
VERSLAG van de vergadering van de Bondsraad van de NTTB op 21-11-2009 

door: Hans van der Bruggen, BR-lid ZuidWest 

 

Vooraf 

De najaarsvergadering van de Bondsraad (BR) gehouden in het sportcentrum Papendal in 

Arnhem werd vanuit onze afdeling bijgewoond door John van Geel, Nico van Erp, Ria Elshof 

en Hans van der Bruggen. Deze delegatie was compleet en getalsmatig duidelijk groter dan de 

afvaardiging achter de bestuurstafel. Alleen de hoofdbestuursleden Edgar Verkooijen, 

voorzitter, en Hans van Haaren vormden de bestuursdelegatie, welke na de bestuursverkiezing 

werd aangevuld met Haro Valkenburg, die de marketing en sponsoring voor zijn rekening 

gaat nemen. Helaas was ook de directeur Frank Berteling wegens ziekte afwezig evenals drie 

HB/leden.  

Het zou de laatste vergadering worden van de BR in de huidige samenstelling bestaande uit 

32 afgevaardigden t.w. telkens 4 personen uit 8 afdelingen. De nieuwe BR per 1-1-2010 zal 

bestaan uit telkens 2 vertegenwoordigers uit de 8 afdelingen = 16 personen, aangevuld met 8 

personen die de zgn. functiezetels gaan bezetten. Deze laatste hebben geen binding met de 

afdeling.  

Tijdens de vergadering werden al 6 functionarissen benoemd waarvan liefst 2 uit onze 

afdeling n.l. Marlies Somers op functiezetel Topsport en Kees Kamp op Financiën. 

Welke 2 personen vast vanuit onze afdeling in de BR gaan plaats nemen wordt bepaald op de 

eerstkomende ALV van de afdeling ZuidWest. Afdelingsvoorzitter John van Geel zeker niet: 

hij neemt plaats in de nieuwe commissie Voorzittersoverleg. 

Wilt u kennis nemen van alle stukken die in deze BR besproken zijn, dan verwijs ik u naar de 

website van de NTTB. U klikt op “organisatie” vervolgens op “bondsraad” en tot slot op 

“stukken voor de BR van 21-11-2009”.  

Op deze website kunt u ook alles lezen over de time-out regeling die m.i.v. 1 januari 2010 is 

ingevoerd in alle landelijke en niet-landelijke competitiewedstrijden en tijdens toernooien.  

 

Inhoudelijk 

De vergadering had een vlot verloop wat mede te danken was aan de nieuwe vergaderopzet. 

Aan de BR-leden was gevraagd om vooraf vragen en opmerkingen op de vergaderstukken in 

te dienen. Onze afdeling ZuidWest en de afdeling West hadden daar royaal gebruik van 

gemaakt en kregen daarop ook de reacties van het HB retour. Ondanks diverse kanttekeningen 

en kritische opmerkingen vanuit de vergadering wist het HB haar plannen toch allemaal 

gerealiseerd te krijgen. Enkele besproken zaken wil ik hier aanstippen: 

- Jan Backhuijs werd benoemd tot lid van Verdienste van de NTTB; 

- Er bleek vanuit de vergadering geen behoefte om een percentage vast te stellen van de 

contributieopbrengsten dat besteed zou mogen worden aan topsport; 

- De ENEZ-box voldoet niet geheel aan de verwachtingen en daarom wordt het gebruik 

ervan uitgesteld. Informatie volgt later vanuit het HB; 

- Het jaarplan 2010 werd met dank en complimenten aan het HB aangenomen; 

- Het voorstel m.b.t. het WK 2011 en breedtesport werd aanvaard. Dit betekent een 

extra verhoging van de basiscontributie met € 3,00. Deze gelden worden tot 2011 

ingezet voor promotionele activiteiten als aanloop op het WK 2011 in Rotterdam en 

om topspelers in te zetten ten dienste van de breedtesport. Na 2011 worden deze 

gelden (ca. € 102.000) volledig ingezet t.b.v. de verenigingsondersteuning met als doel 

de breedtesport te ontwikkelen; 

- Het voorstel KPI’s (Kritieke Prestatie-Indicatoren) werd aanvaard. Het zijn variabelen 

om prestaties te analyseren. Het is een management instrument. Een KPI voldoet 

meestal aan het SMART-principe: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, 



tijdsgebonden. Een werkgroep heeft op een 18-tal terreinen KPI’s geformuleerd t/m 

het 2
e
 deel van het jaar 2012.  

- Met de uitgangspunten voor het meerjarenbeleidsplan 2010-2016 van de NTTB werd 

door de BR ingestemd. Voor de verdere uitwerking komen er 8 

discussiebijeenkomsten met de afdelingen. Hoofdthema’s zijn: vergroten marktpositie 

NTTB en tafeltennis, versterken topsport en talentontwikkeling en 

organisatieontwikkeling: wordt dus vervolgd; 

- Informatie werd ook gegeven over de Wereldkampioenschappen tafeltennis in 2011 in 

Rotterdam. Naast de ITTF en de NTTB is de Stichting Tafeltennisevenementen 

Nederland de organisator. De NTTB, als lid van de ITTF, draagt uiteraard formeel de 

risico’s, welke via goede contracten beheerst kunnen worden.  Het HB wil in de 

aanloop naar de WK en tijdens het evenement onze sport duidelijk promoten. Ook de 

raakvlakken naar het Olympisch plan 2028 worden nader uitgewerkt. Voor deze 

activiteiten zijn de extra contributiegelden ad € 3 per persoon, noodzakelijk. 

- Ook instemming kreeg het plan “Keurmerk” kwaliteitsverbetering 

Tafeltennisaccommodaties. Accommodaties die voldoen aan de gestelde eisen krijgen 

een NTTB-keurmerk. Deze worden eens in de 5 jaren aan herkeuring onderworpen. 

De regelgeving wordt beschreven in de lijst op www.sportaccom.nl onder tafeltennis.  

- Artikel 5 van het competitiereglement “uitkomen in een of meerdere competities” is 

deels aangepast m.i.v. 1-1-2010. Het is een speler nu toegestaan uit te komen voor 

meer dan één team of meer dan een vereniging, indien de teams waarvoor hij uitkomt, 

zijn ingedeeld in afdelingsseniorencompetities uit verschillende afdelingen en geen 

van deze teams uitkomt in de hoogste twee klassen van de betreffende afdeling; 

- Gebleken is dat het aantal geslaagden bij de trainerscursussen aan de lage kant is. De 

cie. Opleidingen gaat bezien hoe dit te verbeteren is.  

- De cie. Historie zal eerst in 2011 een boek het licht laten zien over het 75 jarig bestaan 

van de NTTB; 

- De competitiemodule NAS zal vanaf 1-1-2010 in werking zijn en de licentiemodule 

gaat vermoedelijk half 2010 van start; 

 

Financiën     

Uit de financiële rapportage over de eerste 9 maanden van 2009 blijkt dat het jaar 2009 

vermoedelijk kan worden afgesloten met een positief resultaat van bijna € 21.000. Voor 2009 

was een overschot begroot van € 5.100. Wat de ledenaantallen betreft blijkt dat een viertal 

afdelingen op 19-10-2009 méér leden hebben dan vorig jaar, een drietal afdelingen minder 

leden scoren en onze afdeling ZuidWest noch een plus noch een min scoort.  

 

De financiële commissie constateert dat het bondsbureau de afdelingen heeft aangeboden de 

financiële administratie voor de afdelingen te gaan verzorgen. De afdeling ZuidWest gaat van 

dit aanbod gebruik maken. De nieuwe accountant is ook voornemens de boeken van de 

afdelingen te gaan controleren en de cijfers op te nemen in de jaarrekening van de NTTB. De 

financiële commissie is op zoek naar aanvulling en constateert ook dat het HB nog steeds op 

zoek is naar een nieuwe penningmeester. De commissie adviseert de BR de begroting 2010 

aan te nemen. 

 

De begroting 2010 sluit met een tekort van € 4.487. Het tekort op Breedtesport is geraamd op 

€ 45.159,  tekort wedstrijdzaken is € 120.592, het tekort topsport is € 242.330. Het saldo 

Algemeen Bestuurlijke Zaken en ecotaks is € 412.568.  

 

De basiscontributie per jaar stijgt van € 8,50 naar € 8,71 + extra € 3 (zie hiervoor). 



De competitietoeslag per halfjaar gaat voor senioren van € 15,18 naar € 15,56 en voor 

junioren van € 10,14 naar € 10,39. De arbitrageheffing en boetes e.d. blijven aan de prijs van 

2009. De inschrijfkosten voor de verschillende trainerscursussen gaan aanzienlijk omhoog 

waarbij ook de teruggavenregeling voor het behalen van een diploma komt te vervallen. 

Volgens het HB bevindt de NTTB zich qua inschrijfkosten op een redelijk vergelijkbaar 

niveau als andere sportbonden. Mogelijk dat afdelingen hun cursisten financieel kunnen 

steunen.  

 

Tot slot 

Rond 4 uur, aan het einde van de vergadering neemt Ria Elshof het woord en bedankt 

iedereen voor de prettige wijze waarop zij ca. 20 jaar als (plv) bondsraadslid heeft kunnen 

functioneren. Ook voor ondergetekende was het, na ruim 20 jaar, zijn laatste BR-vergadering. 

Na elke vergadering heb ik u mogen informeren over het wel en wee dat in de BR aan de orde 

kwam.  Ik heb het altijd met plezier gedaan en meen dat het door de lezer altijd op prijs werd 

gesteld. Graag geef ik “de pen” door aan mijn opvolger(ster) in de nieuwe bondsraad. 

 

Hans van der Bruggen 

1 december 2009   

   

 

 

 

 

   

 


