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Notulen van de ledenvergadering van de Afdeling Zuidwest van de N.T.T.B. 
gehouden op 30 mei 2012 te Oudenbosch 

 
Aanwezig: 
Afdelingsbestuursleden: Henk Sandkuyl, waarnemend voorzitter en bestuurslid 
  Communicatie 
 Jan Mijnsbergen, secretaris / penningmeester a.i. 
  
Commissie Bestuursmodel: Ineke de Graaf, Ton van Happen, Bram Houterman, Edgar 

Verkooijen, Han van der Zijde 
 
Werkgroep Competitiezaken: Cor Bom, Johan ’t Hooft, Kees van Oers en Herman Simons 
 
Adviesgroep Competitie: Cor Bom en Sophie Dijkers 
 
Werkgroep Toern. & Wedstr.: Jan van Gemert, Mick van Hoof, Harrie Kuijpers en René 
 Lauwerijssen 
 
Werkgroep Pers en Propaganda: Johan Heurten en Henk Sandkuyl 
 
Werkgroep Techn. Zaken:  Stefan Heijnis en Rob Kremers 
 
Kascommissie: Hans v.d. Bruggen, Eardly v.d. Geld, Patrick Robben en Chris v.d. 
 Wetering 
 
Bondsraadsleden: Han v.d. Zijde  
 
Plv. Bondsraadsleden: Adri Dam 
 
Bestuur regio N.O.-Brabant: Jan van Gemert en Henk van Rijn 
 
Ereleden: Adri Dam. Chris van Dijk, Sophie Dijkers en Jan Mijnsbergen  
 
Leden van Verdienste: Hans v.d. Bruggen, Ria Elshof, Ton van Happen, Johan ’t Hooft, 
 Ton Jongenelen, Ad Jonkers en  Harrie Kuijpers 
 
Ereraad goud: Johan Heurter en Mick van Hoof 
 
Ereraad zilver: Jan van Gemert en René Lauwerijssen 
 
Ereraad brons: Joost Schoenmakers en Ronald de Wild 
 
Hoofdbestuur NTTB: Ronald Kramer (voorzitter) 
 
Bondsbureau NTTB: Frank Berteling (directeur) 
 
Leden: Jan Willem Bultman 
 
 
Aanwezig namens de verenigingen: 
Arnemuiden J.W. Mijnsbergen 
ATTC ’77 M. Rovers 
 J. Heurter 
ATTV ’71 T. van Loon 
 P. Verweijen 
Batswingers J. de Vet 

A. Beijsterveldt 
Bergeijk G. van Geel 
 J. van Geel 

Best P. Verhaag 
TTV Breda G.M. v.d. Laan 
BSM R. de Wild 
De Pin Pongers W. Groffen 
 S. v.d. Hoogenhoff 
Die Meede A. Huigen 
 D. de Laat 
Een en Twintig J. Engelhart 
Flash M. v.d. Bosch 
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Geenhoven W. Hoogers 
Helmond ’57 A.N. Brans 
Het Markiezaat F. Bouma 
Hotak ’68 R. v.d. Heuvel 
Kapelle C. van Oers 
 G. Vis 
LGSV-Veghel e.o. R. van Hoof 
Luto E. v.d. Geld 
Never Despair C. Habraken 
 J. v.d. Bruggen 
NTTV-Nuland J. Smits 
 G. v.d. Biezen 
ODT J. Schoenmakers 
OTTC C. v.d. Wetering 
 M. v.d. Peppel 
OTTVA J. Groeneveld 
PJS J. van Gemert 
S.V. Red Star ’58 R. Brekelmans 
 G.A. van Gestel 
Renata S. Groeneveld 
 J. Schenkelaars 
Reynaert H. de Maat 
 P. de Rijk 
Sar ’72 J. ’t Hooft 
Scaldina Y. van Dijken 
TTVSchijndel A. van Dijk 
Smash H. v.d. Houdt 

 H. Waalwijk 
Smash ’73 R. Gabriëls 
Son en Breugel R. Elshof 
 H. Simons 
Stiphout M. van Hoof 
Tanaka R. van Gogh 
Taverbo W. van Ruremonde 
The Back Hands P. Raaijmakers 
TIOS ’51 C. van Dijk 
 P. Robben 
 M. de Graaf 
TTCMiddelburg B. Houterman 
TTCVeghel R. van Hoof 
Valkenswaard W. Wijns 
Veldhoven E. Bakker 
 F. de Brouwer 
Vice Versa ’51 Adri Dam 
Waalwijk B. Blijlevens 
Wanzl/Belcrum L. Kopmels 
 P. Pauwels 
Westerzicht G. van Leeuwen 
Witac ’89 C. Bom 
 F. den Hollander 
Yerseke J. Overbeeke 
 K. de Blaey 
 F. van Wieringen 

 
 
Afwezig met kennisgeving: 
De werkgroepleden: Alexander Heil, Henk v.d. Linden en Daan Mijnsbergen 
De kascommissie: Eelco Ligtenberg 
De bondsraadsleden: Nico van Erp 
De plv. bondsraadsleden: Albert Rooijmans 
De ereleden: Nico van Erp en Toine van Otterdijk 
De leden van verdienste:  Henk v.d. Linden 
De verenigingen:  St. Aloysius, Always Fair, Big Smash, Budilia, Cofely-Terneuzen, 

De Meppers,HITA ’79, HTTC Heerewaarden, Hyperion,  MTTV ’72, 
N.O.N., Rally, RDT, Return Oss, TTV Oudelande, Smash ’76, 
Smash’84, STV, TCO ’78. 

 
 

Afwezig zonder kennisgeving: 24  verenigingen 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
De waarnemend-voorzitter, Henk Sandkuyl, opent om 20:05 de vergadering en heet iedereen 
welkom. Een bijzonder welkom voor Ronald Kramer (voorzitter NTTB), Hans van Haaren 
(bestuurslid NTTB) en Frank Berteling (directeur Bondsbureau). Henk memoreert dat het een 
bijzondere avond gaat worden waarbij de lijnen uitgezet worden naar de verdere toekomst van de 
afdeling ZuidWest. 
Vervolgens worden met een ogenblik stilte de tafeltennissers die ons afgelopen jaar zijn ontvallen, 
herdacht. 
Voor de zekerheid stelt hij zichzelf als voorzitter en de secretaris/penningmeester a.i. – Jan 
Mijnsbergen – voor. 
 
2.a. Vaststellen notulen afdelingsledenvergadering d.d. 19 mei 2011 
De notulen worden - onder dankzegging aan de secretaris - vastgesteld. 
 
2.b. Actiepunten afdelingsledenvergadering dd. 19 mei 2011 
Met betrekking tot dit onderwerp worden geen opmerkingen gemaakt. 
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3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Jan Mijnsbergen deelt mee dat er een aantal afmeldingen zijn binnengekomen die in de notulen 
zullen worden vermeld.. 
 
4.a. Jaarverslag 2011 van het afdelingsbestuur 
Het jaarverslag wordt - onder dankzegging aan de secretaris vastgesteld. 
 
 
4.b. Jaarverslag 2011  van de ledenadministrateur 
Het jaarverslag wordt - onder dankzegging aan de ledenadministrateur Ria Elshof - met 
bovenstaande correcties vastgesteld. 
 
4.c. Jaarverslag 2011 werkgroep Competitiezaken 
Het jaarverslag wordt  - onder dankzegging aan de werkgroep - ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.d. Jaarverslag 2011 werkgroep Toernooien en Wedstrijden 
Het jaarverslag wordt - onder dankzegging aan de werkgroep - ongewijzigd  vastgesteld. 
 

4.e. Jaarverslag 2011 werkgroep Communicatie 
Het jaarverslag wordt - onder dankzegging aan Henk Sandkuyl - ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.f. Jaarverslag 2011  Opleidingen 
Er is geen jaarverslag opgesteld. 
 
4.g. Jaarverslag 2011 werkgroep Technische zaken 
Het jaarverslag wordt – onder dankzegging aan de werkgroep – vastgesteld. 
 
4.h. Jaarverslag 2011 Accommodatiezaken 
Het jaarverslag wordt - onder dankzegging aan Johan Heurter - ongewijzigd vastgesteld. 
Hans v.d. Bruggen (Never Despair) vraagt of het niet verstandig is om de leningen uit het 
Accommodatiefonds af te schaffen, nu de afdeling alle reserves in de toekomst hard nodig zal 
hebben. 
Eardly v.d. Geld (LUTO) stelt dat het voor de verenigingen al moeilijk genoeg is om geld te kunnen 
lenen, dus zou hij geen voorstander zijn van het afschaffen van het accommodatiefonds. 
Henk Sandkuyl stelt voor dit onderwerp bij de begroting te behandelen. 
 
5.     Verslag Kascommissie 
Het lid van de Kascommissie Patrick Robben verklaart namens de kascommissie: 
‘De kascontrolecommissie van de Afdeling ZuidWest van de Nederlandse Tafeltennisbond bestond 
dit jaar uit Patrick Robben, Eelco Lichtenberg en Chris van de Wetering. Deze laatste heeft 
vanwege ziekte niet deelgenomen aan de werkzaamheden van de commissie. De 
kascontrolecommissie is niet in staat geweest een fysieke kascontrole uit te voeren over het door 
het bestuur in verslagjaar gevoerde financiële beleid. Dit vanwege het feit dat de fysieke 
administratie nu wordt gevoerd door ‘Zoetermeer’. 
  
De jaarstukken van de afdeling ZuidWest vallen nu onder de geconsolideerde jaarrekening 2011 van 
de Nederlandse Tafeltennisbond die gecontroleerd wordt door Deloitte Accountants & Adviseurs. Zij 
hebben een controle-opdracht uitgevoerd en deze afgesloten met een goedkeurende 
controleverklaring.  
  
De kascontrolecommissie verwijst voor een decharge van het bestuur naar de door Deloitte 
Accountants & Adviseurs afgegeven controleverklaring bij de geconsolideerde jaarrekening 2011 
van de Nederlandse Tafeltennisbond. Wij stellen daarom voor om het bestuur te dechargeren voor 
het in verslagjaar gevoerde financiële beleid’.   
 
6. Jaarverslag penningmeester 2011 
De exploitatierekening wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Jan van Gemert (PJS) vraagt waarom in de begroting de bijdrage voor het KTTF / Table Stars 
teruggebracht is van € 3.000,= naar € 2.000,= en waarom er onder de kop toernooien en 
Wedstrijden apart een post van € 700,= is opgenomen. 



4 

 

Op de eerste vraag antwoordt Jan Mijnsbergen dat dit is gebeurt op basis van de afrekening over 
2011. Op de 2e vraag moet hij het antwoord schuldig blijven, maar gelukkig weet oud 
penningmeester Chris van Dijk wel de reden: De € 2.000,= is voor promotie en de € 700,= voor de 
reguliere kosten. 
 
7. Financiële voorstellen 
De financiële voorstellen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
10.  (Her)benoeming (plaatsvervangend) leden Bondsraad 
Conform het voorstel wordt Nico van Erp voor een periode van 3 jaar benoemd tot Bondsraadslid en 
Albert Rooijmans eveneens voor een periode van drie jaar tot Plv. Bondsraadslid. 
 
Afscheid en onderscheidingen 
Henk Sandkuyl wil eerst Piet Kleijne bedanken voor de jaren dat hij als secretaris van de werkgroep 
Toernooien en Wedstrijden heeft gefunctioneerd. Chris van de Wetering (schoonzoon van Piet) 
neemt de bloemen in ontvangst en zal die aan Piet overhandigen. 
Ook voor John van Geel zijn er bloemen voor het vele werk dat hij voor de Technische Commissie 
heeft verricht. De vrouw van John – Joke va Geel – neemt de bloemen in ontvangst. 
Verder wordt Jan Willem Bultman bedankt voor zijn werkzaamheden als penningmeester. 
 
Vervolgens vraagt Henk of Ria en Leon Elshof de zaal willen verlaten. Na hun vertrek stelt Henk 
voor om Ria tot erelid van de afdeling te benoemen, wat met applaus door de vergadering wordt 
bekrachtigd. 
Ria wordt door Henk bedankt voor het vele werk dat ze jarenlang heeft gedaan en nog steeds doet 
en spelt de bijbehorende onderscheiding op. Uit haar reactie blijkt dat Ria erg blij is met deze 
onderscheiding. 
 
Nu neemt Ronald Kramer het woord om Herman Simons de special pen met inscriptie voor 50 jaar 
lidmaatschap van de NTTB te overhandigen. 
 
Jan Mijnsbergen vraagt nu of Henk Sandkuyl de zaal wil verlaten en stelt daarna voor om Henk tot 
erelid te benoemen. ook hiermee gaat de vergadering unaniem akkoord. 
Jan Memoreert in het kort de vele jaren en werkzaamheden die Henk voor de vereniging 
Valkenswaard, de afdeling Brabant en later ZuidWest heeft verricht. en spelt hem daarna de 
“versierselen” op. 
 
Tot slot bedankt Henk Sandkuyl nog Jan Mijnsbergen, die voor de tweede keer afscheid neemt. De 
bloemen gaan naar Liesbeth Mijnsbergen. 
 
11.  Commissie Bestuursmodel NTTB afd. ZuidWest 
De commissie neemt de plaats achter de bestuurstafel over van Henk Sandkuyl en Jan Mijnsbergen. 
 
11.a.  Presentatie 
Henk geeft het woord aan Han van der Zijde. Han introduceert de Commissie Bestuursmodel NTTB 
Afdeling ZuidWest. 
Aan de hand van een powerpoint presentatie loopt hij de rapportage zoals gepubliceerd in de 
vergaderstukken door.  
Na een korte inleiding bespreekt hij de opdracht van de commissie, de analyse, het voorstel, de 
financiële onderbouwing en de vervolgstappen richting de implementatie van het model. 
De commissie is acht keer bijeen geweest, meestal centraal bij TTV TIOS ’51. Daarnaast zijn er vijf 
regiovergaderingen geweest en is er overleg geweest met de functionarissen binnen ZuidWest en 
met diverse partijen op landelijk niveau. 
 

11.b.  Discussie in vijf groepen 
De ALV wordt in vijf groepen gesplitst, zodat er in kleine kring gediscussieerd kan worden over het 
model. In de aansluitende pauze bespreken de leden van de commissie de hoofdpunten uit de 
discussies. 
 
Pauze 
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11.c.  Centrale terugkoppeling uit de groepsdiscussies 
Opmerking: Twee afdelingsmanagers die elk 8 uur inzetbaar zijn is te weinig voor een goed 
resultaat.  
Reactie Edgar Verkooijen: Dit klopt, maar anders past het niet binnen de begroting. De functies 
zijn gericht op coördineren, niet op uitvoeren. We gaan op zoek naar liefhebbers. 
 

Opmerking: De begroting 2014 is nog niet opgesteld, maar dit model legt hier wel beslag op. 
Reactie Edgar: Het is de bedoeling dat de afdelingsmanagers zichzelf (deels) gaan terugverdienen. 
We verwachten dat dit haalbaar is.  
 

Opmerking: Wordt er gewerkt met een arbeidsovereenkomst of met ZZP-ers? Wat zijn de risico’s? 
Reactie Edgar: Dit staat nog open. Frank Berteling (directeur NTTB) geeft aan dat de (landelijke) 
NTTB de werkgever zal zijn van de afdelingsmanagers en dat zo diverse zaken geborgd zijn: 
vervanging bij ziekte, werkgeversrol, continuïteit, etc. Het risico hier is dus beperkt. 
 

Opmerking: Hoe zal de implementatie en evaluatie verlopen? 
Reactie Edgar: De Commissie begeleidt de implementatie en het inwerken van de 
afdelingsmanagers. Het is de bedoeling dat er daarna een evaluatie werkgroep komt van 5 personen 
uit ZuidWest verenigingen (die geen functie hebben binnen ZuidWest) voor de evaluatie. Deze 
werkgroep zorgt voor de controle (de aansturing van de afdelingsmanager is door de directeur 
NTTB) en rapporteert aan de ALV. Belangstellenden voor de evaluatie werkgroep kunnen zich 
melden bij Edgar. 
 

Opmerking: De afdelingsmanagers hebben een sterke spin-in-het-web rol. Zij moeten weten wat er 
speelt bij de verenigingen en de verenigingen informeren wat ze elders (bijvoorbeeld op het 
bondsbureau) kunnen halen. Een belangrijke taak is het zorgen voor goede communicatielijnen. 
 

Albert van Dijk (TTV Schijndel): Als we dit doorvoeren is het ook efficiëntieverbetering voor de 
NTTB. Is er vanuit de NTTB financiering beschikbaar? 
Ronald Kramer (voorzitter NTTB): Er is maar 1 NTTB. De afdeling maakt onderdeel uit van de 
(landelijke) NTTB. 
 

Eardly van der Geld (Luto): Wat zijn de gevolgen voor de contributie als er geen bezuinigingen 
voortkomen uit dit plan? 
Reactie Edgar: De begroting 2014 wordt belangrijk. Het is een taak van de evaluatie werkgroep en 
ook van de ALV om hier naar te kijken. De afdelingsmanagers moeten een goed plan maken. 
 

Eardly van der Geld (Luto): Is/wordt er ook gekeken bij andere bonden (zoals toegezegd)? 
Reactie Edgar: Ja, hier is naar gekeken. Ervaringen uit andere sporten zijn en worden gebruikt. 
 

Ronald van den Heuvel (Hotak ’68): Er is veel tegenstand. We hebben het probleem met z’n allen. 
Er is genoeg geld in kas. De commissie heeft er goed over nagedacht. Laten we het voorstel een 
kans geven en gaan stemmen. 
Reactie Hans van der Bruggen (Never Despair): Er wordt niet negatief gedaan, wel kritisch. 
Ronald van den Heuvel: Oké. Laten we vooral de nadruk op onze sport houden. 
 

Han sluit dit deel van de vergadering af en geeft het woord weer aan Henk Sandkuyl. 
 

11.d.  Stemming 
Chris van de Wetering (OTTC) vraagt om meer inzicht in de risico’s die de afdeling loopt doordat 
het mogelijk een dienstverband aangaat en wat er gebeurt indien een manager ziek wordt. 
Frank Berteling (directeur NTTB) antwoordt dat de managers in dienst van de NTTB komen en dat 
er voor alle medewerkers verzekeringen – ook ter vervanging – zijn. 
 

Henk bedankt iedereen voor het meedenken en de discussie en gaat over tot stemming middels 
handopsteken. 
Tegen: 0 
Onthoudingen: 0 
Voor: allen 
Henk bedankt de leden van de commissie en geeft ze een VVV-bon. 
Er is nog veel werk te verrichten voor alle partijen. Maandag 4 juni komt de commissie weer 
bijeen.  
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8.  Vaststelling begrotingen 2011 en 2012 
Hans v.d. Bruggen (Never Despair) herhaalt zijn voorstel om het Accommodatiefonds op te heffen, 
zodat er in de toekomst meer reserves zijn om de financiële gevolgen van de voorstellen van de 
Commissie Bestuursmodel op te kunnen vangen. 
Johan ’t Hooft (SAR ’72) pleit voor handhaving van het fonds en dit wordt onderstreept door Chris 
van Dijk (TIOS ’51). Uit het applaus van de vergadering constateert Henk Sandkuyl dat de 
vergadering in meerderheid voor handhaving van het Accommodatiefonds is. 
 
9.  (Her)benoeming leden kascommissie 
Eardly v.d. Geld (LUTO) vraagt wat de rol van de Kascommissie in de toekomst nog is. 
Frank Berteling (directeur Bondsbureau) antwoordt dat de Financiële Commissie van de NTTB hecht 
aan het voortbestaan van de regionale kascommissies, al zal er nog gekeken moeten worden naar 
de verhouding tussen de kascommissie en de accountant. Tevens zal de bondsraad een wijziging 
van het afdelingsreglement moeten initiëren. 
De volgende (plv.)leden van de kascommissie zijn voor herbenoeming als lid van de kascommissie  
beschikbaar: Eelco Ligtenberg, Patrick Robben en Eardly van der Geld. 
Met applaus worden Eelco Ligtenberg, Patrick Robben en Eardly van der Geld voor 1 jaar 
herbenoemd tot lid van de kascommissie. 
Voorde functie van plaatsvervangend lid van de kascommissie is beschikbaar Hans van der Bruggen. 
Met applaus wordt Hans van der Bruggen voor 1 jaar benoemd tot plv. lid van de kascommissie. 
 
12. Benoeming bestuursleden 
Met de aanname van de aanbevelingen van de Commissie Bestuursmodel is benoeming van 
bestuursleden meer aan de orde. 
 
13.  Voorstellen of mededelingen door de verenigingen 

Er zijn geen voorstellen binnengekomen. 

 
14. Rondvraag 
Cor Habraken (Never Despair) vraagt of de afdelingswebsite blijft bestaan. 
Henk Sandkuyl antwoordt dat er een commissie uniformering afd. websites werkzaam is die werkt 
aan websites met één uitstraling en één beheerder. 
 
Harrie Kuijpers vraagt hoe het nu zit met de Toernooiagenda die Nico van Erp zou regelen. 
Mick van Hoof antwoordt dat Nico de agenda zal maken en dat hij die op de website zal plaatsen. 
 
Mick van Hoof meldt nog dat er binnen de afdeling diverse pakketten Table Stars rondzwerven maar 
dat niet bekend is waar die zich momenteel bevinden. De verenigingen die er een in hun bezit 
hebben wordt gevraagd dit aan Jan van Gemert te melden. 
 
Ria Elshof deelt nog mee dat na de vergadering er bij haar weer wedstrijdboekjes verkrijgbaar zijn. 
 
Jan Mijnsbergen meldt nog dat hij zolang er geen betaalde functionaris is die de declaraties van de 
commissieleden, werkgroepleden en functionarissen kan uitbetalen hij dit nog voor zijn rekening 
zal nemen. 
Ook aanvragen voor een lening voor de bouw / verbouw van een accommodatie  zullen door Jan – in 
overleg met Johan Heurter – worden afgehandeld. 
 
Ronald Kramer (voorzitter NTTB) bedankt Henk Sandkuyl en Jan Mijnsbergen voor het vele werk dat 
zij – onder moeilijke omstandigheden – in de afgelopen periode hebben verricht en overhandigt hen 
een waardebon. 
 
15. Sluiting 
Henk Sandkuyl sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen. 
 
 
Arnemuiden, 1 juni 2012 
 
Jan Mijnsbergen 
waarnemend secretaris / penningmeester NTTB afd. ZuidWest 


