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Let op!       Let op! 
 

Gang van zaken tijdens vergadering: 
 

Het Afdelingsbestuur wil het formele deel van de Algemene Ledenvergadering sterk bekorten om op 
deze manier tijd vrij te maken voor discussies en besluiten over het bestuursmodel  NTTB afd. 
ZuidWest.  
 

Het is daarom voor de hierna volgende stukken alleen mogelijk schriftelijke vragen te stellen of 
opmerkingen te maken. Deze stukken zullen tijdens de ALV niet inhoudelijk behandeld 
worden: 
Agendapunt 2.a Notulen ALV ZuidWest d.d. 19 mei 2011 
Agendapunt 4.b Jaarverslag Ledenadministratie 
Agendapunt 4.c Jaarverslag Werkgroep Competitiezaken 
Agendapunt 4.d Jaarverslag Werkgroep Toernooien en Wedstrijden 
Agendapunt 4.e Jaarverslag Communicatie 
Agendapunt 4.f Jaarverslag Opleidingen 
Agendapunt 4.g Jaarverslag Technische zaken 
Agendapunt 4.h Jaarverslag Accommodatiezaken 
 
Vragen over al deze verslagen dienen schriftelijk vóór 19 mei 2012 te zijn ingediend bij de 
secretaris a.i.: 
Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden, e-mail: secretaris@nttb-zuidwest.nl 
 
De financiële onderwerpen zullen tijdens de ALV worden behandeld, maar (technische) vragen 
dienen bij voorkeur vooraf te worden ingediend vóór 19 mei 2012 bij de penningmeester a.i.: Jan 
Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden, e-mail: penningmeester@nttb-zuidwest.nl 
 
 
Bestuur afdeling ZuidWest van de NTTB 
 
 
Henk Sandkuyl  
vice-voorzitter en functionaris Communicatie 

 

mailto:penningmeester@nttb-zuidwest.nl
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 Agenda voor de Afdelingsledenvergadering van de 
 Afdeling ZuidWest van de Nederlandse Tafeltennisbond 
 Woensdag 30 mei 2012 te Oudenbosch om 20.00 uur 
 

 

1. Opening door de voorzitter 
 

2. Vaststellen notulen afdelingsledenvergadering d.d.19 mei 2011 te Oudenbosch (2.a) 
alsmede behandeling actiepunten n.a.v. notulen ( 2.b) en correcties op notulen (2.c) 

 Eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent dit verslag dienen schriftelijk vóór 19 mei 2012 te zijn ingediend 
bij  de secretaris a.i.: Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden,  

 e-mail: secretaris@nttb-zuidwest.nl 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen  
 

4. Behandeling jaarverslag 2011 van het afdelingsbestuur (4.a), van de 
ledenadministratie (4.b) en van de werkgroepen van de afdeling (4.c t/m 4.h) 

 Eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent deze verslagen dienen schriftelijk vóór 19 mei 2012 te zijn 
ingediend bij de secretaris a.i.: Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden,  

 e-mail: secretaris@nttb-zuidwest.nl 
 

5. Verslag kascommissie  
 

6. Behandeling jaarverslag 2011 van de afdelingspenningmeester onder overlegging van 
de resultatenrekening over 2011 (6.a), alsmede de balans per 31 december 2011 (6.b), 
inclusief toelichtingen 

 Eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent het jaarverslag, de balans en de exploitatie-rekening dienen 
schriftelijk vóór 19 mei 2012 te zijn ingediend bij de penningmeester a.i.: Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 
4341 KD Arnemuiden, e-mail: penningmeester@nttb-zuidwest.nl 

 

7. Vaststelling van de afdelingscontributie en de heffingen voor het jaar 2013 
 
8. Vaststelling Begroting 2012 en 2013 
 

9. (Her)benoeming leden kascommissie 
 Kandidaten  (resp. tegenkandidaten) dienen schriftelijk vóór 19 mei 2012 te worden voorgedragen bij de 

secretaris a.i.: Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden, e-mail: secretaris@nttb-zuidwest.nl 
 Ook mondelinge voordracht tijdens de vergadering is mogelijk. 
 (de voordrachten moeten voldoen aan het gestelde in art. 13 lid 2 van het Afdelingsreglement) 
 

10. (her)benoeming Bondsraadsleden 
 Kandidaten  (resp. tegenkandidaten) dienen schriftelijk vóór 19 mei 2012 te worden voorgedragen bij de 

secretaris a.i.: Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden, e-mail: secretaris@nttb-zuidwest.nl 
 Ook mondelinge voordracht tijdens de vergadering is mogelijk. 
 (de voordrachten moeten voldoen aan het gestelde in art. 13 lid 2 van het Afdelingsreglement) 
 

11. Behandeling Rapportage Commissie Bestuursmodel NTTB ZuidWest 
 

12. Benoeming bestuursleden 
 Kandidaten tegenkandidaten) dienen schriftelijk vóór 19 mei 2012 te worden voorgedragen bij de secretaris a.i.: 

Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden, e-mail: secretaris@nttb-zuidwest.nl 
 Ook mondelinge voordracht tijdens de vergadering is mogelijk. 
  (de voordrachten moeten voldoen aan het gestelde in art. 8 lid 1 van het Afdelingsreglement) 
 

13.  Voorstellen en/of mededelingen door de verenigingen 
 Voorstellen dienen schriftelijk vóór 19 mei 2012 te zijn ingediend bij de secretaris a.i.: Jan Mijnsbergen, 

Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden, e-mail: secretaris@nttb-zuidwest.nl 
 Later ingediende voorstellen kunnen niet in behandeling worden genomen. 
 

14. Rondvraag 
 Eventuele nu reeds bekende vragen, niet ressorterend onder een van bovengenoemde agendapunten, gaarne 

vooraf schriftelijk indienen bij de secretaris a.i.: Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden,  
 e-mail: secretaris@nttb-zuidwest.nl 
 

15. Sluiting 
 

mailto:secretaris@nttb-zuidwest.nl
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Inleiding ALV 2012 
 
Al jaren is het slecht gesteld met het invullen van bestuurs en andere functies in de afdeling 
ZuidWest. In eerste instantie werd het niet zo'n probleem omdat functionarissen hun vertrek  
een of meerdere jaren uitstelden. Medio 2011 werd de situatie echter heel nijpend: er bleven na 
de ALV in mei slechts twee leden van het afdelingsbestuur over. 
De twee AB leden weigerden de gehele verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de 
afdeling op zich te nemen en eisten dat er in september 2011 een volwaardig AB zou zijn. Tot  
die tijd zouden zij enkel de lopende zaken afhandelen. 
Helaas was er in oktober nog geen zicht op een volwaardig AB: er waren enkele kandidaten, maar 
voor het overgrote deel van de functies was nog geen invulling gevonden. De twee AB leden  
moesten beslissen hoe verder. Een buitengewone ledenvergadering was weliswaar een optie, maar 
er werd getwijfeld of dat wel het benodigde resultaat zou opleveren. Daarom werd besloten een 
bijeenkomst te beleggen waar iedereen die zich betrokken voelde of een bijdrage aan de oplossing 
wilde leveren kon aanschuiven om mee te denken over hoe verder te gaan. 
Tijdens die bijeenkomst in november 2011 werd het al snel duidelijk dat er op korte termijn geen 
nieuw AB geformeerd zou gaan worden. De avond was wel het startpunt van de commissie Nieuw 
Bestuursmodel ZuidWest. 
De commissie zou zich gaan buigen over hoe het tafeltennissen in Zeeland en Brabant vormgegeven 
en bevorderd kan worden. 
In de afgelopen maanden heeft de commissie veel werk verzet. Er is gesproken met veel 
verenigingen op de regiovergaderingen en met leden van werkgroepen. Er is natuurlijk ook  
contact geweest met het hoofdbestuur van de NTTB en de landelijke commissie bestuurlijke 
vernieuwing. 
De commissie zal tijdens de ALV 2012 aanbevelingen doen, met de verenigingen overleggen over 
het hoe en wat en de verenigingen vragen te besluiten hoe verder te gaan. Uit gesprekken  
met het HB is gebleken dat zij geheel achter de afdeling staan en hopen dat ZuidWest een goede 
oplossing voor de problemen zal vinden. 
 
Wat betekent dit concreet voor de ALV 2012? 
Het eerste gedeelte zal als vanouds zijn: we behandelen de jaarverslagen van de werkgroepen en 
de financiën van 2011. Ook de verkiezing van kascontrole commissie en de bondsraadleden  
zal gebeuren. 
Daarna zal onder leiding van de commissie Nieuw Bestuursmodel een discussie plaats vinden over 
hoe verder. Indien de uitkomst is dat de verenigingen een model kiezen waar een AB geen 
onderdeel van is, zal er ook geen AB bestuursverkiezing meer zijn. Willen de verenigingen wel een  
AB dan zal er tijdens de ALV een bestuursverkiezing plaats hebben, mits er natuurlijk kandidaten 
zijn. 
 
Hoe zit het met de AB leden? 
Jan Willem Bultman heeft in januari besloten zijn functie als penningmeester van de afdeling neer 
te leggen. Daar waren een aantal moverende redenen voor die we niet tijdens de ALV aan  
de orde willen stellen. Op deze plaats is echter een dank-je-wel op zijn plaats voor het werk dat 
Jan Willem tot januari 2012 voor de afdeling heeft verricht. 
Gelukkig heeft Jan Mijnsbergen zich spontaan aangeboden om tot aan de ALV 2012 zowel het 
penningmeesterschap als het secretariaat ad interim op zich te nemen om daarmee een goede ALV  
mogelijk te maken. Daarvoor had Jan al de organisatie van de regiovergaderingen voor zijn 
rekening genomen en daarmee de mogelijk geschapen voor de commissie Nieuw Bestuursmodel met 
alle verenigingen te praten over de toekomst. 
Blijft nog over de communicatie functionaris en vice-voorzitter Henk Sandkuyl. Hij zal geen deel 
uitmaken van een eventueel nieuw afdelingsbestuur en ook in een ander bestuursmodel geen  
functie meer uitvoeren. 
 
Rest ons de vergadering veel wijsheid toe te wensen. 
 
Henk Sandkuyl 
vice-voorzitter 
 
Jan Mijnsbergen 
secretaris / penningmeester a.i.
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Agendapunt 2.a 

 
Notulen van de ledenvergadering van de Afdeling Zuidwest van de N.T.T.B. 
gehouden op 19 mei 2011 te Oudenbosch 

 
Aanwezig: 
Afdelingsbestuursleden: Henk Sandkuyl, waarnemend voorzitter en Communicatie 
 Jan Mijnsbergen, secretaris 
 Jan Willem Bultman, penningmeester 
 Youri van Dijken, Wedstrijdzaken 
  

Werkgroep Competitiezaken: Kees van Oers en Cor Bom. 
 

Adviesgroep Competitie: Marlies Somers en Cor Bom. 
 

Werkgroep Toern. & Wedstr.:  Mick van Hoof, Harrie Kuijpers en Daan Mijnsbergen. 
 

Werkgroep Pers en Propaganda: Johan Heurter. 
 

Werkgroep Techn. Zaken:  Piet Kleijne, Huub de Maat, Rob Kremers en Theo van Mullekom. 
 

Kascommissie: Patrick Robben en Chris v.d. Wetering. 
 

Bondsraadsleden:  Adri Dam. 
 

Plv. Bondsraadsleden: - 
 

Bestuur regio N.O.-Brabant: Hans v.d. Bruggen en Henk van Rijn. 
 

Ereleden: Chris van Dijk, Adri Dam, Jan Mijnsbergen en Sophie Dijkers.  
 

Leden van Verdienste: Hans v.d. Bruggen, Ria Elshof, Harrie Kuijpers, Ton Jongenelen  
en Theo van Mullekom. 

 

Ereraad goud: Johan Heurter, Jan Willem Bultman en Mick van Hoof. 
 

Ereraad zilver: Harrie van der Steen en Adriaan Schellekens. 
 

Ereraad brons: Peter van Brakel, Leon van Esch en Ronald de Wild. 
 

Hoofdbestuur NTTB: In overleg tussen HB en AB geen afvaardiging 
 

Persoonlijke leden: - 
 

Leden: Leon Theelen. 
 
Aanwezig namens de verenigingen: 
Arnemuiden D. Mijnsbergen 
ATTC ’77 M. Rovers 
 J. Heurter 
Batswingers J. de Vet 
Bergeijk G. van Geel 
 mw. J. van Geel 
BSM A. v.d. Veeken 
 R. de Wild 
Budilia H. van der Steen 

A. Schellekens 
De Kruiskamp ‘81 A. Oosting 
 G. Stads 
De Pin Pongers R. Quik 

A. Raaymakers 

Die Meede J. Verhoeve 
Elshout Th. Stevens 
Flash H. Maessen 
 R. van Voorene 
Het Markiezaat F. Bouma 
Hooghei G.van Eijkeren 
Hotak ’68 T. Kommers 
 R. v.d. Heuvel 
Hyperion M. Feijt 
Kapelle C. van Oers 
Luto E. v.d. Geld 
Middelburg B. van Bergen 
MTTV ’72 C. Verbakel 
 E. v.d. Munckhof 

Never Despair C. Habraken 
ODT J. Schoenmakers 
OTTC Ch. v.d. Wetering 

OTTVA R. Steffers 
 F. van Vlimmeren 
Oudelande L. Jacobs 
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Vervolg aanwezig namens de verenigingen: 
Rally D. van Tilborg 
 M. de Waal 
Red Star ’58 R. Brekelmans 
 G.A. van Gestel 
Renata G. van Dongen 
 J. Schenkelaars 
Reynaert H. de Maat 
 H. Janssen 
SAR ’72 J. ’t Hooft 
Scaldina Y. van Dijken 
Smash H. Sweep 
 H. v.d. Houdt 

Son en Breugel R. Elshof 
Stiphout M. van Hoof 
TCO ’78 J. den Ouden 
TIOS ’51 P. Robben 
 I. de Graaf 
Unicum E. Sloots 
 J. Franssen 
Valkenswaard G. Daamen 
Vice Versa ’51 J. Dekkers 
Waalwijk Th. de Laat 
 H. de Vaan 
Witac ’89 C. Bom  
Yerseke J. Overbeeke 

 
 

 

Afwezig met kennisgeving: 
De werkgroepleden: Jan van Gemert, Johan ’t Hooft, Judith Morcus, Mattanja Dijkers, 

Alexander Heil, Eelco Ligtenberg, 
De bondsraadsleden: Nico van Erp 
De plv. bondsraadsleden:  Albert Rooijmans en Han v.d. Zijden 
De ereleden: Toine van Otterdijk 
De leden van verdienste:  Albert Rooijmans 
De verenigingen:  ATTV ’71, The Back Hands, Big Smash, Cofely, ECVA,Een en 

Twintig, JCV, de Meppers,  N.O.N., NTTV, RDT, SAR ‘72, Smash 
’84, Tanaka, Taverbo en Westerzicht. 

De leden: Jacques Derksen 
 
 
Afwezig zonder kennisgeving: 41 verenigingen 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
De waarnemend-voorzitter, Henk Sandkuyl, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Hij geeft vervolgens direct het woord aan Jan Mijnsbergen voor een mededeling. 
Jan Mijnsbergen stelt dat vrijwel alle aanwezigen Remco Dijkers van naam kennen en velen uit 
Zeeland en West Brabant kennen hem ook persoonlijk, vanwege zijn inzet als SCL voor de afdeling 
ZuidWest en daarvoor voor de afdeling Zeeland. 
Nu is het zo dat bij Remco genderdysforie is vastgesteld, wat wil zeggen dat hij geboren is als 
vrouw maar met het lichaam van een man. Naar aanleiding daarvan heeft hij besloten verder te 
gaan in het leven als vrouw onder de naam Sophie Dijkers. Wij hopen dat iedereen haar keuze zal 
accepteren en respecteren. 
 
Henk Sandkuyl neemt weer het woord en vraagt een kort moment van stilte voor degenen die ons 
ontvallen zijn in het afgelopen jaar. 
Verder memoreert hij de huldiging van Ria Elshof voor haar vele werk tijdens de WK 2011 in 
Rotterdam. Ook maakt hij melding van het feit dat het damesteam van Hotak ’68 a.s. zaterdag in 
Veenendaal speelt om het Nederlands kampioenschap. 
 
Henk Sandkuyl deelt daarna het volgende mee: 
Het AB heeft afgelopen week de stand van zaken m.b.t. vacatures in het AB en de afdeling 
besproken en zijn tot de conclusie gekomen dat de op handen zijnde situatie na het aftreden van 
Jan Mijnsbergen en Youri van Dijken vanavond, onverantwoord en onwerkbaar zal zijn. 
De twee overgebleven bestuursleden, Jan Willem Bultman en Henk Sandkuyl, kunnen niet met z'n 
tweeën de hele verantwoording voor de afdeling op zich nemen. Het is niet eerlijk t.o.v. 
hen en niet goed voor de afdeling: er is veel werk te doen en daar zijn handjes voor nodig. 
Bovendien is in het de reglementen bepaald dat een  AB uit minimaal 5 personen moet bestaan. 
Het Hoofdbestuur bespreekt in de komende week de status van de vacatures in de diverse 
afdelingsbesturen. 
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Daarom gaan we het volgende doen: 
  de komende maanden moet er een oplossing komen voor de vacatures; 
  het huidige AB en m.n. Jan Willem en Henk willen niet alleen de verantwoording voor de 
    toekomst op zich nemen: zowel financieel, organisatorisch als tafeltennistechnisch; 
  direct gevolg is dat we vanavond geen beslissingen nemen of discussies aangaan over toekomstige 
    zaken: niet over financiële of andere zaken, begrotingen incluis; 
  natuurlijk zal het huidig AB wel verantwoording afleggen over het afgelopen jaar. 
 
Concreet zullen we vanavond dan ook de agendapunten 8, 9, 10 en 13 niet behandelen. Na 
afronding van de agenda volgt de pauze met enkele plichtplegingen. We kunnen dan zien of er nog 
formeel of informeel over de situatie gesproken kan worden. 
 
Tenzij de ALV anders beslist willen Jan Willem en Henk als een demissionair kabinet wel lopende 
zaken afhandelen, maar niet langer dan tot september. Daarna moet er een oplossing zijn en pas 
dan kunnen er beslissingen over de toekomst worden genomen. Concreet een nieuwe ALV. 
Marlies Somers (Hotak ’68) zou eigenlijk wel naar de toekomst willen kijken, bovendien zal het 
Hoofdbestuur van de NTTB snel een besluit moeten nemen en moeten ingrijpen. 
 
2.a. Vaststellen notulen afdelingsledenvergadering d.d. 26 mei 2010 
De notulen worden - onder dankzegging aan de secretaris - vastgesteld. 
 
2.b. Actiepunten afdelingsledenvergadering dd. 26 mei 2010 
Met betrekking tot dit onderwerp worden geen opmerkingen gemaakt. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Jan Mijnsbergen deelt mee dat er een brief binnengekomen is van Gerry van Dooren, die behandeld 
zal worden bij agendapunt 4.g. 
 
4.a. Jaarverslag 2010 van het afdelingsbestuur 
De discussie aangezwengeld door de regio Noord-Oost Brabant omtrent het al dan niet in papieren 
vorm toesturen van de jaarstukken wordt afgesloten met een stemming bij handopsteken. Een 
grote  meerderheid vindt dat de huidige gang van zaken (alleen in papieren vorm toesturen 
wanneer men er om vraagt) gehandhaafd kan blijven. 
 
Cor Bom is van mening dat het wel moeilijk reageren is voor de aanwezigen nu ze het stuk van de 
regio Noord-Oost Brabant met de antwoorden van het AB pas aan het begin van de vergadering in 
handen kregen. 
 
Een aantal punten aangedragen door de regio Noord-Oost Brabant zullen bij de verschillende 
agendapunten worden behandeld. De rest van de punten wordt opgenomen onder punt 14 van dit 
verslag. 
 
Naar aanleiding van de vraag  omtrent de stand van zaken met betrekking tot de 
“Voorbeeldverenigingen” en het project “Samen vooruit” zal aan de BR-leden gevraagd worden 
hiernaar navraag te doen tijdens de komende Bondsraad. 
 
Tevens zal aan de BR-leden gevraagd worden of er voor de verenigingen een mogelijkheid kan 
worden gemaakt in de competitiemodule van NAS om de uitslagen en standen eenvoudiger uit te 
printen. 
 
Bij punt 4 (Deelname in landelijke organen) moeten worden toegevoegd Marlies Somers 
(functiezetel BR Topsport) en Kees Kamp (functiezetel BR Financiën); zij zijn beiden door de 
afdeling ZuidWest voorgedragen. 
 
Bij punt 8 (Overzicht ereleden enz.) moet het jaartal worden gewijzigd in 2010. 
 
Bovenstaande wijzigingen en opmerkingen zijn aangedragen door de regio Noord-Oost Brabant, 
waarvoor dank. 
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De opmerkingen m.b.t. de toekomst worden niet verwerkt, aangezien de betreffende 
agendapunten niet worden behandeld. Indien nog relevant zullen de opmerkingen meegenomen 
worden in de ALV waar de begrotingen van de komende jaren worden besproken. 
 
De notulen worden - met in acht name van bovenstaande correcties - onder dankzegging aan de 
secretaris vastgesteld. 
 
4.b. Jaarverslag 2010  van de ledenadministrateur 
Twee correcties n.a.v. vragen door de regio Noord-Oost Brabant. 
Het overzicht van de verenigingen met de meeste nieuwe leden moet als volgt worden gewijzigd: 
1. Tios ’51 [17] 
2. De Batswingers [13] 
3. TCS [10] 
4. De Meppers, Het Markiezaat, Stiphout en Unicum [9] 
5. Rotac en Groene Ster [8] 
 
In Tabel 1 (Bruto leden per jaar) staan na “OTTVA” de “Persoonlijke leden” vermeld. Deze komen 
daar te vervallen, omdat ook onderaan de tabel deze al vermeld staan. 
De totalen veranderen daardoor als volgt: 
Totaal  5641  5797  5848  -156  -2,7 
 
Het jaarverslag wordt - onder dankzegging aan de ledenadministrateur Ria Elshof - met 
bovenstaande correcties vastgesteld. 
 
4.c. Jaarverslag 2010 werkgroep Competitiezaken 
Het jaarverslag wordt  - onder dankzegging aan de werkgroep - ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.d. Jaarverslag 2010 werkgroep Toernooien en Wedstrijden 
Het jaarverslag wordt - onder dankzegging aan de werkgroep - ongewijzigd  vastgesteld. 
 

4.e. Jaarverslag 2010 werkgroep Communicatie 
Het jaarverslag wordt - onder dankzegging aan Henk Sandkuyl - ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.f. Jaarverslag 2010  Opleidingen 
Er is geen jaarverslag opgesteld. 
 
4.g. Jaarverslag 2010 werkgroep Technische zaken 
Het jaarverslag wordt – onder dankzegging aan de werkgroep – vastgesteld. 
Er ontspint zich een discussie naar aanleiding van de betaling aan trainers en het stoppen van de 
afdelingstrainingen, waarbij ook de ingekomen brief van Gerry van Dooren wordt betrokken. 
Ton Kommers (Hotak ’68) is van mening dat de omschrijving dat Theo van Mullekom om 
persoonlijke reden is gestopt als trainer bij de afdelingstrainingen, niet helemaal de juiste 
omschrijving is van het probleem. 
Theo van Mullekom voegt daar zelf aan toe dat het probleem niet alleen voor hem geldt, maar voor 
alle trainers. 
Marlies Somers (Hotak ’68) stelt dat je meer zou moeten betalen. 
Henk Sandkuyl antwoordt hierop dat voor het doen van netto betalingen het geld ontbreekt. Er mag 
aan vrijwilligers niet meer betaald worden dan € 1.500,= als vrijwilligersbijdrage. Van dit bedrag 
moeten dan ook de onkosten door de vrijwilliger zelf worden betaald. 
Eardly van der Geld (Luto)pleit voor een lobby richting Den Haag om de vrijwilligersbijdrage te 
verhogen. 
Ton Kommers pleit voor het opzoeken van de grenzen van de regeling.  
Het AB antwoordt dat het opzoeken van de grenzen niet betekent dat we over de grenzen heen 
gaan en het lijkt er op dat sommigen dat suggereren. Het AB benadrukt dat de vergadering zich 
goed moet realiseren dat onze jaarrekening door de accountants van de NTTB nauwkeurig wordt 
onderzocht, iets waar weinig verenigingen mee te maken hebben. Henk Sandkuyl stelt dduidelijk 
dat het AB alles wil doen om vrijwilligers een redelijke vergoeding te geven, maar wel binnen de 
huidige regelgeving.  
Ben van Bergen (TTC Middelburg) is het volkomen eens met de stelling van het AB en de 
aanwezigen onderstrepen dit met een applaus. 
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Marlies Somers (Hotak ’68) vindt dat er gezocht moet worden naar een creatieve oplossing. 
Jan Willem Bultman deelt nog mee dat er aan die € 1.500,= vrijwilligersvergoeding per jaar nog 
diverse randvoorwaarden verbonden zijn. Ook zou bij een fiscaal juiste uitbetaling van € 1.500,= er 
door de afdeling ongeveer € 2.600,= bruto uitbetaald moeten worden. 
Joost Schoenmakers (ODT) heeft zelf meegelopen als assistent trainer bij de afdelingstrainingen en 
is van mening dat er door het AB en met name door John van Geel, alles aan is gedaan om tot een 
oplossing te komen. 
Rob Kremers (werkgroep Techn. zaken) weet te melden dat John van Geel minstens 10 trainers 
heeft benaderd om een oplossing te vinden voor de stopgezette afdelingstrainingen. 
Henk Sandkuyl constateert wel dat er richting de ouders en de deelnemers aan de 
afdelingstrainingen mogelijk onvoldoende gecommuniceerd is. Het AB zal dat opnemen met de 
werkgroep.  
Wel is vanuit de ouders door een fiscalist bevestigd dat de toepassing van de vrijwilligersvergoeding 
geen andere mogelijkheid biedt dan door het afdelingsbestuur gehanteerd. 
 
Het AB zal aan onze Bondsraadsleden vragen of zij de vergoedingen aan de orde willen stellen in de 
BR en het AB zal tevens het HB vragen te gaan lobbyen voor een betere regeling. 
 
4.h. Jaarverslag 2010 Accommodatiezaken 
Onder agendapunt 4.h (Accommodatiezaken): In de zin: Het totaal uitstaand bedrag per 31-12-2009 
is € 23.060 moet het jaartal worden veranderd in 31-12-2010. 
Er zijn geen schriftelijke vragen binnengekomen. 
Het jaarverslag wordt - onder dankzegging aan de werkgroep - ongewijzigd vastgesteld. 
 
5.     Verslag Kascommissie 
Het lid van de Kascommissie Patrick Robben verklaart namens de kascommissie: 

 dat de verantwoorde uitgaven in voldoende mate gedekt zijn door voor akkoord getekende 
bescheiden; 

 dat de balans en de exploitatierekening over 2010 samen een getrouw beeld geven van de 
vermogenspositie per 31 december 2010 en het resultaat over het verslagjaar 2010.  

 
De kascommissie stelt voor om het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen voor het in 
het verslagjaar 2010 gevoerde financiële beleid. 
 
6.a.Resultatenrekening 2010 
Vraag van de regio Noord-Oost Brabant: 

Bij de toelichting op de resultatenrekening 2010 staat ook weer een groot bedrag genoemd 
van € 151.110,96.  
VRAAG: Welke bondstarieven/contributies liggen hieraan ten grondslag?     
 
ANTWOORD AB: 
 
Specificatie contributie-afdracht bondsbureau en afdeling 

   

         

 
2010 

           Bondsbureau     Afdeling   Totaal 2010 

  ledental bonds bureau   ledental 
 

afdeling   

    € per lid €     € per lid €   

basiscontributie 5.460 11,71 63.936,60   5.460 1,50 8.190,00 72.126,60 

    
 

      
 

    

senioren 2.221 15,56 69.117,52   2.222 3,08 13.684,44 82.801,96 

competitietoeslag   
 

      
 

    

€ per half jaar   
 

      
 

    

    
 

      
 

    

jeugd 867 10,39 18.016,26   867 2,00 3.468,00 21.484,26 

competitietoeslag   
 

      
 

    

€ per half jaar   
 

      
 

    

      151.070,38       25.342,44 176.412,82 

 
2009 
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    Bondsbureau     Afdeling   Totaal 2009 

  ledental bonds bureau   ledental 
 

afdeling   

    € per lid €     € per lid € € 

basiscontributie 5.667 8,50 48.169,50   5.667 1,50 8.500,50 56.670,00 

    
 

      
 

    

senioren 2.251 15,18 68.340,36   2.251 3,08 13.866,16 82.206,52 

competitietoeslag   
 

      
 

    

€ per half jaar   
 

      
 

    

    
 

      
 

    

jeugd 941 10,14 19.083,48   941 2,00 3.762,00 22.845,48 

competitietoeslag   
 

      
 

    

€ per half jaar   
 

      
 

    

    
 

      
 

    

Persoonlijk    
 

      
 

    

lidmaatschap   
 

      
 

-37,00 -37,00 

      135.593,34       26.091,66 161.685,00 

 
Eardly van der Geld (Luto) stelt nog een vraag naar de post Promotie / Stimulering. 
Jan Willem Bultman antwoordt dat dit geld onttrokken wordt aan de bestemmingsreserve. 
De exploitatierekening wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
6.b. Balans per 31-12-2009 
Naar aanleiding van dit punt worden geen opmerkingen gemaakt. 
De balans wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
7. Evaluatie Beleidsplan 2010-2012 
Eardly van der Geld (Luto) vraagt hoe het zit met de organisatie van de afdelingskampioenschappen 
2012. 
Henk Sandkuyl antwoordt dat er ten aanzien hiervan nog geen vorderingen zijn gemaakt en dat het 
nieuwe bestuurslid Wedstrijdzaken er vanaf september zijn tanden in zal moeten zetten. 
Het beleidsplan wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Pauze 
Tijdens de pauze word Theo van Mullekom tot lid van verdienste benoemd voor de vele jaren die 
hij als trainer van de afdeling ZuidWest werkzaam is geweest. 
Jan Willem Bultman krijgt de onderscheiding “ereraad goud” voor zijn jarenlange staat van dienst 
binnen de Kascommissie. 
Vervolgens neemt Henk Sandkuyl afscheid van het AB lid Youri van Dijken (Wedstrijdzaken). 
 
Daarna wordt Jan Mijnsbergen benoemt tot erelid van de afdeling ZuidWest voor de totaal 17 jaar 
dat hij als afdelingsbestuurder werkzaam is geweest, eerst 7 jaar voorzitter van de afdeling 
Zeeland en vervolgens 10 jaar secretaris van de afdeling ZuidWest. Zijn echtgenote Liesbeth krijgt 
een bos bloemen overhandigd. 
 
Jan Mijnsbergen bedankt vervolgens een aantal mensen waarmee hij in de afgelopen jaren intensief 
heeft samengewerkt, en overhandigt Ria Elshof een bloemetje als dank voor de ondersteuning die 
hij de laatste 10 jaar van haar heeft mogen ontvangen. 
 
8. Vaststelling van de afdelingscontributie en de heffingen voor het jaar 2012 
Dit agendapunt wordt niet behandeld (zie inleiding bij de opening door Henk Sandkuyl). 
 
9. Vaststelling begrotingen 2011 en 2012 
Dit agendapunt wordt niet behandeld (zie inleiding bij de opening door Henk Sandkuyl). 
 
10. (Her)benoeming bestuursleden 
Dit agendapunt wordt niet behandeld (zie inleiding bij de opening door Henk Sandkuyl). 
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11. (Her)benoeming leden kascommissie 
De volgende (plv.)leden van de kascommissie zijn voor herbenoeming als lid van de kascommissie  
beschikbaar: Eelco Ligtenberg, Chris van de Wetering en Patrick Robben. 
Met applaus worden Eelco Ligtenberg, Chris van de Wetering en Patrick Robben voor 1 jaar 
herbenoemd tot lid van de kascommissie. 
Voorde functie van plaatsvervangend lid van de kascommissie zijn beschikbaar Eardly van der Geld 
en Hans van der Bruggen. 
Met applaus worden Eardly van der Geld en Hans van der Bruggen voor 1 jaar benoemd tot plv. lid 
van de kascommissie. 
 
12. (Her)benoeming (plaatsvervangend) leden Bondsraad 
Conform het voorstel wordt Han van der Zijden voor een periode van 3 jaar benoemd tot 
Bondsraadslid en Adri Dam eveneens voor een periode van drie jaar tot Plv. Bondsraadslid. 
 
13. Voorstellen of mededelingen door de verenigingen 
Dit agendapunt wordt niet behandeld (zie inleiding bij de opening door Henk Sandkuyl). 

 
14. Voorstellen of mededelingen door de verenigingen 
De ingekomen schriftelijke vragen van de regio Noord Oost Brabant zullen – voor zover hiervoor niet 
behandeld - hierna worden opgenomen met cursief de antwoorden van het AB. 

 
Agendapunt 6a (financiën: exploitatierekening 2010) 
Exploitatie 2010 de uitgegeven € 5.882 voor promotie/stimulering dient o.i. op de 
batenkant vermeld te worden naast de in de begroting opgenomen onttrekking ad € 11.800. 
Ook op de batenkant had € 2.500 vermeld moeten worden als onttrekking voorziening afd. 
trainingen, zoals begroot! Die begroting 2010 was door de ALV vastgesteld. De rekening 
2010 sluit dan met een overschot van € 3.886 dat naar de algemene reserve gaat.  
VRAAG: Is onze conclusie juist? 
ANTWOORD AB: De hier voorgestelde wijze van publiceren is ons inziens niet juist. 
 
Bij toelichting resultatenrekening 2010 meldt u: “ondanks de onderbezetting in het bestuur 
toch een redelijk financieel resultaat”  beter was “als gevolg van de onderbezetting.. een 
goed financieel resultaat”. 
Immers wat ging niet door en waarvoor was wel geld begroot: Nationale kaderdag € 250, 
Vrijwilligersbeleid  € 1.000, werkgroep opleidingen € 2.000, communicatie met 
verenigingen € 800, kindertafeltennisfeest € 2.100, organisatie trainersdag € 3.000, 
stimulering opleidingen € 1.500, spreekbeurten € 500. Totaal € 11.150.  
VRAAG: Is het juist dat door gebrek aan mankracht veel activiteiten niet zijn doorgegaan ? 
Wij constateren daarbij dat deze zaken ook in 2011 en 2012 niet meer –of slechts voor een 
klein bedrag- begroot zijn en dus ook in die jaren nauwelijks doorgang zullen vinden. Is die 
conclusie juist? 
ANTWOORD AB: Voor een deel is inderdaad de onderbezetting van het AB en de niet 
ingevulde functie Opleidingen oorzaak van het feit dat een aantal activiteiten niet zijn 
doorgegaan. 
 
Agendapunt 9 (begroting 2011) 
De op 26-5-2010 vastgestelde begroting 2011: uitgaven € 53.250 - € 1.500 jubileumfonds = 
€ 51.750  
In de voorliggende begroting 2011 is het uitgaven patroon € 42.950. Er is dus nogal wat 
gewijzigd !! 
OPMERKING: In de toelichting stelt de penningmeester  een 3-tal wijzigingen voor m.i.v. 
2011: 

 de bijdragen voor de regionale toernooien: hij verlaagt het bedrag dus pas in 2012 
naar € 1.250  

 Het bedrag voor de afdelingstrainingen: Hiervoor was in 2011 € 7.000 geraamd en 
staat in 2011 nog voor € 7.000 op de begroting. Pas in 2012 wordt het € 6.000 
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 Kosten bestuursdag te verlagen naar € 1.000. Dit bedrag stond ook al in de begroting 
2011 dus van een verlaging is geen sprake.  
 

VOORSTEL: Wij stellen voor de begroting 2011 te wijzigen met aan de uitgavenkant: 
kosten WK reducties € 10.500 en aan de inkomstenkant opname uit jubileumfonds € 
10.500. 
De ALV zal daar immers toestemming voor moeten geven en dat kan via deze 
begrotingsaanpassing. 
Om over desastreuze gevolgen te praten betreffende de begroting 2011 gaat ons veel te 
ver! 
ANTWOORD AB: 
Cijfers 2010 

      
€ 

         onttrekken aan de bestemmingsreserve afdelingstrainingen 
  

2.500 

         meer boeken als resultaat 2010 
     

2.500 

         toe te voegen aan de algemene reserve 
    

3.886 

         

         begroting 2011 
       

         Toestemming om aan de bestemmingsreserve 10-jarig jubileum te onttrekken 10.500 

Een eventueel positief saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
  

 
Agendapunt 9 (begroting 2012) 
Bij de rekening 2010 is een teruglopend ledenaantal geconstateerd, waardoor contributie-
inkomsten e.d. verminderen. Dan wordt gesteld : “Om de dalende contributieopbrengst 
een halt toe te roepen stelt het bestuur voor, om de contributies en competitietoeslagen 
m.i.v. 2012 te verhogen”. Opbrengst € 850,-- Hoewel het minimale verhogingen betreft 
achten wij dit toch een verkeerd signaal, gevaar bestaat dat leden afhaken. Daar komt bij 
dat het financieel voor de afdeling ook niet nodig is. Wij geven dat verderop aan. 
VOORSTEL: geen contributieverhoging. 
ANTWOORD AB: Deze vraag wordt doorgeschoven naar de Buitengewone 
Afdelingsledenvergadering in september 2011. 
 
Men wil ook de afgeschafte eigen bijdragen voor deelname aan de jeugdcup en afdelings- 
en bondstrainingen weer invoeren. Dit zou € 2.500 opleveren. 
VOORSTEL: NIET deze kosten weer aan deelnemers in rekening brengen. 
ANTWOORD AB: Deze vraag wordt doorgeschoven naar de Buitengewone 
Afdelingsledenvergadering in september 2011. 
 
Gevolgen van deze voorstellen: 
Het overschot 2012 ad € 4.950,-- te verlagen met € 850 en € 2.500 = overschot 2012 € 1.600 
De algemene reserve bedraagt dan eind 2012 € 43.136 - € 2.400 (2011) + € 1.600 (2012) = € 
35.136 
De reserve promotie/stimulering eind 2012 € 12.665 - € 5.500 (2011) - € 5.250 (2012) = € 
1.915 
De reserve afdelingstrainingen is eind 2012 opgesoupeerd 
Het jubileumfonds is eind 2011 waarschijnlijk al leeg 
Het accommodatiefonds is ook nog een goede buffer van liefst € 30.000. 
VOORSTEL: Wij menen dat de reserves voor onze afdeling nog voldoende zijn. Wij geven in 
overweging om vast te (laten) stellen hoe hoog het eigen vermogen behoort te zijn c.q. 
blijven. Vanuit dat dan vastgestelde bedrag is te bezien of en in hoeverre contributies en 
andere verhogingen noodzakelijk zijn. 
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ANTWOORD AB: Hiervoor heeft het AB al aangegeven dat zij zich zorgen maakt over de  
teruggang van het vermogen van de afdeling. 
Maar het vaststellen van een minimumvermogen is op zich geen slechte zaak. 
Verloop reserves NTTB afd. ZuidWest 

PASSIVA   31-12-12 31-12-11 31-12-10 31-12-09 

Algemene Reserve  45.686 43.236 45.636 41.750 

Promotie  1.915 7.165 12.665 18.547 

Jubileumfonds  0 0 10.500 10.500 

Accommodatiefonds  30.000 30.000 30.000 30.000 

Jeugd: Uitb. Welpentr. 0 0 2.500 5.000 

Totaal 77.601 80.401 101.301 105.797 

+/- - 2.800 - 20.900 - 4.496  

 
 
ADVIES: Verenigingen zullen als eersten moeten zorgen dat er meer leden bij de afdeling 
komen. Mogelijk is wellicht om bij PR-werkzaamheden en andere verenigingszaken, 
scholieren in het V.O. in te schakelen die verplicht zijn om maatschappelijke stages te 
verrichten. Verenigingen zouden ook meer gebruik moeten gaan maken van 
combinatiefunctionarissen die werkzaam zijn bij de gemeenten en contacten leggen tussen 
scholen en verenigingen. MET activiteiten zijn nieuwe leden binnen  te halen en te 
behouden. 
 
Agendapunt 10 (benoeming leden afdelingsbestuur) 
ADVIES: Zonder bestuur geen afdeling, geen activiteiten. Wij hopen dat er mensen zich 
bereid verklaren om een taak op zich te nemen. Probeer de bestuurstaken toch iets te 
verlichten en stuur een dringend verzoek aan de verenigingen om ze de ernst van de 
situatie onder ogen te brengen. Ook hier zou een scholier (maatschappelijke stage) 
wellicht goede diensten kunnen bewijzen en een afdelingsbestuurder behulpzaam kunnen 
zijn.  
VRAAG: Is te denken aan een bestuur ondersteuner die werkzaamheden kan verrichten 
voor de vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1.500 per jaar ? 
ANTWOORD AB: Een bestuurondersteuner voor € 1.500,= per jaar of een scholier zal 
nauwelijks een taakverlichting opleveren voor de bestuursleden. De werkzaamheden zijn 
zo divers dat het instrueren van de ondersteuner waarschijnlijk meer tijd kost dan dat het 
tijdwinst oplevert. Het blijkt nu al dat het uitbesteden van de boekhouding naar het 
Bondsbureau nauwelijks tot geen minder werk oplevert voor de penningmeester. Het 
bestuur heeft NU een aantal volwaardige bestuursleden nodig en een functionaris die de 
opleidingen coördineert. 
 
Agendapunt 12 (bondsraad) 
In het verleden werd door een van de bondsraadsleden regelmatig verslag gedaan wat zich 
in die vergaderingen afspeelde en vooral kwamen zaken en opmerkingen vanuit ZuidWest 
daarin aan de orde. Helaas horen we niets meer over die vergaderingen behalve officiële 
verslagen die op de website NTTB zijn te lezen en pas na een half jaar. 
VRAAG: Kunt u de BR-leden vanuit onze afdeling hier eens naar vragen ? 
ANTWOORD AB: Helaas maakt de vaste “reporter” van de BR-vergaderingen geen deel 
meer uit van de delegatie uit ZuidWest. Wij zullen deze vraag voorleggen aan de huidige 
BR-leden. 
 
15. Rondvraag 
Chris van de Wetering (OTTC) bedankt Jan Mijnsbergen voor het vele werk dat hij verricht heeft 
met betrekking tot het bestellen van ruim 1.100 kaartjes voor de WK 2011. 
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Op de vraag of het nu zeker is dat de contributie 2012 ongewijzigd blijft - nu de begroting 2012 niet 
is vastgesteld - antwoordt Henk Sandkuyl ontkennend. 
 
Ineke de Graaf (Tios ’51) meldt dat er nog usb-sticks van de WK 2011 in de vorm van een tt-batje 
beschikbaar zijn. 
 
Marlies Somers (Hotak ’68) vindt dat er nu een onzekere situatie ontstaan is voor de afdeling 
ZuidWest. Misschien zouden er een aantal taken overgenomen kunnen worden door het 
Bondsbureau. 
Henk Sandkuyl antwoordt dat hij hoopt in september weer een volledig bestuur te kunnen 
presenteren. 
Chris van de Wetering (OTTC) is bereid mee te werken aan het zoeken naar een oplossing. 
Over de stelling van Marlies Somers dat er over 5 jaar geen afdeling meer bestaat in z’n huidige 
vorm wordt verder geen uitspraak gedaan. 
Hans van der Bruggen (Never Despair) vraagt zich af of er samenwerking met andere bonden 
mogelijk is, eventueel bonden met een regiokantoor. 
Tevens merkt Hans van der Bruggen op dat 50% van de verenigingen niet aanwezig is en vindt dit 
eigenlijk een schandalige zaak. 
Hans van der Bruggen stelt voor vanuit deze ALV  het HB van de NTTB te feliciteren met het 
fantastische WK 2011 in Rotterdam. Deze wens zal door het AB worden uitgevoerd. 
 
Ria Elshof (Son en Breugel) meldt dat bij haar nog wedstrijdboekjes te bekomen zijn. 
Verder bedankt zij het bestuur voor de vele werkzaamheden en complimenteert Henk Sandkuyl  
voor de manier waarop hij het voorzitterschap waarneemt. 
Zij wenst tevens Jan Mijnsbergen een fijne tijd toe met Liesbeth zonder de tafeltennisdruk. 
 
16. Sluiting 
Henk Sandkuyl sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen. 
 
 
 
Arnemuiden, 30 mei 2011 
 
Jan Mijnsbergen 
voormalig secretaris NTTB afd. ZuidWest 
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Agendapunt 2b 

 

Actiepunten naar aanleiding van de ledenvergadering van de Afdeling 

ZuidWest van de N.T.T.B. gehouden op 19 mei 2011 te Oudenbosch 

 
volgnr. omschrijving  
11-01 Aan BR-leden vragen om tijdens de komende BR navraag te doen omtrent de en 

betreffende de “Voorbeeldverenigingen” en het project “Samen vooruit”.  
 Uitgevoerd. 
 
11-02 Aan BR-leden vragen om tijdens de komende BR te vragen of in de competitiemodule van 

NAS het uitprinten van uitslagen, standen en persoonlijke resultaten kan worden 
vereenvoudigd. 

 Uitgevoerd. 
 
11-03 Richting deelnemers aan stopgezette afdelingstrainingen en hun ouders duidelijk maken 

dat er alles aan gedaan is om tot een oplossing te komen.  
 Uitgevoerd. 
 
11-04 Aan BR-leden vragen om tijdens de komende BR aandacht te vragen voor de problematiek 

betreffende het niet kunnen invullen van de bestuursfuncties binnen de 
afdelingsbesturen. 

 Uitgevoerd. 
 
11-05 Aan BR-leden vragen of zij voortaan na de BR-vergadering een verslag willen maken voor 

publicatie op de website van de afdeling.  
 Uitgevoerd. 
 
11-06 HB feliciteren vanuit ALV met fantastisch WK 2011. 
 Uitgevoerd. 
 
11-07 Aan BR-leden vragen de hoogte van de vergoedingen aan vrijwilligers aan de orde te 

stellen tijdens de komende Bondsraad.  
 Uitgevoerd. 
 
11-08 Aan HB vragen te lobbyen voor een hogere en soepelere vrijwilligersvergoeding.  
 Uitgevoerd. 
 

 
 
 
Agendapunt 2.c 
 

Voorgestelde correcties op conceptnotulen 

 
Er zijn geen voorstellen tot correctie ontvangen. 
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Agendapunt 4.a 

 
 

Jaarverslag afdelingsbestuur 2011 
 
In verband met het feit dat er sinds de vorige ALV geen secretaris functioneert binnen het bestuur 
van de afdeling ZuidWest is er geen compleet jaarverslag van het afdelingsbestuur gemaakt. 
 
1. Bestuurssamenstelling 
 
Tijdens de ALV 2011 is Jan Mijnsbergen afgetreden als secretaris en Youri van Dijken als bestuurslid 
belast met Wedstrijdzaken. 
 
In de afgelopen periode zag het bestuur er als volgt uit: 
Henk Sandkuyl waarnemend voorzitter en bestuurslid belast met Communicatie en 

Automatisering 
Jan Willem Bultman penningmeester tot januari 2012 
Jan Mijnsbergen secretaris/penningmeester a.i. vanaf eind januari 2012 
 
Het bestuur heeft het volgende rooster van aftreden vastgesteld: 
Aftredend in 2012: voorzitter 
Aftredend in 2013: penningmeester en bestuurslid belast met Communicatie 
Aftredend in 2014:  secretaris en bestuurslid Wedstrijdzaken 
 
2. Werkgroepen 
Eind 2011 werd het bestuur van de afdeling ZuidWest bijgestaan door de volgende werk- en 
adviesgroepen en medewerkers: 
Ledenadministratie: Ria Elshof 
Competitie: Judith Morcus (ACL), Johan 't Hooft (JCL), Mattanja Riemens, 

Alexander Heil, Henk van der Linden, Kees van Oers, Herman 
Simons,  Hans Stoker en Richard Heil. 

Adviesgroep Competitie: Marlies Somers, Mattanja Riemens, Cor Bom, Alexander Heil en Joop 
Maas 

Toernooien & Wedstrijden: Jeanette Huizinga, Harrie Kuijpers, René Lauwerijssen, Jan van 
Gemert, Mick van Hoof en Daan Mijnsbergen  

Communicatie: Henk Sandkuyl (voorzitter) en Johan Heurter 
Technische zaken John van Geel (voorzitter) Piet Kleijne, Ralf Kosters, Jelle Jan 

Pieterse, Rob Kremers en Stefan Heijnis 
Accommodatiezaken: Johan Heurter. 
Kascommissie: Chris van de Wetering, Patrick Robben, Eelco Ligtenberg, Eardly van 

der Geld (plv.) en Hans van der Bruggen (plv). 
info ZuidWest en overige 
gekopieerde uitgaven: Jos Dekkers en Marianne Wagemakers. 
 
Bondsraadsleden:  Nico van Erp 
  Han van der Zijden 
Plv. Bondsraadsleden:  Albert Rooijmans 
  Adri Dam 
 
In 2011 waren de volgende regiobesturen actief: 
Regio Noord-Oost Brabant:  Jan van Gemert en Henk van Rijn 
Regio Midden-Brabant:  Mark Martens en Harry Waalwijk 
 
 
5. ge-Mixed en infoZuidWest 
Het magazine ge-Mixed is “ter ziele”. 
Info ZuidWest verscheen 32 keer in digitale vorm. 
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6.  Overzicht van de ereleden, leden van verdienste en leden in de ereraad goud, zilver en 
brons 

Het overzicht van de personen die eind 2011 met de NTTB afdeling ZuidWest verbonden zijn als 
ereleden, leden van verdienste, ereraad goud, zilver en brons is als volgt: 
 

Ereleden:  
Adri Dam, Chris van Dijk, Sophie Dijkers, Nico van Erp, Raymond Gradus, Cees Hobbelen (), Peter 
van Iersel (), Thom de Jonge, Jos van Loon, Jan Mijnsbergen, Toine van Otterdijk en Nico 
Salfischberger (). 
 
 

Leden van verdienste: 
Gerard Beurskens, Peter Boon, Wil van den Bragt, Hans van der Bruggen, Jos Coenen, Jacques 
Derksen, Marius van Dongen, Ria Elshof, Arno van Esch, Frans Geubbels, Ton van Happen, Johan 't 
Hooft, Wim 't Hooft, Ton Jongenelen, Ad Jonkers, Harrie Kuijpers, Wim van Leur, Henk van der 
Linden, Sjef v.d. Linden, Jac van Oers, Ad Paulissen (), André (Piet) Rombouts (), Albert 
Rooijmans, Cees van Roosendaal, Ferry Sluiter, Peter van Straalen, Jan Suiskens, Jan van Toor, 
Cees Velema, Wim v.d. Voorde () en Cees Wellens. 
 
Ereraad goud: 
Wim Berkelmans, Jan-Willem Bultman, Nico de Groot, Johan Heurter, Mick van Hoof, Ad Peeters, 
Piet van Veenendaal en Kelly van Zon. 
 
Ereraad zilver: 
Betty v.d. Aker-Belterman, Jan Berkers, Piet v.d. Boogaart (), Pieter Brooijmans, Henk 
Cuppen(), Jan van Gemert, Bert de Graaf (), Wil Govers (), Bert van Heerebeek, Ad van den 
Heuvel, Pierre van de Heuvel, Leon v.d. Horst, Huub van Hout, Jeanette Huizinga, Nico van de 
Knaap(), Bert Koenen (), Rene Lauwerijssen, Jaap Meester, Piet Oomens, Jan de Roos, Adriaan 
Schellekens, Harrie van der Steen, Mari Steenbergen, Huub de Vet, Harrie Waalwijk, 
Marianne Wagemakers en Jack Willemse. 
 
Ereraad brons: 
Joep Adank, Bert Bollen, Peter van Brakel, Els Damen, Jos Dekkers, Harrie van den Eijnde, Jan van 
Elzakker, Leon van Esch, Leon van der Horst, Mw. Marian de Kort, Pierre Looijmans, Jan Willem 
Matthijsse, Fons Pudelko (), Jacq Reutelingsperger, M. van Rijckevorsel (), Toon de Rijk (), J. 
Scheenen, Joost Schoenmakers, Ed Tromp (), Nol van de Ven (), Jos Verboven, Rene v.d. Weegen 
en Ronald de Wild. 
 
Wanneer iemand eerder een onderscheiding heeft ontvangen en later is een hogere onderscheiding 
toegekend, wordt alleen de hoogste onderscheiding vermeld. 
 
 
Jan Mijnsbergen  
secretaris a.i. 
 
 
 
 

Jaaroverzicht 2011  -  NTTB afd. ZuidWest 
 

In verband met het feit dat er sinds de vorige ALV geen secretaris functioneert binnen het bestuur 
van de afdeling ZuidWest is er geen jaaroverzicht gemaakt. 
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Agendapunt 4.b 
 

Jaarverslag Ledenadministratie 2011 
 

Verenigingen 

In januari 2011 zijn bij de afdeling ZuidWest 95 verenigingen aangesloten. In de loop van 2011 
hebben 2 verenigingen hun lidmaatschap opgezegd nl. Fortuna ’83 en Prisma I&O. 
Per 31 december 2011 zijn er bij de afdeling ZuidWest 93 verenigingen aangesloten.  
 
Bruto leden per vereniging 
Het NAS-programma houdt geen jaaroverzicht bij van de netto leden, vandaar dat we ons beperken 
tot de bruto leden. Evenmin kan er een overzicht gemaakt worden van aangemelde en afgemelde 
leden. 
 
Per 31.12.2010 bedroeg het ledenaantal 5654 en per 31.12.2011 is dit aantal 5469. Helaas hebben 
wij ook in 2011 minder leden gekregen en wel 185 leden. 
Ook landelijk gezien is het aantal leden gedaald. Eind 2010 bedroeg het aantal leden 33.627, per 
31.12.2011 zijn er 32.901 leden aangesloten bij de NTTB. Een afname van 726 leden.  
 
Jarenlang was de vereniging Irene (Tilburg) de grootste vereniging van de afdeling ZuidWest. 
Met één lid meer is dit keer Tios ’51 (ook uit Tilburg) de grootste vereniging van de afdeling met 
223 leden. 

 
       zie volgende pagina  
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In onderstaande tabel 1 is het aantal bruto leden per vereniging aangegeven van de afgelopen drie 
jaar.  
De eerste kolom geeft bovendien het aantal stemgerechtigde leden aan voor de 
afdelingsledenvergadering op 30 mei 2012. 
In de laatste kolom zijn de 10 grootste verenigingen van de afdeling ZuidWest aangegeven met 
tussen haakjes de stand van 2010. 
 
 
Tabel 1 
  Bruto leden per jaar 

Vereniging 2011 2010 2009 abs 11 
vs 10 

proc 11 
vs 10 

Plaats 

Aloysius 21 21 23 0 0,0   
Always Fair 36 40 39 -4 -10,0   
Arnemuiden 59 63 77 -4 -6,3   
Asio 38 40 34 -2 -5,0   
Attaque 26 29 31 -3 -10,3   
ATTC '77 72 84 84 -12 -14,3   
ATTV '71 29 30 26 -1 -3,3   
Bergeijk 71 73 75 -2 -2,7   
Best 86 83 84 3 3,6   
Big Smash 17 18 18 -1 -5,6   
Breda 108 130 145 -22 -16,9   
BSM 51 50 50 1 2,0   
Budilia 116 118 134 -2 -1,7   
Cofely 5 5 5 0 0,0   
De Batswingers 23 23 10 0 0,0   
De Meppers 79 89 80 -10 -11,2   
De Pin Pongers 36 35 35 1 2,9   
De Zwaantjes 28 31 34 -3 -9,7   
Den Dijk 20 19 19 1 5,3   
Deurne 33 34 38 -1 -2,9   
Die Meede 32 24 17 8 33,3   
ECVA 18 18 20 0 0,0   
Een en Twintig 73 75 74 -2 -2,7   
Effect ‘71 34 30 29 4 13,3   
EGS Eindhoven 1 1 1 0 0,0   
Elshout 15 16 17 -1 -6,3   
Flash 149 139 140 10 7,2 6e(9e) 
Fortuna ‘83 1 9 11 -8 -88,9   
Geenhoven 24 26 24 -2 -7,7   
Groene Ster 8 8   0 0,0   
Helmond ‘57 15 16 17 -1 -6,3   
Het Markiezaat 132 128 119 4 3,1 8e (--) 
Hita ‘79 19 16 16 3 18,8   
Hooghei 86 88 104 -2 -2,3   
Hotak ‘68 100 103 105 -3 -2,9   
HTTC  17 19 19 -2 -10,5   
Hyperion 7 6   1 16,7   
Irene 222 230 258 -8 -3,5 2e (1e) 
JCV 80 83 97 -3 -3,6   
Kapelle 37 29 36 8 27,6   
Kerkwerve 20 26 26 -6 -23,1   
Kruiskamp ‘81 48 46 42 2 4,3   
LGSV Veghel 10 16 16 -6 -37,5   
Luto 103 109 131 -6 -5,5   
MTTV ‘72 46 40 37 6 15,0   
Never Despair 103 108 120 -5 -4,6   
Never Down 9 9 11 0 0,0   
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  Bruto leden per jaar 

Vereniging 2011 2010 2009 abs 11 
vs 10 

proc 11 
vs 10 

Plaats 

NON 6 3 3 3 100,0   
Nuland 9 11 14 -2 -18,2   
ODT 132 158 167 -26 -16,5 9e (6e) 
OTTC 116 110 120 6 5,5   
OTTVA 8 8   0 0,0   
PJS 26 32 36 -6 -18,8   
Prisma I&O 6 5 6 1 20,0   
Rally 68 62 61 6 9,7   
RDT 19 24 28 -5 -20,8   
Renata 39 35 38 4 11,4   
Return Oss 39 46 45 -7 -15,2   
Reynaert 39 42 54 -3 -7,1   
Rotac ‘82 53 42 34 11 26,2   
S.V. Red Star ‘58 73 88 87 -15 -17,0   
Sar ‘72 54 60 56 -6 -10,0   
Scaldina 44 49 51 -5 -10,2   
Smash 61 54 58 7 13,0   
Smash ‘70 13 13 14 0 0,0   
Smash ‘73 52 61 62 -9 -14,8   
Smash ‘76 43 45 49 -2 -4,4   
Smash’84 5 4 3 1 25,0   
Son en Breugel 16 12 19 4 33,3   
Stiphout 100 102 93 -2 -2,0   
STV 26 29 30 -3 -10,3   
SVNB 12 10 11 2 20,0   
t Batje 24 25 25 -1 -4,0   
Tanaka 124 151 148 -27 -17,9   
Taverbo 142 134 147 8 6,0 7e(10e) 
Taveres 36 37 31 -1 -2,7   
TCO ‘78 65 66 68 -1 -1,5   
TCS 38 43 33 -5 -11,6   
The Back Hands 77 79 77 -2 -2,5   
TIOS ‘51 223 208 191 15 7,2 1e (2e) 
Treffers ‘68 5 5 7 0 0,0   
TTC Middelburg  188 186 191 2 1,1 5e (5e) 
TTCV/Herwaarden 113 120 126 -7 -5,8   
TTV Schijndel 31 35 40 -4 -11,4   
TTV Veldhoven 195 198 203 -3 -1,5 3e (4e) 
TTVO 27 35 36 -8 -22,9   
Unicum 126 143 134 -17 -11,9 10e (8e) 
Valkenswaard 103 101 103 2 2,0   
Vice Versa ‘51 97 99 102 -2 -2,0   
Vice Versa ‘64 17 15 15 2 13,3   
Waalwijk 30 33 32 -3 -9,1   
Wanzl/Belcrum 194 200 220 -6 -3,0 4e (3e) 
Westerzicht 47 55 62 -8 -14,5   
WITAC ‘89 59 68 69 -9 -13,2   
Yerseke 75 67 70 8 11,9   
Persoonlijk lid 11 13 11 -2 -15,4   

Totaal 5469 5654 5808 -185 -3,3   
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In onderstaande tabel 2 zijn de bruto ledenaantallen per vereniging weergegeven met daarin  een 
onderverdeling in jongens, meisjes, mannen en vrouwen; met het aantal competitie gerechtigden. 
 

Tabel 2 
 

Ledenstand per vereniging van de Afdeling ZuidWest (bruto) per 31 december 2011 
 

Naam 
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 Aloysius  0 1 1 1 16 4 20 19 21 

 Always Fair  13 0 13 6 21 2 23 23 36 

 Arnemuiden  8 4 12 10 40 7 47 30 59 

 ASIO  13 4 17 8 21 0 21 18 38 

 Attaque  9 1 10 4 16 0 16 14 26 

 ATTC '77  15 6 21 19 42 9 51 27 72 

 ATTV 71  12 1 13 12 11 5 16 13 29 

 Belcrum  34 13 47 28 113 34 147 76 194 

 Bergeijk  13 7 20 17 39 12 51 39 71 

 Best  15 0 15 8 62 9 71 30 86 

 Big Smash  0 0 0 0 15 2 17 11 17 

 Breda  23 6 29 18 67 12 79 24 108 

 BSM  12 4 16 15 25 10 35 33 51 

 Budilia  14 3 17 9 76 23 99 50 116 

 Cofely  0 0 0 0 5 0 5 5 5 

 De Batswingers  2 0 2 1 18 3 21 21 23 

 Den Dijk  0 0 0 0 20 0 20 19 20 

 De Pinpongers  6 4 10 4 19 7 26 24 36 

 Deurne  4 1 5 5 27 1 28 25 33 

 De Zwaantjes  6 0 6 5 21 1 22 17 28 

 Die Meede  2 0 2 2 28 2 30 28 32 

 ECVA  7 0 7 6 10 1 11 10 18 

 Een en Twintig  16 2 18 15 42 13 55 36 73 

 Effect '71  9 3 12 8 22 0 22 19 34 

 EGS Eindhoven  0 0 0 0 1 0 1 0 1 

 Elshout  0 0 0 0 14 1 15 14 15 

 Flash  40 8 48 42 84 17 101 49 149 

 Fortuna '83  0 0 0 0 1 0 1 1 1 

 Geenhoven  0 0 0 0 22 2 24 21 24 

 Groene Ster  0 0 0 0 8 0 8 8 8 

 Helmond 57  0 0 0 0 12 3 15 14 15 

 Het Markiezaat  31 8 39 19 73 20 93 39 132 

 HITA '79  2 0 2 0 16 1 17 17 19 

 Hooghei  16 5 21 11 40 25 65 23 86 

 Hotak '68  15 10 25 23 50 25 75 58 100 

 HTTC H'waarden  0 0 0 0 11 6 17 17 17 

 Hyperion  0 0 0 0 6 1 7 4 7 

 Irene  18 4 22 14 70 130 200 39 222 

 JCV  23 1 24 24 46 10 56 53 80 

 Kapelle  12 1 13 2 24 0 24 18 37 

 Kerkwerve  0 0 0 0 19 1 20 20 20 

 Kruiskamp 81  12 5 17 17 28 3 31 26 48 

 LGSV Veghel  0 0 0 0 7 3 10 0 10 

 LUTO  21 2 23 11 62 18 80 21 103 

 Meppers (H)  14 12 26 22 39 14 53 33 79 

 MTTV '72  12 0 12 9 29 5 34 28 46 

 Never Despair  25 7 32 23 63 8 71 53 103 
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Naam 
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 Never Down  0 0 0 0 9 0 9 5 9 

 NON  0 0 0 0 3 3 6 0 6 

 NTTV  0 0 0 0 9 0 9 8 9 

 ODT  47 6 53 31 67 12 79 42 132 

 OTTC  20 7 27 14 70 19 89 42 116 

 OTTVA  0 0 0 0 7 1 8 5 8 

 PJS  1 0 1 0 20 5 25 15 26 

 Prisma I&O  0 0 0 0 4 2 6 1 6 

 Rally  32 0 32 21 34 2 36 18 68 

 RDT  1 0 1 1 7 11 18 18 19 

 Renata  0 0 0 0 35 4 39 38 39 

 Return Oss  7 2 9 9 25 5 30 28 39 

 Reynaert  20 4 24 10 14 1 15 14 39 

 ROTAC '82  17 7 24 8 23 6 29 24 53 

 SAR '72  12 2 14 6 29 11 40 38 54 

 Scaldina  10 0 10 10 33 1 34 30 44 

 Schijndel  3 0 3 3 25 3 28 12 31 

 Smash  25 2 27 17 31 3 34 20 61 

 Smash '70 (S)  0 0 0 0 11 2 13 13 13 

 Smash '73  17 5 22 15 25 5 30 20 52 

 Smash '76  8 2 10 10 28 5 33 28 43 

 Smash'84  0 0 0 0 3 2 5 1 5 

 Son en Breugel  1 0 1 0 11 4 15 14 16 

 Stiphout  32 9 41 21 47 12 59 51 100 

 STV  3 1 4 0 15 7 22 15 26 

 SVNB  0 0 0 0 10 2 12 4 12 

 SV Red Star '58  14 2 16 10 49 8 57 32 73 

 Tanaka  24 10 34 25 73 17 90 57 124 

 Taverbo  31 7 38 20 83 21 104 42 142 

 Taveres  0 0 0 0 30 6 36 20 36 

 t Batje  5 0 5 3 19 0 19 15 24 

 TCO '78  26 8 34 25 25 6 31 30 65 

 TCS  10 1 11 8 19 8 27 20 38 

 The Back Hands  22 4 26 26 48 3 51 41 77 

 TIOS '51  54 22 76 33 116 31 147 56 223 

 Treffers 68  0 0 0 0 5 0 5 4 5 

 TTC Middelburg  58 5 63 39 107 18 125 61 188 

 TTVO  2 1 3 2 21 3 24 16 27 

 Unicum  21 4 25 25 84 17 101 83 126 

 Valkenswaard  13 9 22 11 66 15 81 37 103 

 Veghel  33 3 36 22 69 8 77 47 113 

 Veldhoven  25 17 42 24 116 37 153 96 195 

 Vice Versa '51  19 8 27 26 47 23 70 51 97 

 Vice Versa '64  0 0 0 0 17 0 17 12 17 

 Waalwijk  12 3 15 13 12 3 15 11 30 

 Westerzicht  15 0 15 12 28 4 32 19 47 

 WITAC '89  15 12 27 9 22 10 32 16 59 

 Yerseke  50 2 52 31 22 1 23 15 75 

   1179 288 1467 958 3174 817 3991 2452 5458 

 
 
Ria Elshof  
Ledenadministratie 
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Agendapunt 4.c 

 

Jaarverslag Werkgroep Competitiezaken 2011 

 
De Werkgroep Competitie bestond in 2011 uit de volgende personen: 
ACL: Youri van Dijken (vj 2011)/vacant sinds nj2011 
SCL: Judith Morcus 
JCL: Johan ’t Hooft 
Als decentrale competitieleiders fungeerden Kees van Oers, Herman Simons, Henk van der Linden, 
Mattanja Riemens, Hans Stoker, Alexander Heil, Richard Heil en Cor Bom. Daarbij wordt Judith 
administratief ondersteunt door Ria Elshof. 
 
Lopende zaken werden per e-mail en telefoon afgehandeld.  
 
Er kan worden teruggekeken op een vlot verlopen jaar, waarin weinig grote problemen werden 
geconstateerd. Wel blijft het een zorgwekkende ontwikkeling dat verenigingen in toenemende 
mate wedstrijden kort voor aanvang bij hun tegenstander afmelden. 
In de voorjaarscompetitie worden we al enige jaren geconfronteerd met een moeizame landelijke 
speelkalender die weinig rekening houdt met feestdagen en regionale vakantiespreiding. 
In de najaarscompetitie 2011 was er geen landelijke meisjescompetitie meer. 
 
Hotak’68 vertegenwoordigde onze afdeling in de Eredivisie dames en wist zich twee keer te 
plaatsen voor de play-offs. De dames van Irene speelden in het najaar 2011 ook in de eredivisie.  
Zij eindigden op de 8e plaats en degradeerden. 
 
De Competitiecommissie werd opnieuw bijgestaan door de Adviesgroep Competitie, die de door SCL 
en JCL gemaakte competitie-indeling aan een kritisch oog onderwerpt. 
De adviesgroep bestond uit Cor Bom, Marlies Somers, Joop Maas, Mattanja Riemens en Alexander 
Heil. 
 
 
Judith Morcus, 
SCL 
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Agendapunt 4.d 

 

Jaarverslag Werkgroep Toernooien en Wedstrijden 2011 
 

Algemeen     
De samenstelling en taakverdeling binnen de commissie was als volgt:  
Youri van Dijken Voorzitter, planning toernooien en evenementen t/m 23-02-2011 
Jeanette Huizinga    Secretaris 
René Lauwerijssen    Jeugd A/B meerkampen, Jeugd C/D meerkampen, 
Jan van Gemert       Top zeskampen jeugd, Kindertafeltennisfeest 
Mick van Hoof Afdelingskampioenschappen 
Harry Kuijpers     Senioren licenties 
Daan Mijnsbergen Jeugdlicenties 
 
In het afgelopen jaar vergaderde de Werkgroep T en W van de afdeling ZuidWest 2 keer. 
 
Jeanette Huizinga 
secretaris Werkgroep Toernooien en Wedstrijden 
 
   
Senioren licenties (stand t/m 31 december 2011) 
Het aantal seniorenleden die een licentie hebben liet een verlaging zien van  444 personen. 
Bij de Heren 373 en bij de Dames 71 minder.  
                                                            2011  2010  2009            
 Per 31 December 2011 hebben:  2494         2938 2894                          
Waarvan een D t/m H                                   2776         2746          2711            
Leden met meer dan een licentiekaart            45 69 61                
                                                                                                                                                                                   
Per 31 december 2011 is de verdeling van de senioren licenties als volgt: 
Heren                                                     2011    2010      2009   
A:                                                           -            1 2               
B:                                                 21 25 24   
C:                                                          45 37 45   
D:                          230 249 239   
E:                          369 404 368              
F:                          601 684 669               
G:                         475 591 535              
H:                         388 511 560              
TOTAAL:                                         2129 2502 2442            
  
Dames 
A:                              6   6   4    
B:                                7    15 22  
C:                                                            36 48 51       
D: 98 110 123             
E:                                                          108 126 138             
F:                          110 131  114             
TOTAAL:           365 436  452             
 
Gedurende het seizoen warden de onderstaande aantallen gemuteerd: 
 
  2011  2010  2009   
Licentieverhoging:                   98  196 115    
Licentieverlaging:                          70      78   36      
Nieuwe licenties:                    365   320         350   
   
 
Harrie Kuijpers. 
Licentiefunctionaris senioren 
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Licenties jeugd   
 
      2010   2009    2008   
Jongens A B C   totaal A B C totaal A B C totaal 
Junioren 4 21 153 178 6 12 153 171 3 28 141 172 
Kadetten 2 11 105 118 3 10 128 141 4 9 117 130 
Pupillen 0 6 123 129 1 5 111 117 2 3 58 63 
Welpen 0 nvt 0 0 0 - - 0 0 - - 0 
Totaal 6 38 381 425 10 27 392 429 9 40 316 365 
  
 
Meisjes A B C  totaal A B C  totaal A B C totaal  
Junioren 1 30 26 57 8 16 34 58 7 20 29 56 
Kadetten 0 6 28 34 1 13 29 43 3 14 31 48 
Pupillen 3 4 15 22 1 7 25 33 2 5 16 23 
Welpen 0 nvt nvt 0 2 - - 2 1 - - 0 
Totaal   4 40 69 113 12 36 88 136 13 39 76 127 
     
 
Alle spelers die geen A-, B- of C-licentie hebben, hebben een D. 
 
 
Jeugdlicenties 31-12-2011 

      
        Jongens A 

 

B 

 

C 

 

Totaal 

        Junioren 3 

 

19 

 

121 

 

143 

Kadetten 1 

 

10 

 

92 

 

103 

Pupillen 1 

 

3 

 

74 

 

78 

Welpen 0 

 

nvt 

 

nvt 

 

0 

Totaal 5 

 

32 

 

287 

 

324 

        
        Meisjes A 

 

B 

 

C 

 

Totaal 

        Junioren 2 

 

19 

 

23 

 

44 

Kadetten 1 

 

4 

 

15 

 

20 

Pupillen 2 

 

3 

 

21 

 

26 

Welpen 0 

 

nvt 

 

nvt 

 

0 

Totaal 5 

 

26 

 

59 

 

90 

        Alle spelers die geen A,B of C-licentie hebben, hebben een D 

 
 
 
Daan Mijnsbergen  
Licentiefunctionaris jeugd 
 
 
 



Afdelingsledenvergadering 2012 – NTTB afd. ZuidWest  26 
 

Agendapunt 4.e 

 

Jaarverslag Werkgroep Communicatie 2011 
 
 
Voor wat betreft Communicatie was 2011 een jaar waar weinig nieuwe ontwikkelingen gerealiseerd 
werden. Naast Communicatie heeft de functie van vice-voorzitter de nodige tijd van 
ondergetekende gevraagd en bleef er weinig tijd over om verbeteringen of uitbreidingen te 
implementeren. 
 
Competitie-bulletin infoZuidWest 
Het wekelijkse bulletin en de e-mail met daarin een link naar het bulletin wordt nog steeds op prijs 
gesteld. Het aantal abonnees is vrijwel gelijk gebleven (rond de 300).  
Vorig jaar kondigden we al aan dat we met de papieren versie van infoZuidWest zouden gaan 
stoppen. Dat plan hebben we doorgezet. 
 
www.nttb-zuidwest.nl 
De bezoekers aantallen zijn vrijwel gelijk gebleven. Het belangrijkste blijft de nieuws voorziening 
en de competitie uitslagen en standen. We zijn niet tevreden over hoe deze laatste worden 
aangeboden, maar zijn niet in staat daar verandering in te krijgen.Voor geïnteresseerden zijn de 
statistieken van de website in te zien via http://www.nttb-zuidwest.nl/statistieken 
In 2012 is gestart met een landelijk project om de websites van de afdelingen en de website van de 
landelijke NTTB een uniforme uitstraling te geven. De eerste resultaten daarvan zullen echter niet 
voor 2013 zichtbaar zijn. 
 
Net als voorgaande jaren wil ik iedereen bedanken voor hun medewerking aan het realiseren of het 
leveren aan bijdragen voor infoZuidWest en de website. 
 
Henk Sandkuyl  
Werkgroep Communicatie 
 
 

 
 
 
 
Agendapunt 4.f 

 

Jaarverslag Opleidingen 2011 
 
 
Ondanks een aantal pogingen om kandidaten te vinden en oproepen tijdens  
de regio vergaderingen hebben we nog geen opvolger van Adri Dam als opleidingen 
functionaris kunnen benoemen. Vandaar dat een jaarverslag ontbreekt. 
 
Namens het AB, 
 
Jan Mijnsbergen 
 

 

 

 

 

http://www.nttb-zuidwest.nl/statistieken
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Agendapunt 4.g 

 

Jaarverslag Werkgroep Technische Zaken 2011 
 
Beleidsplan: 
 
In 2011 is er geen aandacht geweest voor een nieuw te vormen beleid. De operationele zaken 
werden afgehandeld, maar door de personele onderbezetting is er geen aandacht geweest voor 
beleidsmatige zaken. 
 
Wat is er in 2011 gerealiseerd in de sfeer van het Technisch beleidsplan 

 De Regionale bondstraining is voortgezet in Tilburg (TIOS ‘51) onder leiding van  Rob Kremers en 
Stefan Heijnis. 

 Najaar 2011 nieuwe opzet  Regionale bondstraining (RBT), met stages van 1 dag op zondag 
of in vakanties op verschillende locaties. 

 De goed lopende afdelingstraining in West Brabant is weer opgepakt onderleiding van Ben Ros 

 Door gebrek aan mankracht is een doorstart van de training in  Zuid-Oost Brabant helaas nog 
niet geslaagd. De werkgroep Technische zaken wil dit direct na de zomer 2012 weer oppakken. 

 In de regio Zeeland is de afdelingstraining wel door kunnen gaan. Deze staat onder leiding van 
Jelle Jan Pieterse. 

 
Overige activiteiten 

 Leden uit de diverse trainingen hebben in 2011 deelgenomen aan de NTTB jeugdcup. De meisjes 
haalden een keurige vierde plaats. De jongens behaalden een 6de plaats. 

 Een aantal welpen hebben dit jaar deelgenomen aan de dag van het talent op Papendal. Het 
maximale aantal welpen deed mee. 

 Deelname internationaal toernooi Luik in het voorjaar met 4 spelers RBT. 

 Deelname internationaal toernooi Namen met 5 spelers van de RBT aangevuld met 1 jongens 
kadet uit de afdeling Zuidwest. 
 

Organisatie 

 De werkgroep Technische Zaken heeft in 2011 bestaan uit de volgende personen: Rob Kremers, 
Stefan Heijnis,  Huub de Maat (afgetreden) en Jelle-Jan Pieterse.  De technische commissie 
werd administratief ondersteund door Piet Kleijne( afgetreden). John v. Geel was coördinator. 

 De technische commissie is in 2011 vier keer bij elkaar geweest.  

 Er is enkele malen overleg geweest op landelijk niveau: ledenberaad topsport, regionale 
bondstrainers en de coördinator topsport 

 
 
Trainingen 
 

Periode Locatie Trainer Groep Deelnemers 

Voorjaar 2011 Tilburg Stefan Heijnis/Rob 
Kremers 

Regionale 
Bondstraining 

10 - 12 

Voorjaar 2011 

Najaar 2011 

Middelburg 

Diverse locaties 

Jelle Jan Pieterse 

Rob Kremers / Stefan 
Heijnis 

Pupillen / Welpen / 
Kadetten 

Regionale 
Bondstraining 

  8 - 10 

 

10 - 12 

Najaar 2011 Etten Leur Ben Ros Pupillen / Welpen 12 -14 

Najaar 2011 Middelburg Jelle Jan Pieterse Pupillen / Welpen / 
Kadetten 

10 - 12 

     

 
Stefan Heijnis 
Regionaal Bondstrainer Zuidwest 
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Agendapunt 4.h 

 

Jaarverslag Accommodatiezaken 2011 

 
 
Leningen 
In 2011 heeft TTCV van Herwaarden uit Veghel een bedrag van € 6.000,00 geleend tegen een rente 
van 2%. Ze zullen dit in 10 jaar aflossen. 
 
In 2011 is in totaliteit aan aflossing € 2.715,00 ontvangen en aan rente € 471,80. 
 
Op 31-12-2011 stonden er zes leningen open, te weten aan de verenigingen: 
 
TTV ODT te Roosendaal, geleend € 2.650,00; loopt tot 1 juli 2014 
Openstaand bedrag € 795,00; rente 3%. 
 
TTV Flash te Eindhoven, geleend € 5.000,00 loopt tot 19 augustus 2018 
Openstaand bedrag € 3.500,00; rente 2%. 
 
TTV Tios ‘51, geleend € 7.500,00 loopt tot 24 april 2020 
Openstaand bedrag € 6.000,00; rente 2%. 
 

TTV Het Markiezaat, geleend € 7.500,00 loopt tot 31 augustus 2020 
Openstaand bedrag € 6.000,00; rente 2%. 
 
TTV SAR ’72, geleend € 4.500,00 loopt tot 31 mei 2020. 
Openstaand bedrag € 4.050,00; rente 2%. 
 
TTV TTCV van Herwaarden, geleend € 6.000,00 loopt tot 1 maart 2021. 
Openstaand bedrag € 6.000,00; rente 2%. 
 
Het totaal uitstaand bedrag per 31-12-2011 is € 26.345,00. 
 
Informatie 
Voor het afsluiten van een lening bij de afdeling ZuidWest gelden de volgende regels: 
 
Hoogte van het te lenen bedrag: aantal leden1 x € 75,= 
Maximum  € 7.500,= 
Minimum  geen 
Altijd mogelijk  € 2.500,= 
Jaarlijkse aflossing  10% van het geleende bedrag 
Terugbetalingstermijn  maximaal 10 jaar 
Rentepercentage   nu 2% per jaar 
 
Het fonds is er niet alleen voor verenigingen die iets nieuws gaan bouwen. Ook verenigingen die 
hun accommodatie gaan verbouwen of renoveren kunnen een beroep doen op het fonds. 
 
Johan Heurter 
Jan Willem Bultman 

                                            
1 Bepalend hierbij is het aantal bij de NTTB ingeschreven leden  
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Agendapunt 6.a 

 

Begroting en Resultatenrekening 2011 + Begrotingen 2012 en 2013 

          
Voorl. Herziene Voorl. 

BATEN 
     

Begroting 
 

Werkelijk  
 

Begroting Begroting Begroting 

      
2011   2011 

 
2012 2012 2013 

      
€ 

 
€ 

 
€  € € 

             Contributies 
    

25.000 
 

25.088 
 

26.000 24.000 22.000 

             Advertenties 
    

1.100 
 

940 
 

500 500 500 

Verkoop wedstrijdboekjes en dergelijke 
    

0 
    Verkoop jeugdbegeleidingsboekjes 

         

             Inschrijfgelden 
           Meerkampen jeugd A/B 

   
600 

 
0 

 
600 600 600 

Meerkampen jeugd C/D 
   

100 
 

0 
 

100 100 100 

Meerkampen landelijk A/B  
   

500 
 

0 
 

500 500 500 

             Abonnementen info ZuidWest 
   

400 
      

             Porto 
     

100 
      Rente 

     
1.250 

 
1.515 

 
1.250 1.250 1.250 

Boetes 
     

2.500 
 

3.662 
 

2.500 2.500 2.500 

Diverse ontvangen 
           

             Eigen bijdrage jeugdcup 
     

0 
 

0 0 500 

Eigen bijdrage afdelingstrainingen 
    

0 
 

2.500 0 2.500 

Eigen bijdrage reg.bondstrainingen 
        

1.000 

Bondsbijdrage regionale bondstrainingen 
 

1.000 
 

1.000 
 

1.000 1.000 1.000 

Ontrekking voorziening afd.training 
         Ontrekking voorziening 

promotie 
       

0 0 0 

Ten laste van Algemene Reserve 
         

          
  

  

    
    32.550 

 
32.205   34.950 30.450 32.450 

 

 
       zie volgende pagina  
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Voorl. Herziene Voorl. 

LASTEN 

     
Begroting 

 
Werkelijk  

 
Begroting Begroting Begroting 

      
2.011   2011 

 
2.012 2.012 2.013 

      
€ 

 
€ 

 
€  € € 

Bestuurskosten: 

           Reis- verblijfkosten AB 

   
1.600 

 
1.270 

 
1.600 1.250 2.000 

Afdelingsvergaderingen 

   
800 

 
608 

 
800 800 800 

Jaarvergadering 

    
1.500 

 
953 

 
1.000 1.000 1.000 

Kosten AB-vergaderingen 

   
    264 

 
  

  

    
    3.900 

 
3.095   3.400 3.050 3.800 

Administratie en Beheer: 

          Kosten ledenadministratie 

   
200 

   
200 200 200 

Druk- en kopieerkosten 

   
200 

 
0 

 
200 200 200 

Porti-, tel- en administratiekosten 

  
500 

 
1.060 

 
500 1.000 1.000 

Vergoeding apparatuur 

   
1.000 

 
482 

 
1.000 500 500 

Uitbesteding financiële administratie 

  
2.500   2.370 

 
2.500 2.500 2.500 

    
    4.400 

 
3.912   4.400 4400 4400 

Communicatie: 

           Diverse kosten geMixed 

   
0 

   
0 0 0 

Drukwerk Info ZuidWest 

   
450 

 
286 

 
0 0 0 

Verzendkosten Info ZuidWest 

   
300 

 
55 

 
0 0 0 

Diverse kosten Info ZuidWest 

   
100 

   
0 0 0 

Abonn. Domeinnaam Website 

   
400 

 
357 

 
400 400 400 

Diverse kosten Website 

   
100     

 
100 100 100 

    
    1.350 

 
698   500 500 500 

Algemene kosten: 

           Jubilea en representatiekosten 

   
500 

 
753 

 
500 750 750 

Bestuursdag 

    
1.000 

 
798 

 
1.000 1.000 1.000 

Overige kosten algemeen 

     
134 

  
200 200 

Nationale kaderdag 

    
250 

   
250 250 250 

Vrijwilligersbeleid 

    
500 

 
0 

 
500 500 500 

Aanschaf shirts 

           Afschrijving debiteuren 

          Kosten wedstrijdboekjes 

  
        

 
  

  

     
  2.250 

 
1.685   2.250 2.700 2.700 

             Werkgroep opleidingen 

   
500 

 
0 

 
500 500 500 

Werkgroep competitie 

   
4.050 

 
2.482 

 
4.000 3.000 3.000 

Werkgroep toernooien en wedstrijden 

  
4.450 

 
2.825 

 
5.450 3.500 3.500 

Werkgroep technisch werk 

   
13.750 

 
11.580 

 
11.200 12.500 12.500 

Accommodatiezaken 

    
100   0 

 
100 100 100 

    
    22.850 

 
16.887   21.250 19600 19600 

Uitvoering beleids- en act.-plan: 

         Schwungsubsidie 

    
2.000 

 
798 

 
0 3.000 2.000 

Promotie/stimulering 

    
5.500 

 
500 

 
5.250 2.500 2.500 

Communicatie met verenigingen 

   
500 

   
500 500 500 

Nevenbonden 

    
200 

   
200 200 200 

Dotatie jubileumfonds 

   
0 

 
0 

 
0 0 0 

Dotatie algemene reserve 

          Dotatie accommodatiefonds 

   
      

 
  

  

    
    8.200 

 
1.298   5.950 6.200 5.200 

    
    42.950 

 
27.575   37.750 36.450 36.200 

Resultaat 

   
    -10.400   4.630   -2.800 -6.000 -3.750 

Te verwerken als volgt 

          T.l.v. bestemmingsreserve promotie/stimulering -5.500 
 

-1.298 
 

-5.250 - 2.500 -2.500 

T.l.v. bestemmingsreserve afdelingstraining -2.500 
   

-2.500 - 750 
 Ten gunste/ ten laste  van de Algemene reserve -2.400 

 
5.928   4.950 -2.750 -1.250 

PM: t.l.v. bestemmingsreserve Jubileumfonds -10.500 
 

- 9.107 
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Toelichting Resultatenrekening 2011 

 

 
NTTB ZuidWest 

         
Voorl. 

 
Herziene 

 
Voorl. 

LASTEN 
    

Begroting Werkelijk 
 

Begroting 
 

Begroting 
 

Begroting 

     
2011 

 
2011 

 
2012 

 
2012   2013 

     
€ 

 
€ 

 
€ 

    Werkgroep opleidingen: 
           Thema bijeenkomst/bijscholing 
  

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Diverse kosten 
   

500 
 

0 
 

500 
 

500   500 

    
  500   0 

 
500 

 
500 

 
500 

Werkgroep competitie: 
           Vergaderingen 

   
300 

 
20 

 
300 

 
300 

 
300 

Verteer werkgroepavond ed 
  

1.000 
 

378 
 

1.000 
 

500 
 

500 

Reiskosten 
   

1.000 
 

1.167 
 

1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Porti, tel- en admin.kosten 
  

1.200 
 

209 
 

1.200 
 

500 
 

500 

Representatie 
   

100 
 

0 
 

100 
 

100 
 

100 

Onvoorzien 
   

100 
 

91 
 

100 
 

100 
 

100 

Drukwerk (competitieboek) 
  

350 
 

617 
 

300 
 

500   500 

    
  4.050   2.482 

 
4.000 

 
3.000 

 
3.000 

              Werkgroep toernooien en wedstrijden 
        Licentie 

    
500 

 
199 

 
500 

 
400 

 
400 

Kindertafeltennisfeest 
  

0 
 

0 
 

0 
 

700 
 

700 

Afdelingsontmoeting 
   

300 
 

776 
 

300 
 

300 
 

300 

Meerkampen jeugd AB 
  

400 
 

0 
 

400 
 

200 
 

200 

Meerkampen jeugd CD 
  

800 
 

997 
 

800 
 

800 
 

800 

Meerkampen jeugd AB (landelijk) 
 

600 
 

240 
 

600 
 

250 
 

250 

Verg.kosten, werkgroepavond e.d. 
 

600 
 

613 
 

600 
 

500 
 

500 

Reiskosten en verteer 
  

400 
 

0 
 

400 
 

100 
 

100 

Porti, telefoon en kantoorkosten 
  

150 
 

0 
 

150 
 

100 
 

100 
Kopieerkosten, drukwerk en 
abonnementen 100 

 
0 

 
100 

 
50 

 
50 

ZuidWest kampioenschappen 
  

0 
 

0 
 

1.000 
 

0 
 

0 

Regionale kampioenschappen 
  

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Top 6-meerkampen 
   

500 
 

0 
 

500 
 

0 
 

0 

Onvoorzien 
   

100 
 

0 
 

100 
 

100 
 

100 

    
  4.450   2.825 

 
5.450 

 
3.500 

 
3.500 

              Werkgroep Technisch werk 
           Afdelingstrainingen 

   
7.000 

 
5.390 

 
6.000 

 
6.300 

 
6.300 

Regionale talentdagen 
  

400 
 

742 
   

750 
 

750 

Regionale bondstrainingen 
  

4.500 
 

3.337 
 

2.600 
 

2.600 
 

2.600 

NTTB jeugdcup 
   

1.100 
 

1.757 
 

1.500 
 

1.750 
 

1.750 

Deelname 2 internationale toernooien  250 
 

0 
 

600 
 

600 
 

600 

Werkgroepkosten 
   

500 
 

354   500 
 

500   500 

    
  13.750   11.580 

 
11.200 

 
12.500 

 
12.500 

              Promotie en stimulering 
           Regionale kampioenschappen 
  

2.500 
 

500 
 

1.250 
 

500 
 

500 

ZuidWest kampioenschappen 
  

0 
 

0 
 

1.000 
 

0 
 

0 

Organisatie trainersdag 
           Stimulering opleidingen 
    

0 
      Kindertafeltennisfeest/Table Stars 

 
3.000 

 
798 

 
3.000 

 
2.000 

 
2.000 

Spreekbeurten 
   

  
 

  
 

  
    

     
5.500   1.298 

 
5.250 

 
2.500   2.500 
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Agendapunt 6.b 

 

Balans per 31-12-2011 
 

NTTB ZuidWest 
      

        Balans per 31-12-2011 
     

        ACTIVA 
    

31-12-2011 
 

31-12-2010 

     
€ 

 
€ 

Langlopende leningen 
  

26.345 
 

23.060 
Depotbedrag PTT-contract 

  
0 

 
25 

        Rekening courant NTTB 
  

17.551 
 

7.194 
Debiteuren 

   
0 

 
593 

Nog te vorderen 
   

655 
 

1.953 
Voorraad wedstrijdboekjes 

  
-212 

 
270 

        Kas 
    

0 
 

5 
Ing bank 

    
249 

 
1.518 

Ing bank spaarrekening 
  

56.351 
 

69.000 
Kruisposten 

     
0 

     
100.939   103.618 

        PASSIVA 
    

  
 

  

     
€ 

 
€ 

Algemene reserve 
   

43.136 
 

43.136 
Resultaat 2011 

   
5.928 

  Bestemmingsreserves: 
  

  
  Promotie/stimulering 

   
11.367 

 
12.665 

Jubileumfonds 
   

1.393 
 

10.500 
Uitbreiding afdelings- 

   
  

 
  

training 
    

5.000 
 

5.000 

        Accommodatiefonds 
   

30.000 
 

30.000 

        Crediteuren 
   

2.633 
 

717 
Overige schulden 

   
1.482 

 
1.600 

     
100.939 

 
103.618 

 

Toelichting op de balans per 31-12-2011 
 
ACTIVA 
Langlopende leningen € 26.345,= (zie toelichting onder Jaarverslag Accommodatiezaken 2011) 
Rekening courant met NTTB (is afgestemd met NTTB) 
Nog te vorderen € 655,= (is rente op depositorekening) 
Voorraad wedstrijdboekjes - € 212,= (is administratieve voorraad volgens deposito Zoetermeer) 
 
PASSIVA 
Resultaat 2011 bedraagt  € 5.928,= (zie Resultatenrekening 2011) 
Reserve Promotie/stimulering  is verlaagd tot € 11.367,=  met opname in 2011 van € 1.298,= (zie 
Resultatenrekening 2011) 
Reserve Jubileumfonds is verlaagd tot € 1.393,= met opname van € 9.107,= (zie Resultatenrekening 
2011)
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Agendapunt 7 
 
 
 

Financiële voorstellen 
 
 
Competitiebulletin info ZuidWest:  
Wordt alleen via de e-mail verzonden en niet meer in gedrukte vorm uitgebracht. 
 
Competitieboek 
Het competitieboek zal op de website worden geplaatst. Gedrukte exemplaren alleen op aanvraag. 
Per exemplaar in gedrukte vorm alleen verzendkosten onveranderd 
 
 

Meerkampen, inschrijfgelden, toernooiheffingen  
Inschrijfgelden: 
ZuidWest kampioenschappen:  jeugd         €   7,00 onveranderd  
                                                  senioren    €   8,50 onveranderd      
A/B jeugdmeerkampen                    €   4,00 onveranderd 
C/D jeugdmeerkampen €   4,00 onveranderd  
Landelijke rondes jeugdmeerkampen € 12,00 onveranderd 
 
Dagvergoeding (excl. reiskosten) Bondsafgevaardigde bij afdelingskampioenschappen, regionale 
kampioenschappen en meerkampen € 12,00 onveranderd 
 
Reiskosten                                                    
Vergoeding per km.   €   0,19 onveranderd 
 

Boete wegens niet bijwonen ALV 

Voorgesteld wordt om het AB de bevoegdheid te verlenen om het niet bijwonen van de ALV te 
beboeten met maximaal: € 34,00 onveranderd 
 
 
Verhogen van de afdelingscontributies 
 Voorstel 2013 Voorstel 2012           Was in 2011 

  niet gerealiseerd 
Basiscontributie € 1,58 € 1,55           € 1,50 
Competitietoeslag jeugd € 4,24 € 4,16   € 4,00 
Competitietoeslag senioren € 6,48 € 6,36   € 6,16 
 
 
Eigen bijdrage 
Tevens stellen we voor de in 2010 afgeschafte eigen bijdragen voor deelname aan de jeugdcup en 
afdelings- en bondstrainingen met ingang van 2013 weer in te voeren. 
 
Voorstel: 
Deelname jeugdcup      € 35,00  
Afdelingstrainingen avond     €  3,00 
Afdelingstrainingen dag     €  7,50 
Regionale bondstrainingen avond    €  3,00 
Regionale bondstrainingen dag    €  7,50  
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Boetes en straffen 
   

  2012 2013 

1. 
Te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings- en teamgegevens, 
per soort gegeven. 

€ 7, = 
 

€ 7, = 
 

2. 
Het niet tijdig indienen van een schriftelijk verzoek tot uitstel van een 
competitiewedstrijd, cq schriftelijk melden van het in overleg met de 
tegenstander verzetten van zo een wedstrijd 

 € 5,= € 5,= 

3. 
Het niet spelen van een competitiewedstrijd op de door de SCL/JCL 
vastgestelde datum en/of tijdstip; kunnen beide teams worden beboet, 
terwijl verdere maatregelen kunnen volgen. 

€ 15,= 
 

€ 15,= 
 

4. Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd € 5,= € 5,= 

5. 
Het niet kunnen tonen van de bondskaart of legitimatiebewijs tijdens een 
competitiewedstrijd, per persoon 

€ 2,= € 2,= 

6. 
Het niet spelen in uniform tenue tijdens een competitiewedstrijd, per 
persoon 

€ 2,= € 2,= 

7. 
Het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier, 
per formulier 

€ 2,= 
 

€ 2,= 
 

8. 
Het niet, of niet tijdig, op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van een 
competitiewedstrijd, per vereniging 

€ 5,= 
 

€ 5,= 
 

9. 
Het te laat ontvangen van een wedstrijdformulier door SCL/JCL, per 
formulier 

€ 2,= € 2,= 

10. 
Het niet inzenden van het wedstrijdformulier (later dan één week na gesteld 
tijdstip) 

€ 7,= 
 

€ 7,= 
 

11. 
Het niet begeleiden van een jeugdteam (zowel uit- als thuisspelend), per 
team. Begeleiding moet blijken uit de handtekening incl. de 
verenigingsnaam van de begeleider op het wedstrijdformulier 

€ 7, = 
 

€ 7,= 
 

12. 

Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier; (o.a. het 
toevoegen van de namen en uitslagen van afwezige spelers of uitkomen 
onder een valse naam) beide verenigingen worden beboet, terwijl verdere 
maatregelen kunnen volgen. 

€ 23,= 
 

€ 23,= 
 

13. 
Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd 
(bijv. niet aangemeld als lid, niet competitiegerechtigd), per persoon 

€ 10, = 
 

€ 10, = 
 

14. 
Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team 
* 

€ 10,= € 10,= 

15. 
Het niet opkomen van een team voor een competitiewedstrijd, per 
wedstrijd 

€ 23,= € 23,= 

16. 
Het terugtrekken van een team uit de competitie 
(toestemming van de SCL/JCL is noodzakelijk), per team 

€ 23,= 
 

€ 23,= 
 

17. Het niet inzenden van het originele wedstrijdformulier  € 2,= € 2,= 

 

* Deze boete wordt alleen opgelegd als op de achterzijde van het wedstrijdformulier geen afdoende reden 
voor het spelen met 2 personen wordt vermeld (bijv. ziekte, blessures, en dergelijke). 
 

Tegen opgelegde boetes en/of maatregelen is binnen 20 dagen beroep mogelijk bij SCL/JCL. 
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Agendapunt 9 
 
 

(Her)benoeming leden Kascommissie  
 

De kascommissie bestaat momenteel uit: 
Chris van de Wetering 
Patrick Robben 
Eelco Ligtenberg 
Eardly van der Geld (plv.) 
Hans van der Bruggen (plv.)  
 
De volgende leden hebben zich bereid verklaard een herbenoeming als lid van de kascommissie te 
aanvaarden: Eelco Ligtenberg en Patrick Robben. 
Chris van de Wetering is om persoonlijke redenen niet herkiesbaar. 
Het afdelingsbestuur stelt voor Eelco Ligtenberg en Patrick Robben als lid van de kascommissie te 
herbenoemen voor een periode van 1 jaar. 
Het afdelingsbestuur is er niet in geslaagd een kandidaat voor de vrijgekomen functie als lid van de 
Kascommissie te vinden. 
De plaatsvervangend leden Eardly van der Geld en Hans van der Bruggen hebben zich bereid 
verklaard een herbenoeming als plaatsvervangend lid van de kascommissie te aanvaarden. 
Het afdelingsbestuur stelt voor Eardly van der Geld en Hans van der Bruggen als plaatsvervangend 
lid van de kascommissie te herbenoemen  voor een periode van 1 jaar. 
 
(Tegen)kandidaten voor de hierboven genoemde functies dienen schriftelijk vóór 19 mei 2012 te 
worden voorgedragen bij: Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden,  
e-mail: jan.mijnsbergen@zeelandnet.nl 
Ook mondelinge kandidaatstelling tijdens de vergadering is mogelijk 
Kandidaten dienen lid te zijn van een van de lidverenigingen, dan wel persoonlijk lid, erelid of lid van 
verdienste van de afdeling ZuidWest. 
 

 
 
Agendapunt 10 

 

(Her)benoeming (plaatsvervangend) leden Bondsraad 

 
Tijdens de ALV van 26 mei 2010 zijn de volgende (plaatsvervangend) bondsraadsleden aangewezen 
voor een periode van 2 jaar: 
Bondsraadslid: Nico van Erp 
Plv. Bondsraadslid: Albert Rooijmans 
 
Tijdens de ALV van 19 mei 2011 zijn de volgende (plaatsvervangend) bondsraadsleden aangewezen 
voor een periode van 3 jaar: 
Bondsraadslid: Han van der Zijden 
Plv. Bondsraadslid: Adri Dam 
 
Aftreden zijn dientengevolge Nico van Erp en Albert Rooijmans. 
Het afdelingsbestuur stelt voor Nico van Erp te benoemen als bondsraadslid voor de periode van 3 
jaar en Albert Rooijmans te benoemen als plaatsvervangend bondsraadslid voor de periode van 3 
jaar. 
 
Tegenkandidaten voor de hierboven genoemde personen kunnen schriftelijk worden voorgedragen 
bij: Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden,  
e-mail: jan.mijnsbergen@zeelandnet.nl 
Ook mondelinge kandidaatstelling tijdens de vergadering is mogelijk. 
Kandidaten dienen lid te zijn van een van de lidverenigingen, dan wel persoonlijk lid, erelid of lid van 
verdienste van de afdeling ZuidWest. 
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Agendapunt 11 
 
 

Rapportage Commissie Bestuursmodel NTTB ZuidWest 
 
 

1. Inleiding 
 
De laatste jaren is het niet gelukt om de afdeling ZuidWest te besturen met een compleet bestuur. 
Het gevolg daarvan was dat er niet voldoende capaciteit was om diverse taken aan te sturen. Met 
dank aan de inzet van de afdelingsbestuursleden en diverse goed functionerende commissies en 
functionarissen zijn de reguliere zaken toch uitgevoerd. 
 
Na de ALV in mei 2011 waren er slechts 2 afdelingsbestuursleden over. Eind oktober heeft het 
bestuur een brief uitgestuurd om aan te geven dat de situatie nijpend was. In november is er een 
bijeenkomst geweest in Breda, waarbij een aantal verenigingen aanwezig waren. Op deze 
bijeenkomst is gediscussieerd over de problematiek en gekeken naar mogelijke oplossingen. 
 
Aan het eind van deze bijeenkomst is een commissie opgericht: Commissie Bestuursmodel NTTB 
ZuidWest. Deze commissie is aan de slag gegaan met de opdracht om te komen tot een voorstel 
betreffende hoe de afdeling ZuidWest georganiseerd zal zijn vanaf de ALV in het voorjaar van 2012. 
Dit bestuursmodel moet waarborgen dat de huidige belangrijke taken uitgevoerd worden en het 
moet bovendien een goede basis bieden om tafeltennis binnen ZuidWest verder te stimuleren en te 
ontwikkelen. Het model moet bovendien passen binnen de NTTB. 
 
Het model dat we via deze rapportage voorleggen aan de ALV is tot stand gekomen na zorgvuldig en 
intensief overleg met vele partijen.  
We verwachten dat we door volgens dit model te gaan werken tot een goede organisatie van de 
afdeling ZuidWest kunnen komen. Mede met dank aan de versterkte communicatielijnen zal er ook 
aandacht en capaciteit komen om tafeltennis binnen onze afdeling verder te stimuleren en te 
ontwikkelen. 
Dit model past (nog) niet binnen de huidige statuten en reglementen van de NTTB. Met het 
hoofdbestuur is echter afgesproken dat we toch volgens dit model kunnen gaan werken. Aan 
afstemming met de statuten en reglementen wordt samen met het hoofdbestuur gewerkt. 
 
We vragen aan de ALV in te stemmen met de inhoud van deze rapportage en de daaruit 
voortvloeiende vervolgstappen. In overleg met het hoofdbestuur zal gewerkt worden aan 
aanpassing van de noodzakelijke reglementen.  
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2. Samenvatting van de gemaakte analyse 
 
De commissie is gestart met het maken van een analyse van de (bestuurs)taken zoals die tot nu toe 
binnen de afdeling worden uitgevoerd. Zij heeft in beeld gebracht wie voor welke taken 
verantwoordelijk is, waar de knelpunten liggen, welke tijd er aan de taken besteed wordt en met 
wie de communicatie hierover plaats vindt. Aan de huidige functionarissen binnen de afdeling is 
hiervoor input gevraagd. 
 
Ook zijn er in de periode januari/februari 2012 een vijftal regiovergaderingen georganiseerd waar 
met bestuursleden van meer dan 60 verenigingen gediscussieerd is over de problematiek en vooral 
over mogelijke oplossingen. 
Begin maart is er een overleg geweest met diverse actieve afdelingsfunctionarissen. 
Tussentijds is er ook overleg geweest met het hoofdbestuur, met de commissie bestuurlijke 
vernieuwing en met de directeur van het bondsbureau. 
 
Uit de diverse gesprekken en discussies kwamen de volgende punten duidelijk naar voren: 
» een duidelijke roep om professionalisering, zeker voor wat betreft de aansturing van 

functionarissen en commissies  
» een eigentijdse structuur 
» overschrijden afdelingsgrenzen 
» kijken naar structuur van vergelijkbare sportbonden 
» moeten afdelingen zelf blijven besturen? 
» veel taken zijn uitvoerende taken en kunnen ook centraal geregeld worden/waar  kunnen taken 

weggelegd worden (centraal of juist decentraal) 
» knelpunt is het ontwikkelen van nieuwe ideeën betreffende ontwikkeling/promotie  
» tafeltennissport en terugloop ledenaantal 
» afdelingsbureau met een of meer krachten, mogelijk betaald of op basis van een 

vrijwilligersvergoeding 
» onderscheid tussen uitvoering/ondersteuning en verantwoording 

afleggen/besturen/ontwikkelen 
» competitie is voor vele verenigingen het belangrijkst, dit is de eerste gedachte van 

verenigingen, bij doorvragen bleken andere zaken toch ook wel belangrijk 
» inzet vrijwilligerscoördinator 
» verenigingen hebben grotere betrokkenheid bij gezamenlijke activiteiten in hun regio, hiervoor 

zijn makkelijker vrijwilligers te werven 
» betrokkenheid en regionale kennis/feeling zijn belangrijk 
» beleid NTTB moet van onderuit voeding krijgen, democratische structuur 
» bestuursfuncties zijn niet aantrekkelijk vanwege continue verantwoordelijkheid, het is 

eenvoudiger vrijwilligers te vinden voor concrete afgebakende taken  
 
Ondanks herhaalde pogingen is het afdelingsbestuur er de afgelopen jaren niet in geslaagd om 
nieuwe bestuursleden te vinden voor de openstaande functies binnen 
haar bestuur. Ook uit het overleg van de Commissie Bestuursmodel met de verenigingen en de 
functionarissen is niet gebleken dat werving voor de bestaande functies in het afdelingsbestuur in 
de toekomst kans van slagen zal hebben. Uit het overleg met het hoofdbestuur is gebleken dat de 
afdeling ZuidWest niet de enige afdeling is met meerdere vacatures in het afdelingsbestuur.   
De commissie heeft vervolgens gekeken naar een alternatief bestuursmodel. 
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3. Voorstel scenario 
 
De Commissie Bestuursmodel is op basis van de analyse en de diverse gesprekken uitgekomen op 
een scenario met een tweetal managers op contractbasis. De diverse taken binnen ZuidWest 
kunnen als volgt opgesplitst worden. 
 

A. Sportbestuurlijke zaken: bestuurlijk, 
communicatie en promotie 

B. Sporttechnische zaken: 
wedstrijdzaken en technische zaken 

Gezamenlijke taken 
*  vrijwilligersbeleid: aansturen functionarissen/commissies, inclusief 
   coaching/begeleiding, waardering en werving nieuwe vrijwilligers 
* spin-in-het-web: 
    - communicatie met BB: aansturing vanuit directeur BB 
    - communicatie met HB (opmerking: het HB is eindverantwoordelijk) 
    - communicatie met afdelingscommissies en -functionarissen 
    - communicatie met verenigingen 
* vertalen landelijk beleid naar afdeling 
* leveren input vanuit afdeling naar landelijk (BB en HB) 
* promotie en ontwikkeling 

* ALV  
    - organisatie ALV 
    - voorzitterschap ALV 
    - organisatie regio-overleg 
    - rapportage aan de  
       verenigingen 
    - overleg met BR-leden 
* financiën 
* databeheer 
* communicatie 
   - Info ZuidWest 
   - website 
* representatie 
* administratie 
* archivering 

* competitieleiding 
   - jeugd 
   - senioren 
   - initiatieven nieuwe  
      competitievormen 
* commissie toernooien en wedstrijden 
* technische commissie 
    - initiatieven trainingen/opleidingen 
* contacten met verenigingen met jeugd 
 

 
Als voordelen hiervan ziet de commissie: 
» professionalisering van het werk binnen de afdeling 
» continuïteit in het leiding geven aan de afdeling 
» gerichte aansturing van functionarissen 
» korte en duidelijke lijnen naar HB/BB enerzijds en verenigingen anderzijds 
» een transparante organisatie met een duidelijk taakverdeling 
» door versterking van de communicatie zal ruimte ontstaan voor verdere stimulering en 

ontwikkeling 
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4. Organigram ZuidWest (ZW) 
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5. Profielschets afdelingsmanagers 
 
In de bijlagen zijn ter informatie twee concept functiebeschrijvingen opgenomen voor de managers 
“sportbestuurlijke zaken” en “sporttechnische zaken”. Aangezien het hier om betaalde krachten 
gaat is gekozen voor een directe aansturing van deze functionarissen door de directeur van de 
NTTB. Vanwege het experimentele karakter van het nieuwe bestuursmodel is ervoor gekozen om de 
functionarissen voor een termijn van 2 jaar te benoemen. 
 
 

6. Financiële onderbouwing 
 
Deze paragraaf bevat de financiële ondersteuning van de afdelingsmanagers sportbestuurlijke 
zaken en sporttechnische zaken.  
 
Het aanstellen van twee gelijkwaardige sportmanagers (zowel salaris, uren, 
verantwoordelijkheden) is een pilot voor de Commissie Bestuurlijke Vernieuwing van de NTTB en 
voor onze afdeling.  Er is uitgegaan van een termijn van twee jaar op contractbasis. 
 
In deze twee jaar (aanloopperiode) dienen de managers hun functie (verder) in te richten aan de 
hand van hun bevindingen en ervaringen en zo te komen tot een volledig werkbare nieuwe situatie 
waarbij zij in staat zijn om de afdeling Zuidwest bestuurlijk en sporttechnisch optimaal te laten 
functioneren. 
 
Financiële onderbouwing 

 Op basis van de functieprofielen en het aantal benodigde uren (8 uur per week, 0,2 FTE per 
jaar) is er omgerekend nodig voor twee managers: 2 * € 13.000 =  € 26.000 op jaarbasis.  Het 
bedrag is gebaseerd op schaal 8 conform de CAO Sport, inclusief 8% vakantietoeslag, 30% 
werkgeverslasten en functioneringskosten zoals reiskosten. 

 Er is gekozen voor een werkbare oplossing om de kosten van de managers te verantwoorden en 
niet voor honderd procent de kosten te betalen uit de reserves. Voor het eerste jaar worden de 
managers voor 40% betaald uit de begroting en voor 60% uit de algemene reserve. In het tweede 
jaar komt 70% uit de begroting en 30% uit de algemene reserve. Daarna dienen de managers 
voor 100% uit de begroting gefinancierd te worden. 

 Er is besloten om de eerste twee jaar van de managers niet te bekostigen door een verhoging 
van de afdelingscontributie. Er dient wel bekeken te worden hoe onze afdelingscontributie zich 
verhoudt tot andere afdelingen. Een uniform beleid hierin zou gewenst zijn: de contributie mag 
niet afhangen van waar een lid woont. Het bondsbureau kan hierin een rol spelen door de 
contributie landelijk vast te stellen. 

 Na het eerste jaar dient er een rapportage gemaakt te worden van de werkelijke besparingen 
en kosten om zo het jaar te evalueren en goed te financieren voor het tweede jaar. Dit geldt 
uiteraard ook na het tweede jaar. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Financiering  1e jaar 2e jaar 

Vanuit begroting  40%  €10.400   70% €18.200 
Vanuit reserves  60%  €15.600   30% €  7.800 

  Totaal 100%  €26.000  100%  €26.000  

      

Financiering 1e jaar 2e jaar 

        
Begroting Bestuurskosten   €  2.400   €  2.400  
  Algemene kosten   €  1.000   €  1.000  
  Gunstig resultaat   €  4.000   €  4.950  

  
Besparingen diverse groepen 
1) 3)  €  3.000   €  9.850  

      €10.400   €18.200  

Reserve 
Algemene 
reserve 2)    €15.600   €  7.800  

Totaal financiering  €26.000   €26.000  
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1) Besparingen tweede jaar: zie besparingen eerste jaar (deze worden anders begroot en komen ten 
laste van de afdelingsmanagers in de boekhouding) aangevuld met eventueel de volgende 
besparingen: 

 Evenementen kostendekkend maken door verhoging eigen bijdragen spelers, 
kostenbeheersing en externe inkomsten (subsidie, sponsoring). 

 Eigen bijdrage herinvoeren cq aanpassen voor activiteiten van de afdeling 
(waaronder trainingen en evenementen). 

 Groei afdeling (aanpak grijze leden, toename jeugd en senioren zowel recreatief 
als competitie). 

 Verschuiving taken, werkzaamheden naar centrale organisatie (zie punt 7 van de 
rapportage). 
 

2) De algemene reserve per 31-12-2011 bedraagt € 43.136,00. De norm voor de algemene reserve 
handhaven we op het bedrag dat we als rekening courant bij de NTTB (2010 € 7.196 (aantal leden 
maal € 1,25)) moeten aanleveren plus 10% onvoorzien. Met dit gegeven is er voldoende algemene 
reserve ter beschikking. 
 
3) In de bestemmingsreserves (o.a. promotie/stimulering € 12.665 en jubileumfonds € 1.393) zit 
ruimte om eventuele tekorten op te vangen als in de praktijk blijkt dat de financiering vanuit de 
begroting niet lukt. N.b. De bestemmingsreserves zijn de afgelopen jaren puur en alleen gebruikt 
om de tekorten van de afdeling te compenseren. Ze zijn niet gebruikt voor activiteiten (zie 
werkelijke resultaten 2010 en 2011). 
 
Er zijn binnen de huidige begroting cq financiën voldoende middelen ter beschikking om beide 
managers te bekostigen. In dit voorstel is uitgegaan van de eerder genoemde procentuele verdeling 
tussen gelden vanuit de begroting en de reserves. Indien blijkt dat er bijvoorbeeld meer algemene 
reserve cq andere boekhoudkundige vereisten zijn dan is dit toe- en inpasbaar in de financiën.  
 
 

7. Implementatie van de nieuwe structuur, verschuiving taken 
 
We streven ernaar uiterlijk 1 september 2012 volgens het nieuwe model te starten. Tot die tijd 
wordt in overleg met de huidige actieve functionarissen gezorgd dat alle reguliere taken uitgevoerd 
worden. 
Bij de implementatie worden de taken en verantwoordelijkheden meer in detail bekeken. Diverse 
zaken dienen nog nader uitgewerkt te worden. Hieronder valt ook de functie van de ALV (onder 
andere benoeming bondsraadsleden, vaststellen begroting, nemen van belangrijke beslissingen). 
We verwachten dat er tijdens de implementatie diverse zaken naar boven zullen komen die 
mogelijk anders en/of efficiënter georganiseerd kunnen gaan worden. Mogelijke taken die centraal 
in de organisatie gelegd kunnen worden zijn: 
» ledenadministratie 
» financiële administratie (wordt al grotendeels uitgevoerd op het bondsbureau) 
» jaarstukken financieel 
» accommodatiezaken 
» opleiding/kadervorming 
» afdelingstraining 
» promotie product tafeltennis 
» fondsenwerving 
» synchronisatie sport en samenleving 
» licentieadministratie jeugd/senioren 
» ranglijsten jeugd/senioren 
» website afdeling 
» automatisering competitieadministratie 
» regionaal trainingscentrum 
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8. Vervolg 
 
De opdracht aan de commissie bestuursmodel ZuidWest is een nieuw bestuursmodel te presenteren 
tijdens de ALV op 30 mei 2012. Daarmee eindigt de opdracht aan en taak van de commissie op dat 
moment. Het gekozen model vereist echter dat er na 30 mei nog een aantal zaken verder worden 
uitgewerkt en geïmplementeerd. Mede op verzoek van het hoofdbestuur heeft de commissie zich 
bereid verklaard om deze implementatie vorm te geven. Naar verwachting zullen de 
werkzaamheden van de commissie per 31 december 2012 worden afgerond. 
 
 

9. Tot slot 
 
We willen iedereen bedanken voor haar of zijn bijdrage aan de uitvoering van onze opdracht.  
Allereerst gaat onze dank uit naar interim voorzitter Henk Sandkuijl. Hij is er het afgelopen jaar, 
geholpen door Jan Willem Bultman en Jan Mijnsbergen en door heel veel commissieleden en 
functionarissen, in geslaagd om te zorgen dat de belangrijkste zaken binnen onze afdeling gewoon 
doorgang konden vinden. Deze vrijwilligers hebben ons veel informatie gegeven die belangrijk was 
om tot het bovenstaande bestuursmodel te komen en ze waren altijd bereid om met ons mee te 
denken. 
Onze dank gaat ook uit naar de hoofdbestuursleden Haro Valkenburg en Ronald Kramer, Wim van 
Selling (commissie bestuurlijke vernieuwing NTTB) en Frank Berteling (directeur NTTB). Zij hebben 
vanuit de landelijke organisatie met ons meegedacht in het zoeken naar een oplossing voor de 
bestuursproblematiek die passend is binnen de NTTB. 
Tot slot willen we iedereen bedanken die op een of andere manier zijn betrokkenheid getoond 
heeft bij de bestuurlijke situatie: de vele vertegenwoordigers van verenigingen die bij de 
regiovergaderingen mee hebben gedaan in de discussie en ook alle overige betrokkenen. 
 
Edgar Verkooijen, Ton van Happen, Bram Houterman, Han van der Zijden en Ineke de Graaf 
Commissie Bestuursmodel NTTB ZuidWest 
11 april 2012 
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Bijlagen 
 
 
 

Bijlage 1. Overzicht gebruikte afkortingen 
 
AB Afdelingsbestuur NTTB (ZuidWest) 
ALV Algemene Leden Vergadering 
BB Bondsbureau NTTB (Zoetermeer) 
BR Bondsraad 
HB Hoofdbestuur NTTB 
NTTB Nederlandse Tafeltennis Bond 
ZW ZuidWest 
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Bijlage 2a. Concept functiebeschrijving afdelingsmanager sportbestuurlijke 
zaken 
 
 
De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) behoort met circa 35.000 leden tot de middelgrote 
sportbonden van Nederland. De NTTB is ingedeeld in 8 afdelingen. In de afdeling ZuidWest zijn 
ongeveer 4.700 tafeltennissers actief bij de 92 aangesloten verenigingen. De afdeling omvat globaal 
het oppervlak van de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Binnen de afdeling wordt met ingang 
van het seizoen 2012-2013 op basis van een pilot gewerkt volgens een nieuw bestuursmodel. Er is 
geen afdelingsbestuur meer. Daarvoor in de plaats komen 2 afdelingsmanagers die verantwoordelijk 
zijn voor de coördinatie van de activiteiten en de aansturing van de vrijwilligers in de afdeling. 
Voor de afdeling ZuidWest is de NTTB daarom op zoek naar een medewerker voor de functie van  
 
 

Afdelingsmanager sportbestuurlijke zaken ZuidWest (M/V) 
 
 
Doel van de functie 
Het coördineren en stimuleren van de niet-tafeltennis specifieke activiteiten binnen de afdeling. 
 
Plaats in de organisatie  
De afdelingsmanager is een zelfstandige functionaris die formeel verantwoording aflegt aan de 
directeur van de NTTB, die namens het hoofdbestuur optreedt. Binnen de afdeling is de 
afdelingsmanager het aanspreekpunt voor de verenigingen en de verbindingspersoon tussen de 
diverse activiteiten en vrijwilligers die binnen de afdeling actief zijn. Het bondsbureau in 
Zoetermeer verleent op onderdelen administratieve en inhoudelijke ondersteuning aan de 
werkzaamheden van de afdelingsmanager. 
 
Werkzaamheden  
De afdelingsmanager bestuurlijke zaken is verantwoordelijk voor:  

 De organisatie van bijeenkomsten, zoals regio-overlegvergaderingen en de 
afdelingsledenvergadering; 

 Opstellen van begrotingen en bewaking van toegekende budgetten; 

 Administratieve zaken binnen de afdeling zoals archivering, databeheer, paraferen declaraties 
en rekeningen;  

 Vertalen van landelijk beleid via de afdeling naar de verenigingen; 

 Aansturing van afdelingsfunctionarissen en commissies, inclusief werving van nieuwe 
vrijwilligers; 

 Coördinatie van diverse communicatievormen, zoals bulletins en website; 

 Representatieve taken binnen de afdeling; 

 Promotie en stimulering van lokale initiatieven ter bevordering van de tafeltennissport. 
 

 
Toelichting op de werkzaamheden 

 De afdelingsmanager kan in de eigen afdeling organisatieprioriteiten vaststellen.  

 De afdelingsmanager stemt met regelmaat zijn werkzaamheden af met de afdelingsmanager 
sporttechnische zaken en de directeur. Hierbij stelt de directeur de prioriteiten vast in het 
geval van onder meer conflicten.  

 Voor de uitvoering van taken kan de afdelingsmanager ondersteunende commissies in het leven 
roepen of deze door afdelingsfunctionarissen laten verrichten.  

 De centraal georganiseerde taken, die samen met de landelijke organisatie (Bondsbureau en 
landelijke commissies/werkgroepen) worden opgepakt, betreffen: 

o De opvang en het uitzetten van verenigingsvragen naar de juiste plek; 
o Verwerking van – telefonische, schriftelijke en digitale – vragen van verenigingen; 
o Het bundelen van regionale initiatieven naar landelijk beleid; 
o Verzorgen van de financiële administratie van de afdeling; 
o Organiseren van opleidingen (sporttechnisch, kader, toernooien); 
o Beleidsontwikkeling op de diverse taakvelden. 
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Competenties 

 Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. 

 Netwerken. 

 Delegeren. 

 Samenwerken. 

 Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en in het werken in organisatie met vrijwilligers en 
professionals. 

 Affiniteit met de (tafeltennis)sport. 

 Leidinggevende capaciteiten. 
 
Voorwaarden 
De functie afdelingsmanager is een betaalde functie, gebaseerd op de CAO-Sport (indicatie schaal 
8). De werkzaamheden worden vanuit huis verricht. Reis- en verblijfkosten worden vergoed op basis 
van het declaratiebesluit van de NTTB. De reguliere omvang van de functie bedraagt gemiddeld 8 
uur per week, flexibel in te vullen. Indien er specifieke activiteiten plaatsvinden kan dit aantal 
uren hoger zijn. Voorshands wordt uitgegaan van een overeenkomst voor de duur van maximaal 2 
jaar (verlenging is mogelijk, afhankelijk van de situatie aan het einde van de periode).  
Voor de functie is een opleiding op MBO+/HBO niveau noodzakelijk, gekoppeld aan enkele jaren 
werkervaring in de sportsector op regionaal/landelijk niveau. Passie en betrokkenheid bij de 
uitvoering van de werkzaamheden zijn vanzelfsprekend.  
 
Inlichtingen bij 
Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij de voorzitter van de commissie 
bestuursmodel ZuidWest, Edgar Verkooijen, tel. 06 24 39 79 95. 
Sollicitatiebrieven kunnen tot 6 juni 2012 worden gericht aan de directeur van de Nederlandse 
Tafeltennisbond, Frank Berteling: berteling@nttb.nl. 

mailto:berteling@nttb.nl


Afdelingsledenvergadering 2012 – NTTB afd. ZuidWest  46 
 

Bijlage 2b. Concept functiebeschrijving manager sporttechnische zaken 
 
 
De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) behoort met circa 35.000 leden tot de middelgrote 
sportbonden van Nederland. De NTTB is ingedeeld in 8 afdelingen. In de afdeling ZuidWest zijn 
ongeveer 4.700 tafeltennissers actief bij de 92 aangesloten verenigingen. De afdeling omvat globaal 
het oppervlak van de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Binnen de afdeling wordt met ingang 
van het seizoen 2012-2013 op basis van een pilot gewerkt volgens een nieuw bestuursmodel. Er is 
geen afdelingsbestuur meer. Daarvoor in de plaats komen 2 afdelingsmanagers die verantwoordelijk 
zijn voor de coördinatie van de activiteiten en de aansturing van de vrijwilligers in de afdeling.  
Voor de afdeling ZuidWest is de NTTB daarom op zoek naar een medewerker voor de functie van  
 
 

Afdelingsmanager sporttechnische zaken ZuidWest (M/V) 
 
 
Doel van de functie 
Het coördineren en stimuleren van de tafeltennis specifieke activiteiten binnen de afdeling. 
 
Plaats in de organisatie  
De afdelingsmanager is een zelfstandige functionaris die formeel verantwoording aflegt aan de 
directeur van de NTTB, die namens het hoofdbestuur optreedt. Binnen de afdeling is de 
afdelingsmanager sporttechnische zaken het coördinatiepunt voor alle zaken die betrekking hebben 
op competitie, toernooien en afdelingstrainingen. Het bondsbureau in Zoetermeer verleent op 
onderdelen administratieve en inhoudelijke ondersteuning aan de werkzaamheden van de 
afdelingsmanager. 
 
Werkzaamheden  
De afdelingsmanager sporttechnische zaken is verantwoordelijk voor:  

 De organisatie van de afdelingscompetitie en de aansturing van de competitiecommissie; 

 De aansturing van de afdelingscommissie Toernooien en Wedstrijden (incl. licenties); 

 De organisatie van de afdelingstraining(en) in de afdeling; 

 Het bijhouden van de evenementenkalender in de afdeling; 

 Vertalen van landelijk beleid via de afdeling naar de verenigingen; 

 Ontwikkelen en stimuleren van een gevarieerd aanbod aan competities en toernooien in de 
afdeling. 

 
Toelichting op de werkzaamheden 

 De afdelingsmanager kan in de eigen afdeling organisatieprioriteiten vaststellen.  

 De afdelingsmanager stemt met regelmaat zijn werkzaamheden af met de afdelingsmanager 
sportbestuurlijke zaken en de directeur. Hierbij stelt de directeur de prioriteiten vast in het 
geval van onder meer conflicten.  

 Voor de uitvoering van taken kan de afdelingsmanager ondersteunende commissies in het leven 
roepen of deze door afdelingsfunctionarissen laten verrichten.  

 De centraal georganiseerde taken, die samen met de landelijke organisatie (Bondsbureau en 
landelijke commissies/werkgroepen) worden opgepakt, betreffen: 

o De opvang en het uitzetten van verenigingsvragen over landelijke competitie, 
competitie, toernooien, trainingen en selecties; 

o Verwerking van – telefonische, schriftelijke en digitale – vragen van verenigingen; 
o Het bundelen van regionale initiatieven naar landelijk beleid; 
o Verzorgen van de financiële administratie van de afdeling; 
o Coördineren van opleidingen (sporttechnisch, kader, toernooien); 
o Beleidsontwikkeling op de diverse taakvelden. 

 
De reguliere omvang van de functie bedraagt ongeveer 8 uur per week. Indien er specifieke 
activiteiten plaatsvinden kan dit hoger zijn. 
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Competenties 

 Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. 

 Netwerken. 

 Delegeren. 

 Samenwerken. 

 Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en in het werken in organisatie met vrijwilligers en 
professionals. 

 Ervaring met werken in de tafeltennissport. 

 Leidinggevende capaciteiten. 
 
Voorwaarden 
De functie afdelingsmanager is een betaalde functie, gebaseerd op de CAO-Sport (indicatie schaal 
8). De werkzaamheden worden vanuit huis verricht. Reis- en verblijfkosten worden vergoed op basis 
van het declaratiebesluit van de NTTB. De reguliere omvang van de functie bedraagt gemiddeld 8 
uur per week, flexibel in te vullen. Indien er specifieke activiteiten plaatsvinden kan dit aantal 
uren hoger zijn. Voorshands wordt uitgegaan van een overeenkomst voor de duur van maximaal 2 
jaar (verlenging is mogelijk, afhankelijk van de situatie aan het einde van de periode).  
Voor de functie is een opleiding op MBO+/HBO niveau noodzakelijk, gekoppeld aan enkele jaren 
werkervaring in de sportsector op regionaal/landelijk niveau. Passie en betrokkenheid bij de 
uitvoering van de werkzaamheden zijn vanzelfsprekend.  
 
Inlichtingen bij 
Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij de voorzitter van de commissie 
bestuursmodel ZuidWest, Edgar Verkooijen, tel. 06 24 39 79 95. 
Sollicitatiebrieven kunnen tot 6 juni 2012 worden gericht aan de directeur van de Nederlandse 
Tafeltennisbond, Frank Berteling: berteling@nttb.nl. 
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Agendapunt 12 
 
 

Benoeming leden Afdelingsbestuur 
 
Tijdens de ALV 2012 zal gesproken worden over het bestuursmodel voor de Afdeling ZuidWest. 
Mogelijk dat er geen afdelingsbestuur voor ZuidWest meer zal zijn. De begeleidende tekst voor dit 
agendapunt beschrijft de situatie indien er toch een afdelingsbestuur gaat komen. 
 

Volgens het door het afdelingsbestuur vastgestelde rooster zijn aan de beurt om af te treden: 
2012 voorzitter 
2013 penningmeester 
 bestuurslid belast met Communicatie 
2014 secretaris 
 bestuurslid belast met Wedstrijdzaken 
 
 

In januari 2012 is de penningmeester – Jan Willem Bultman – tussentijds afgetreden. Jan 
Mijnsbergen heeft het penningmeesterschap en secretariaat a.i. opgenomen tot en met de ALV 
2012 en zeker niet langer.  Tijdens deze ALV zal ook het andere resterende lid van het 
Afdelingsbestuur – Henk Sandkuyl – aftreden. 
Er dient daarom een compleet nieuw afdelingsbestuur te worden benoemd. 
 
Ondanks vele gesprekken, telefoontjes en verzoeken is het oude afdelingsbestuur er tot nu toe niet 
in geslaagd kandidaten voor de functies te vinden. 
 
De kandidaten voor de functies van penningmeester en bestuurslid belast met Communicatie 
dienen voor 1 jaar benoemd te worden. 
De kandidaten voor de functies van secretaris en bestuurslid belast met Wedstrijdzaken dienen voor 
2 jaar benoemd te worden. 
De kandidaat voor de functie van voorzitter dient voor 3 jaar benoemd te worden. 
 
 

Kandidaten voor de hierboven genoemde functies dienen schriftelijk vóór 19 mei 2012 te worden 
voorgedragen bij Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden, 
 e-mail: jan.mijnsbergen@zeelandnet.nl 
 

 
 

De voordrachten moeten voldoen aan het gestelde in art. 8 lid 1 van het Afdelingsreglement. 
(Art. 8 lid 1 Afd. regl.: Tot uiterlijk 10 dagen vóór de datum van de in hoofdstuk II bedoelde 
Afdelingsledenvergadering kunnen voor elke zetel afzonderlijk bij het betrokken Afdelingssecretariaat 
schriftelijk kandidaten worden gesteld, waarbij iedere kandidaat moet worden voorgedragen door ten 
minste 10 personen, die elk lid moeten zijn van een van de lid-verenigingen, genoemd in artikel 1, of 
behoren tot de andere in dat artikel genoemde leden, echter met dien verstande dat onder dit aantal ten 
minste drie verschillende tot de Afdeling behorende lid-verenigingen worden vertegenwoordigd). 

 
 


