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 Arnemuiden, 27 mei 2012 
 
Betreft: ALV 30 mei 2012 
 
Naar aanleiding van diverse ontwikkelingen na de verzending van de jaarstukken van de afdeling ZuidWest dient de volgorde van de Agenda 
iets te worden veranderd. 
Herziene volgorde Agendapunten: 
1. Opening 
2. Vaststellen notulen 2011 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslag secretaris, ledenadministratie en werkgroepen 2011 
5. Verslag Kascommissie 
6. Jaarverslag Penningmeester 2011 
7. Vaststelling Afdelingscontributie en heffingen 2013 
10. (Her)benoeming Bondsraadsleden 
- Afscheid e.d. 
11.a. Powerpoint presentatie Rapportage Commissie Bestuursmodel NTTB ZuidWest   
11.b. Discussie in 5 groepen onder leiding van leden Commissie Bestuursmodel 
- Pauze 
11.c. Centrale terugkoppeling uit groepsdiscussies 
11.d. Stemming omtrent Rapportage Commissie Bestuursmodel NTTB ZuidWest 
8. Vaststelling Begroting 2012 en 2013 
9. (Her)benoeming leden Kascommissie 
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12. Benoeming bestuursleden 
13. Voorstellen en of mededelingen door verenigingen 
14. Rondvraag 
15.  Sluiting 
 
Afhankelijk van de uitslag van de stemming zullen al dan niet de agendapunten 8, 9 en 12 t/m 15 worden behandeld. 
 
De behandeling van de agendapunten 11.a, 11.b. en 11.c. zullen onder leiding van de Commissie Bestuursmodel plaatsvinden. 
Voor de overige agendapunten zullen Henk Sandkuyl (waarnemend voorzitter en bestuurslid Communicatie) en Jan Mijnsbergen (secretaris / 
penningmeester a.i.) achter de bestuurstafel zitten. 
 
Jan Mijnsbergen 
(secretaris / penningmeester a.i. van de NTTB afd. ZuidWest 
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VRAGEN BINNENGEKOMEN NAAR AANLEIDING VAN DE JAARSTUKKEN 2012 VAN DE NTTB AFD. ZUIDWEST 
 
In verband met de stukken voor de ALV zijn diverse vragen binnengekomen, deels voor de Commissie Bestuursmodel NTTB afdeling ZuidWest 
en deels voor de Competitieleiding. 
 
N.a.v. de rapportage van de Commissie Bestuursmodel NTTB Afdeling ZuidWest zijn er vragen binnengekomen van 3 verenigingen. Hieronder 
treft u deze vragen en de antwoorden van de Commissie aan. 
 
De volgende vragen zijn door de Commissie Bestuursmodel NTTB ZuidWest met het Afdelingsbestuur op 22 mei doorgenomen en beantwoord. 
 
Opmerking vooraf: Een aantal vragen heeft betrekking op de financiële paragraaf in de rapportage van de Commissie. Bij het opstellen van 
deze financiële paragraaf is uitgegaan van de voorlopige begroting 2012 zoals vermeld in de jaarstukken van de ALV van 2011. Inmiddels is 
deze begroting herzien en op basis daarvan is er een herziene financiële onderbouwing opgesteld door de commissie. 
 
 

Never Despair 

 
Vraag:  Mag de rapportage van de commissie Bestuursmodel ZuidWest  ook op de afdelingswebsite? 
Antwoord:  Ja en is inmiddels gebeurd. 
 
 

OTTC 

 
OTTC heeft geprobeerd de begroting op pagina 40 te begrijpen en in verband te brengen met de begroting en de exploitatie rekening op 
pagina 29 en 30. 
 
Bij de vragen verwijst de begroting van de commissie bestuursmodel (hierna BM-begroting) naar de begroting op pagina 40 en de begroting 
zoals door het afdelingsbestuur gepresenteerd in de vergaderstukken (hierna te noemen ZW-ExBegr) naar begroting op pagina’s 29 en 30. 
 
Vraag 1:  Zijn de BM-begroting bestuurskosten 2.400 (jaar 1+2) de ZW-ExBegr Reis en verblijfskosten AB (1.600) en 
Afdelingsvergaderingen (800)? 
Antwoord:  Klopt. 
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Vraag 2:  Zijn de BM-begroting Algemene kosten 1.000 (jaar 1+2) de ZW-ExBegr Kosten voor de bestuursdag (1.000)? 
Antwoord:  Klopt. 
 
Vraag 3:  Komt de BM-begroting 4.000 (jaar 1) gunstig resultaat uit het ZW-ExBegr exploitatie overschot (4.630) over 2011? 
Antwoord: Klopt. 
 
Vraag 4: Is de BM-begroting 4.950 (jaar 2) gunstig resultaat het bedrag dat in de ZW-ExBegr begroting 2011 ten laste van de algemene 

reserve gebracht wordt? 
Antwoord: Klopt. 
 
Vraag 5.: Zo ja, waarom wordt dit als gunstig resultaat beschouwd, is het niet een onderdeel van de bestaande reserve? 
Antwoord: (navraag bij AB) In de afgelopen jaren zijn er bedragen uit de bestemmingsreserves gehaald om de algemene reserve te 

verhogen. Hierdoor leek het of er winst gemaakt was. In de herziene begroting is het verwachte verlies over 2012 gefinancierd 
door het aanspreken van zowel de bestemmings- als de algemene reserve. Dit geeft een duidelijker en correcter beeld. 

 
Vraag 6: Waaruit bestaan de BM-begroting besparingen (jaar1+2) van 3.000 en 9.850? 
Antwoord: Besparingen eerste jaar € 3.000,- bestaan uit besparingen bij werkgroep competitie € 1.500,- en werkgroep toernooien en 

wedstrijden € 1.500,-. Daarnaast zijn er besparingen op verschillende uitgaven. 
Zie herziene financiële onderbouwing (n.a.v. herziene begroting 2012) 

 
 
Vraag 7: Wat zijn de besparingen in het eerste jaar zoals genoemd op (pagina 41) 
Antwoord: Dit zijn de besparingen op pagina 40 in kolom 2e jaar waaronder het bedrag van € 9.850. Door het herziene 

financieringsvoorstel is dit gewijzigd.  
Zie herziene financiële onderbouwing (n.a.v. herziene begroting 2012) 
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TIOS ’51 

 
Vraag: Op pagina 40 staat in het kader voor de financiering voor het 2e jaar bij Besparingen diverse groepen een bedrag van 9850,-- 

euro. Waar is dit cijfer op gebaseerd en hoe reëel is dit cijfer? We vragen ons af of dit model echt financieel haalbaar is. 
Antwoord: Het cijfer was gebaseerd op besparingen bij verschillende werkgroepen en uitgaven. Door de herziene begroting 2012 is er een 

nieuwe financiële onderbouwing gekomen. Mocht het blijken dat de besparingen lager uitvallen dan moeten zoals ook in de 
oorspronkelijke financiële onderbouwing is opgenomen, meer reserves aangesproken worden. 
Zie herziene financiële onderbouwing (n.a.v. herziene begroting 2012) 

 
Vraag: In het model wordt gesproken over 2 afdelingsmanagers die aangestuurd worden door en verantwoording afleggen aan de 

directeur van de NTTB. Op pagina 41 onder punt 7 staat dat de functie van de ALV van ZuidWest nog nader bekeken moet 
worden. Valt hier ook onder het déchargeren van de directeur van de NTTB? Legt die verantwoording af aan de ALV? Zo niet, 
dan wordt de ALV nagenoeg buitenspel gezet. Zo ja, dan graag nu reeds vastleggen. 

 
Antwoord: (navraag bij Directeur NTTB, Frank Berteling). De directeur wordt niet door de ALV ZuidWest gedechargeerd. De directeur 

handelt in naam van en opereert namens het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur is ook niet degene die door de ALV ZuidWest 
wordt gedechargeerd, dit doet de Bondsraad naar het Hoofdbestuur. Op dit moment is deze bevoegdheid er nog niet. 

 Daarnaast is de decharge van het Afdelingsbestuur beperkt: een afdeling is geen eigen rechtspersoon, maar een orgaan binnen 
de NTTB. Als de ALV ZuidWest geen decharge verleent, kan de Bondsraad dat altijd overrulen. 
De Commissie heeft met Ronald Kramer (voorzitter NTTB) gesproken over inpassing van het nieuwe model binnen de structuur 
van de NTTB (landelijk). Hierbij zal ook gekeken worden naar de statuten en de reglementen. Ronald heeft beloofd dat het 
hoofdbestuur (HB) hier zorg voor zal dragen. Zoals vermeld in de rapportage zullen diverse zaken, waaronder de rol van de 
ALV, nog verder uitgewerkt worden. 
 

Vraag: Voor het slagen van het nieuwe model is het erg belangrijk dat er een invulling komt met de juiste mensen. Hoe reëel is die 
kans c.q. wat is de stand van zaken? 

Antwoord: De sluitingstermijn is 6 juni. Daarna wordt direct gestart met het voeren van sollicitatiegesprekken en het benoemen van de 
functionarissen. De commissie verwacht dat er zeker belangstelling is voor deze functies en dat er geschikte kandidaten 
komen. Op basis van onze analyse is dit ook de beste aanpak, nu gebleken is dat het niet mogelijk is om voldoende (geschikte) 
leden voor het afdelingsbestuur te vinden. .  
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Financiële onderbouwing Afdelingsmanagers ZuidWest op basis van Herziene begroting (ALV ZW 30 mei 2012) 
De financiële onderbouwing in de rapportage was gebaseerd op de cijfers begroting 2012 en realisatie 2011 zoals die door de AB aan de 
commissie Bestuursmodel NTTB-ZW ter beschikking waren gesteld. Voor de ALV van de afdeling is er een herziene begroting 2012 
aangeleverd. Om een correct beeld te geven van de financiële onderbouwing van de twee afdelingsmanagers is er een nieuwe onderbouwing 
opgemaakt die de oude vervangt. 
Tevens is er een opsplitsing gemaakt in het feit dat de afdelingsmanagers per 1 september 2012 beginnen (streefdatum) en hierdoor per jaar 
de juiste bedragen vermeld zijn. De cijfers voor 2014 zijn nog niet ingevuld; er is nog geen begroting 2014. 
 
A. oorspronkelijke opzet: nu uitgesplitst naar start per 1 september 2012 (4 maanden t.l.v. 2012) 
 

Financiering 

 1e jaar  
    2012 2013 

% Totaal 4 maanden 8 maanden 
Vanuit begroting 40%  € 10.400,00  € 3.466,67  € 6.933,33 
Vanuit reserves 60%  € 15.600,00  € 5.200,00  € 10.400,00 

Totaal 100%  € 26.000,00  € 8.666,67  € 17.333,33 
  

 Financiering  

 2e jaar  
    2013 2014 

%  Totaal  4 maanden 8 maanden 
Vanuit begroting 70%  € 18.200,00  € 6.066,67  € 12.133,33 
Vanuit reserves 30%  € 7.800,00  € 2.600,00  € 5.200,00 

Totaal 100%  € 26.000,00  € 8.666,67  € 17.333,33 
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B. Financiering per boekjaar, op basis van aangepaste begrotingen 
 
Financiering per boekjaar 2012 2013 2014 
               

Bestuurskosten Reis- en verblijfkosten AB  € 1.250,00    € 2.000,00   
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Bestuurskosten Afdelingsvergaderingen  € 800,00    € 800,00     

Algemene kosten Bestuursdag  € 1.000,00    € 1.000,00     

Algemene kosten Nationale kaderdag  € 250,00    € 250,00     

Algemene kosten Vrijwilligersbeleid  € 250,00    € 66,67     

Werkgroep Competitie  € 500,00    € 750,00     

Werkgroep Toernooien en wedstr.  € 900,00    € 900,00     

Werkgroep Technisch werk      € 2.000,00     

Eigen bijdrage Afdelingstrainingen      € 2.500,00     

Uitvoering beleid Promotie en stimulering      € 1.250,00     

Overigen Besparingen over 2012  € (1.483,33)    € 1.483,33     

                
Financiering vanuit begroting    € 3.466,67    € 13.000,00    € 12.133,33 
Financiering vanuit reserves    € 5.200,00    € 13.000,00    € 5.200,00 

Kosten Afdelingsmanagers    € 8.666,67    € 26.000,00    € 17.333,33 
 
 
 
C. Conclusies en opmerkingen 
 
a. Door het vertalen van de oorspronkelijke opzet (zie A) naar de financiering per boekjaar (zie B) ontstaat er een vertekend beeld van de 

percentages. In 2013 worden 8 maanden gefinancierd door 60% uit de reserves en 4 maanden gefinancierd door 30% uit de reserves. Dit 
komt tot uiting in financiering per boekjaar (zie B) van 50% gefinancierd uit begroting en 50% gefinancierd uit de reserves. 
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b. In bovenstaande overzicht zijn enkele besparingen opgenomen bij o.a. de werkgroepen. De commissie wil uitdrukkelijk opmerken dat zij 
hiermee niet wil bezuinigen op het werk van deze commissies. Gekeken is naar de voortzetting van de uitgaven van de afgelopen jaren. 
Als taakstelling wil de commissie wel meegeven aan de nieuwe afdelingsmanager sporttechnische zaken om samen met de werkgroepen 
te kijken naar de eigen bijdrage van deelnemers aan o.a. de afdelingstrainingen. 

c. De commissie heeft geconstateerd dat over de afgelopen jaren de vermogenspositie van de afdeling is toegenomen. Dit betekent dat er 
over meerdere jaren bezien een gezond financieel beleid is gevoerd. De commissie is daarom ook van mening dat het voor de continuïteit 
van het functioneren van de afdeling gerechtvaardigd is om deze pilot voor een periode van 2 jaar te starten en hiervoor voor een deel 
een beroep te doen op de reserves van de afdeling.  

d. Het zal tot de taak van de afdelingsmanager sportbestuurlijke taken gaan behoren om de komende 2 jaar naar alternatieven te zoeken 
om de salariskosten van de afdelingsmanagers uit de reguliere middelen te kunnen betalen.  

 
 
Edgar Verkooijen 
Namens de Commissie Bestuursmodel NTTB Afdeling ZuidWest 
27 mei 2012 
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TIOS ’51 

 
Naar aanleiding van de jaarstukken van de NTTB afd. ZuidWest kwamen er bij de TTV TIOS ‘51 een paar onderwerpen naar boven betreffende 
de competitie,  
 
vraag 1 
Als een uitspelend team niet komt opdagen, moet volgens de regels de wedstrijd toch gespeeld worden. Hierdoor moet de vereniging die 
normaal haar plicht doet, haar zaal beschikbaar stellen op misschien een dag dat er helemaal geen wedstrijden zijn. Ook moeten de spelers 
weer hun agenda aanpassen. Wat als er spelers van het wel opgekomen team niet kunnen? Dan worden ze nog een keer gestraft. De 
vereniging die niet is opgekomen krijgt ook geen 10 punten in mindering (de eerste keer). Kan de vereniging eventuele kosten van energie 
e.d. verhalen op de andere vereniging?  
 
In het competitiereglement staat (artikel 37, lid 7): "Tenzij er sprake is van overmacht zal de betrokken competitieleider het niet 
opgekomen team winstpunten in mindering brengen. Het aantal winstpunten in mindering is gelijk aan het maximaal aantal te behalen 
winstpunten in die competitiewedstrijd. Bovendien kan de betrokken competitieleider de lid-vereniging waarvan het team niet aanwezig 
was, een boete opleggen en kan hij de betrokken lid-vereniging aansprakelijk stellen voor de door het aanwezige team gemaakte reiskosten 
en kosten voor zaalhuur." 
We hebben afgelopen jaar meegemaakt dat de winstpunten niet in mindering zijn gebracht en dat de boete achteraf weer ingetrokken is. 
Het gevolg hiervan was dat ons team/onze vereniging benadeeld is (speelde met een invaller op de later vastgestelde datum en speelde 
bovendien alleen in onze hal). Waarom worden de reglementen niet strikt toegepast? 
 
Antwoord vraag 1 
Wanneer een team niet opkomt, vindt over het algemeen overleg plaats tussen de 2 verenigingen over een nieuwe datum. 
Dat lukt ook in bijna alle gevallen. Alleen als dit niet lukt, wordt de wedstrijd opnieuw vastgesteld door de competitieleiding en kan het 
misschien voorkomen dat een speler van een wel opgekomen team niet kan. Als in overleg een nieuwe datum vastgesteld wordt, neem ik 
aan dat de  vereniging hier rekening mee houdt. 
Het vaststellen van een wedstrijd door de competitieleiding komt maar erg weinig voor, dus het probleem lijkt ook niet erg groot. 
Ditzelfde geld dan ook voor het verhalen van kosten (kan volgens mij niet, heb dat niet in de reglementen kunnen vinden). 
Voor het opleggen van de boete voor niet opkomen spreekt het geciteerde reglement voor zich “Tenzij er sprake is van overmacht ...”. 
De competitieleiding beoordeelt elk geval apart of dit overmacht is en meestal is er echt wel een goede reden voor het niet opkomen. 
Omdat het 10 punten in mindering brengen een grote invloed heeft op het eindresultaat van een team en op het verloop van de competitie, 
doet de competitieleiding dat ook niet zo snel, met bovenstaand stukje tekst als basis. 
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Mocht de meerderheid van de verenigingen echter vinden dat dit consequent altijd toegepast moet worden, dan moet het reglement 
aangepast worden, maar dan wil de competitieleiding hier achteraf ook geen commentaar op krijgen wanneer dit ook daadwerkelijk 
gebeurt. 
De boete legt de competitieleiding wel bijna altijd op en deze wordt bijna nooit teruggedraaid. De competitieleiding kan zich in deze 
competitie geen geval voor de geest halen. 
 
vraag 2 
Het gebeurt veel te vaak dat teams met 2 personen komen. Dit leidt tot een minder leuke wedstrijd en tot competitie-vervalsing. Er zijn 
verenigingen waar dit hoogst zelden voorkomt, er zijn ook verenigingen die hier heel nonchalant mee omgaan. Kan er een oproep komen aan 
de verenigingen om hun uiterste best te doen om te zorgen dat teams compleet zijn? 
 
Antwoord vraag 2 
Het gebeurt inderdaad regelmatig dat teams met 2 man spelen, maar de competitieleiding kent geen team dat dit niet erg vervelend vindt. 
Niemand vindt het leuk om met zijn 2-en te spelen en al bij voorbaat met 3-0 achter te staan. 
Er wordt - naar de mening van de competitieleiding - dan ook niet nonchalant mee omgegaan. Een oproep zal hier dan ook niet zo veel 
verandering in aanbrengen. 
 
Vraag 3 
Bij onze vereniging spelen de meeste seniorenteams hun thuiswedstrijden op zaterdagmiddag. We krijgen vrij vaak het verzoek van 
tegenstanders om de wedstrijd te verzetten naar een avond en het gebeurt ook te vaak dat teams niet op komen dagen. Wij hebben zelf ook 
teams die bij voorkeur niet 's avonds spelen, en zeker niet op een doordeweekse avond. Wij doen echter altijd ons uiterste best om te 
zorgen dat onze teams deze wedstrijden toch spelen. Ook hier zouden we graag een oproep zien aan de verenigingen om zich sportief op te 
stellen. 
 
Antwoord vraag 3 

Iedereen heeft zijn voorkeuren voor een bepaalde speeldag en soms moet je spelen op een dag die je niet zo graag wilt. 
Maar soms gebeurt het ook dat bepaalde spelers op bepaalde dagen gewoon niet kunnen, omdat ze dan andere zaken te doen hebben. 
Ik ken genoeg mensen die niet op zaterdag willen spelen, omdat ze dan activiteiten met hun gezin hebben. 
Dat kan leiden tot een verzoek tot het spelen op een andere dag (vragen mag altijd) en als dit niet kan, kan het voorkomen dat een team 
met 2 spelers speelt en misschien sporadisch dat ze niet op komen dagen (daar heb ik op dit moment geen beeld van ). 
Iedereen heeft zo zijn reden om te vragen een wedstrijd te verzetten, ook in dit geval lijkt een oproep weinig zin hebben. 
 
Judit Morcus en Johan ’t Hooft (Competitieleiding NTTB afd. ZuidWest) 
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