogd. Ook het 
afdelingsbestuur is niet gelukkig met het grote overschot. 
 
De balans wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
7. Evaluatie Jaarplan en Prioriteitstelling 2006 – 2007 
De evaluatie wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
PAUZE 
 
 
Na de pauze gaat Adri Dam in op het 50 jarig NTTB lidmaatschap van Piet Rombouts. 
Piet was “Jeep”, een destijds bloeiende vereniging die nu helaas niet meer bestaat. Ook was Piet 
zeer actief binnen de regio en natuurlijk als telefonisch aanspreekpunt voor het doorgeven van de 
uitslagen. 
Namens de afdeling overhandigt Adri Dam hem een bos bloemen. 
 
Jan van Dalen (HB-lid) feliciteert Piet Rombouts namens de NTTB en biedt hem een vulpen met 
inscriptie aan. Hij noemt Piet een man met een rijk verleden binnen regio en afdeling. Hij is een 
voorbeeld voor de hele afdeling. 
 
Piet Rombouts begint met dank uit te spreken aan Leon van Esch (medelid van de uitslagendienst), 
aan JCL en SCL en tevens aan Ria Elshof, die hem altijd terzijde stonden. 
Verder vraagt hij zich af wanneer functionarissen binnen de afdeling nu eindelijk AOW of pensioen 
krijgen. Zolang dit niet geregeld is gaat hij noch maar even door. 
 
Adri Dam geeft vervolgens een toelichting op het formulier met de plannen voor de opleidingen. 
Op zeer korte termijn start in Oss een (oude) A-trainerscursus 
Verder is er een Tafeltennistrainer 2 cursus (de oude jeugdtrainerscursus) gepland in Bergen op 
Zoom. Het is de bedoeling dat deze nog voor de zomervakantie start. 
De komende bijscholing voor trainer geldt als verplichte scholing voor het behouden van de 
trainerslicentie. Deelname aan deze bijscholing over praktijk begeleiding levert vrijstelling voor dit 
onderwerp op bij de cursus Tafeltennistrainer 3. 
 
Bij de pilot Tafeltennisbegeleider 1 was het enthousiasme groot, maar het bleef in veel gevallen 
steken op het inleveren van de opdrachten. De opzet is nu veranderd van 1 naar 2 bijeenkomsten 
en het werken met een opdrachtenboek. 
 
 
8.a. Meer SCHWUNG 
Adri Dam geeft een toelichting op het programma en stelt dat er regionaal veel meer kleinschalig 
georganiseerd zou kunnen worden. 
 
Marlies Somers (Hotak ’68) vindt het een prima plan en hoopt dat het van de grond komt. 
 
Chris v.d. Wetering (OTTC) vindt het een perfect plan, dat vraagt om mensen die dit willen 
uitvoeren. Hij meldt zich hiervoor aan. 
 
Han v.d. Zijden (Flash) vindt dat je e.e.a. niet te groot moet optuigen en wijst op bestaande 
uitwisselingen voor jeugd die nog geen competitie speelt. Dit zou trouwens ook voor bestaande 
huisvrouwen groepen kunnen. 



Ineke de Graaf ((Wanzl/Belcrum) stelt voor de “S” van Scouting te vervangen door de “S” van 
Samenwerking. 
Adri Dam gaat hiermee accoord. 
 
Marlies Somers (Hotak ’68) vraagt of er bij het AB kennis bestaat van contactpersonen binnen de 
verenigingen voor bepaalde doelgroepen. 
Adri Dam stelt dat hiervoor een netwerk moet komen. 
 
Han v.d. Zijden (Flash) deelt mee dat ook van Flash iemand zal gaan deelnemen aan het Schwung 
project. 
 
 
8.b. Technisch Beleidsplan 2007 – 2010 
John van Geel wijst erop dat Technisch beleid geen Topsport beleid is. Het is de bedoeling het 
niveau te verbeteren en tevens de werving en behoud van jeugd impuls te geven. 
Er is talentherkenning nodig om een hoger niveau te bereiken, waarmee je de basis verbreedt. 
Hieruit kunnen toppers voortkomen die o.a. voor het uitdragen van de tafeltennissport nodig zijn. 
Na talentherkenning moet er ook voor verdere begeleiding worden gezorgd. 
Het technisch beleid zal in eerste instantie worden vormgegeven met 16 steunpuntclubs. 
 
Frans Geubbels (Stiphout) is sceptisch: dit verhaal horen we al jaren, maar onze jeugd kunnen we 
nog steeds niet behouden. Hoeveel jeugdleden tafeltennissen nog op hun 20e? 
 
Marlies Somers (Hotak ’68) is blij dat zij toen ze nog een klein meisje was er iemand was die 
energie in haar stak. 
Zij mist in het plan dat het kind centraal moet staan. Teveel komt nog voort uit ego van de trainer. 
In reactie op de opmerking van Frans Geubbels stelt ze dat de jeugd die op zijn 20e  stopt , wij in 
ieder geval een leuke jeugd hebben bezorgd. 
Marlies vindt de doelstelling erg ambitieus en vindt dat die wat realistischer zouden moeten 
worden opgesteld. 
Ook vindt zij dat trainers niet een bepaald leerplan kan worden voorgeschreven. 
Zij geeft vervolgens het AB een compliment: na jaren ligt er een stuk om mee te starten. 
Ook Theo van Mullekom complimenteert zij voor de door hem verzorgde afdelingstrainingen. 
 
Chris v.d. Wetering (OTTC) vindt dat het bij veel verenigingen ontbreekt aan de bereidheid om 
jeugd af te vaardigen naar afdelingstrainingen. 
 
John van Geel deelt de opmerking van Marlies Somers omtrent Theo van Mullekom. 
Ook deelt hij de scepsis van Frans Geubbels omtrent het vertrek van de jeugd. 
John deelt mee in een landelijke werkgroep te zitten voor de opzet van alternatieve competities. 
Er is nu een idee voor een competitie van 16 – 21 jarigen, zodat die niet op een avond moeten gaan 
spelen. 
Wil je als afdeling en verenigingen goed doorgaan dan zul je de trainingen moeten verbeteren, 
maar dit zal niet resulteren in opdrachten aan trainers. 
 
Het technisch beleidsplan wordt, met dank aan de werkgroep Technische zaken, ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
 
8.c. Jaarplan en Prioriteitstelling 2007 – 2008 
Huub Hoofs (Hotak ’68) vraagt of er ook een meisjescompetitie op afdelingsniveau zou kunnen 
komen. 
Adri antwoordt dat binnen de gedachten van Meer SCHWUNG dit ook regionaal opgezet zou kunnen 
worden. 
 
Ton van Doorn (TTCV) vraagt of er nu ook een afdelingscompetitie komt voor gehandicapte sporters 
Adri stelt dat het AB eerst maar eens met Henk van Rijn (de huidige organisator van activiteiten 
voor sporters met een beperking) rond de tafel moet gaan zitten. 
 
 
 



9. Financiële voorstellen 
Marlies Somers (Hotak ’68) is van mening dat indexeren van de contributie alleen moet gebeuren 
wanneer dit nodig is.  
Chris van Dijk antwoordt dat het indexeren gebeurt op basis van een besluit van de ALV. 
 
Roland v.d. Heuvel (Hotak ’68) stelt dat er naast een jaarlijks overschot ook een groot eigen 
vermogen is. Er zijn voldoende reserves zodat we ons geen zorgen hoeven te maken, wanneer we 
de indexering achterwege laten. 
Frans Geubbels wil wel het risico op een extra contributieverhoging lopen over 10 of 20 jaar 
wanneer we nu de indexering achterwege laten. 
 
Hans v.d. Bruggen (Bondsraadslid vindt dat we de indexering wel door moeten voeren en gaan 
schuiven in de financiële ondersteuning. In de begroting wordt al € 5.650,= onttrokken aan diverse 
reserves. 
 
Albert van Dijk (Schijndel) stelt dat wanneer we besluiten tot indexeren we ook moeten besluiten 
tot het maximaliseren van de reserves. 
Chris van Dijk geeft aan dat interen op de reserves  geen probleem is wanneer het gaat om 
promoten van tafeltennis. 
 
Marlies Somers (Hotak ’68) stelt voor dit jaar niet te indexeren en daarnaast te kijken naar wat we 
wel doen en wat goed loopt en die activiteiten extra ondersteunen. 
 
Mari van Kasteren (Attaque) vindt dat er niet geïndexeerd moet worden wanneer dit niet nodig is. 
 
Chris van Dijk antwoordt dat wat het AB betreft indexering voor 2008 van tafel mag. 
 
Adri Dam vraagt een stemming bij handopsteken over het al dan niet doorgaan van de indexering 
voor 2008. 
De overgrote meerderheid blijkt voor het schappen van de indexering. 
 
Chris v.d. Wetering (OTTC) vraagt wat de reden is voor het verhogen van de boetes. 
Chris van Dijk antwoordt dat de verhoging bedoelt is om preventief bepaalde zaken harder aan te 
pakken. 
 
Joost Schoenmakers (ODT) vindt de verhoging voor senioren begrijpelijk, maar voor jeugd 
bezwaarlijk. 
 
Ria Elshof (Son en Breugel) stelt dat de boete voor onvolledig opkomen van een team alleen 
opgelegd wordt wanneer er geen goede motivatie achterop het wedstrijdformulier wordt 
geschreven en zij is daarom tegen de verhoging van € 4,50 naar € 10,00. 
 
Frans Geubbels (Stiphout): schrap de boeteregel voor onvolledig opkomen en accepteer dat een 
team met 2 personen opkomt. 
 
Huub Hoofs (Hotak ’68) vindt dat het voor de tegenstander niet leuk is om tegen een team van 2 
personen te moeten uitkomen. 
 
Cor Bom (adviesgroep Competitie) geeft aan dat de boete alleen bedoeld is om verenigingen te 
dwingen te zoeken naar een derde speler. 
 
Leon van Esch (Tios ‘51) vindt zoveel boetes absurd. 
 
Dale Knufman (Helmond) vraagt zich af waarom verenigingen niet meer spelers in een team zetten. 
 
Jacques Derksen (Kapelle) meent dat 3 man in een team leidt tot meer discipline en vindt dat de 
boete gehandhaafd moet blijven. 
 
Remco Dijkers (SCL) stelt dat bij teams van 3 het minder vaak voorkomt dat een team onvolledig 
opkomt dan bij een team met meer spelers. Verder is het spelen tegen 2 man redelijk vervelend en 
is bovendien de boete te voorkomen. 



Verder merkt Remco op dat wanneer de boete voor het te laat aanvangen van een wedstrijd zou 
worden geïncasseerd de afdeling redelijk vermogend zou zijn, wat trouwens ook geldt voor het 
spelen in uniform tenue. 
De boetes onder de punten 8, 9 en 10 zijn voor de competitieleiding redelijk vervelend. 
Bij boetes voor te laat insturen van de wedstrijdbriefjes is het poststempel maatgevend. 
Ook wijst Remco er nog eens op dat bij het verzetten van wedstrijden dit door beide verenigingen 
moet worden doorgegeven. 
 
Adri Dam vraagt een stemming bij handopsteken over de boetelijst. Deze wordt bij meerderheid 
vastgesteld. 
 
 
10. Begroting 2007 en 2008 
Adri Dam benadrukt nog eens dat wanneer er meer geld nodig is voor meer activiteiten het AB 
graag zal interen op het vermogen. 
 
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
11. (Her)benoeming bestuursleden 
Adri Dam stelt allereerst de herbenoeming van Henk Sandkuyl aan de orde. 
Henk wordt met applaus voor 3 jaar herbenoemd. 
 
Voor Chris van Dijk is geen opvolger gevonden ondanks diverse gesprekken. Chris wil nog maximaal 
1 jaar doorgaan. 
Chris wordt met applaus voor 1 jaar herbenoemd. 
 
Ook voor Nico van Erp geldt dat er geen opvolger is gevonden en hij daarom nog maximaal 1 jaar 
wil doorgaan. Aangezien Nico niet aan de beurt was om te worden herbenoemd, hoeft hier over 
geen oordeel van de vergadering te worden gevraagd. 
 
 
12. (Her)benoeming leden kascommissie 
Alle huidige (plv.)leden van de kascommissie zijn voor herbenoeming beschikbaar. 
Met applaus worden Jan Willem Bultman, Joop van Eijk en Dale Knufman voor 1 jaar (her)benoemd 
tot lid van de kascommissie en Eelco Ligtenberg tot plaatsvervangend lid. 
 
Jan Willem Bultman merkt nog wel op dat het wat vreemd aandoet dat er ruim een half uur wordt 
gesproken over een contributieverhoging van 5 eurocent, terwijl over de essentie van het 
afdelingswerk: het technisch beleid, maar een enkeling het woord voert.  
 
 
13. Voorstellen of mededelingen door het afdelingsbestuur 
Het afdelingsbestuur heeft geen mededelingen en heeft ook voorstellen aan de vergadering 
voorgelegd. 
 
 
14. Voorstellen of mededelingen door de verenigingen 
Er zijn geen voorstellen binnengekomen. 
 
Marlies Somers (Hotak ’68) wijst er op dat ttv Stiphout voor de 25e keer de Nederlandse 
jeugdkampioenschappen heeft georganiseerd met succes voor de speelsters van de afdeling 
ZuidWest. 
Verder wijst Marlies er op dat binnen haar vereniging een meisjesteam bestaat dat in feite “klaar” 
is in de afdelingscompetitie. Ze is bang dat deze meisjes op hun 18e “klaar” zijn met tafeltennis. 
Tenslotte in de richting van de penningmeester stelt Marlies: “uitgeven is ook leuk”. 
 
Ineke de Graaf (Wanzl/Belcrum) vraagt aandacht voor de Nederlandse kampioenschapen voor 
tafeltennissers met een beperking op zaterdag 9 juni in het Racketcentrum te Breda. 
 
 



15. Rondvraag 
Han v.d. Zanden (Flash) doet een oproep aan de verenigingen volgend jaar met meer mensen uit 
ZuidWest naar de Nederlandse kampioenschappen in Eindhoven te komen. 
 
Tevens vraagt hij zich af of er met de gemeente Eindhoven geen afspraken te maken zijn voor de 
organisatie van de afdelingskampioenschappen. 
 
Ria Elshof (Ledenadministrateur) heeft nog enkele mededelingen: 

- Na afloop van de vergadering zijn er bij haar weer wedstrijdboekjes verkrijgbaar. 
- Ook zijn er nog boeken Jeugdbegeleiding te koop à € 5,00. 
- Na het opgeven van nieuwe leden via NAS is het bondsnummer pas definitief na controle. 
- Via NAS kunnen alleen leden op teamlijsten worden ingevoerd die al in NAS voorkomen. 
- De nieuwe bondskaarten zijn voortaan 4 jaar geldig. 
- Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig voor de Europese Veteranen kampioenschappen, eind  

juni in Rotterdam. 
 
Marlies Somers (Hotak ’68) heeft bewondering voor de inzet van het AB en met name voor John als 
de jonge hond binnen het bestuur. Heel veel dank. 
 
 
16. Sluiting 
Adri Dam bedankt iedereen voor aanwezigheid en inbreng. 
Hij sluit om 23.10 uur de vergadering. 
 
Arnemuiden, 12 mei 2007 
 
Jan Mijnsbergen 
secretaris 



Actiepunten van de Afdelingsledenvergadering van de Afdeling Zuidwest 
van de N.T.T.B. gehouden op 8 mei 2007 te Oudenbosch 
 
volgnr. omschrijving verantw. AB-lid 
 
07-01 Resultaten voor wat betreft de ledenwinst als gevolg van het 
 van het Kindertafeltennisfeest nagaan. Nico van Erp 
07-02 Voortaan in Exploitatierekening  - naast het jaar waarop de rekening 
 betrekking heeft - ook het voorafgaande jaar vermelden. Chris van Dijk 
07-03 Met Henk van Rijn (de huidige organisator van activiteiten voor 
 sporters met een beperking) rond de tafel moet gaan zitten voor 
 organisatie toernooien en competitie. Alexander Heil 
 
  
 


