
Actiepunten regiovergaderingen 2011 
 
• Met Ad den Boer (ttv Breda) coördinatie binnen West-Brabant regelen van vervoer naar WK 

2011. (West-Br.) 
Is uitgevoerd. 
 

• Organisatie kleinschalige activiteit voor “opleuken” ALV ter gelegenheid van 10-jarig 
jubileum afdeling ZuidWest. (West-Br.) 
Het AB heeft gekozen voor het subsidiëren van het bezoek aan de WK 2010. 
 

• Nagaan of een subsidieregeling voor aanschaf Table Stars pakket door verenigingen 
haalbaar is. (West-Br.) 
Het AB heeft besloten om binnen de afdeling voldoende pakketten beschikbaar te stellen 
die te lenen zijn door de verenigingen. 
 

• Nagaan of subsidieregeling mogelijk is t.b.v. trainerscursussen waarvoor er 1 of 2 
deelnemers te weinig zijn om te laten doorgaan (West-Br.) 
Het AB heeft hiertoe besloten, afhankelijk van de mogelijkheden en de deelname, maar 
geen vaste regel. 
 

• Met Chris v.d. Wetering (OTTC) coördinatie binnen Noord-Oost Brabant regelen van vervoer 
naar WK 2011 (Noord-Oost Br.) 
Is uitgevoerd. 
 

• Inventariseren wie een papieren uitgave van de jaarstukken voor de ALV wenst (Noord-Oost 
Br.) 
Is uitgevoerd. 
 

• Communiceren via info ZuidWest en website dat de papieren uitgave van info ZuidWest 
met ingang van de najaarscompetitie wordt beëindigd (Noord-Oost Br.) 
Is uitgevoerd. 
 

• HB op hoogte stellen van problemen bij samenstelling afdelingsbestuur (Noord-Oost Br.) 
Is uitgevoerd. 
 

• Nagaan subsidie voor KTTF nog mogelijk na introductie Table Stars (Zuid-Oost Br.) 
Het AB heeft besloten de subsidieregeling zowel voor Table Stars als voor het KTTF te 
laten gelden. 
 

• Subsidie voor regionale kampioenschappen uitkeren onafhankelijk van afrekening (Zeeland) 
In het vervolg zal dit worden uitgevoerd als gevraagd. 

 

• Extra competitieklasse tussen 4e en 5e klas gezien het grote krachtsverschil (Zeeland) 
Dit is niet realiseerbaar. De klassen worden dan te klein waardoor de reisafstanden zeer 
groot zullen worden. Daarbij komt dit probleem tussen meerdere klassen voor. 
Dat zou betekenen dat we tussen elke klasse een tussenklasse moeten maken. 
Dan krijgen we ongeveer 5 tot 10 poules per klasse en dat is niet gewenst. 
Bij die constructie zouden de reisafstanden niet te overzien zijn. 
 

• Advertentie in regionale dagbladen voor vacatures AB (Zeeland) 
Het AB heeft niet voor deze oplossing gekozen. 
 
 



• Controle op door competitieleider gewijzigde – verkeerd ingevoerde – uitslagen is achteraf 
niet mogelijk (Midden-Brabant) 
Is besproken bij de vergadering van de Competitie Leiders. Het blijkt vooralsnog niet 
mogelijk om achteraf te controleren. De enige oplossing is dat de CL eerst een printscreen 
maakt ter controle. Nadeel daarvan is dat de vereniging nog steeds kan zeggen dat men 
het zo niet heeft ingevuld. 
 

• Waarom wordt er geen boete geheven voor een (beslissings)wedstrijd die niet doorging 
omdat er toch niets meer van af hing (Midden-Brabant) 
Alle teams die afzeggen voor een beslissingswedstrijd worden beboet. 
Verder zijn er afgelopen seizoen 2 reguliere wedstrijden niet meer doorgegaan. 
Dit was echter bij hoge uitzondering en daar heeft de ACL persoonlijk toestemming voor 
gegeven. Het zou dan niet eerlijk zijn daar een boete voor te geven. 
Er waren echter zeer gegronde redenen voor waarom de wedstrijden in eerste instantie 
niet doorgingen. Het alsnog spelen van de wedstrijden was i.v.m. zaalproblemen niet 
meer mogelijk. Anders zouden de verenigingen teveel op kosten worden gejaagd of  
de zaal was niet beschikbaar. Toen heb ik besloten om de wedstrijden te laten 
vervallen, omdat er bij deze 2 wedstrijden niets meer op het spel stond.  
Ze zijn dus niet zomaar niet doorgegaan, omdat er niets meer vanaf hing. 
 

• Wat is er te doen aan het “te laat aanvangen van competitiewedstrijden” 
De verantwoordelijkheid van op tijd beginnen ligt bij de teams zelf. 
Mocht een tegenstander te laat komen, dan kun je dit altijd aangeven op het formulier. 
Dit wordt in de praktijk echter nooit gedaan. 
Er bestaat wel een boete voor te laat aanvangen van een wedstrijd, maar dan moet dit 
wel kenbaar gemaakt worden. Iets waarvan de Competitieleiding niet op de hoogte is, kan 
niet worden beboet.De spelers zouden zelf toch volwassen genoeg moeten zijn om op tijd 
te kunnen beginnen. 

 


