
NTTB afd. Zuid West 

NOTULEN vergadering regio Zuid-Oost Brabant met AB op 25 januari 2011 te Aarle- 
Rixtel 

Aanwezig:       afd. bestuur: Jan Mijnsbergen en Henk SandkuyL 

ledenadministratie: Ria Elshof 
verenigingen: ATTC '77 (Johan Heurter), Bergeijk (Gerard van Geel}, Een en 
Twintig (Peter v.d. Eijnde), De Meppers (Pascal Cocquit en Falf u.d, 
Moosdijk), MTTV '72 (Henk van Qirschot en Henry Essing), Son en Breugel (Ria 
Elshof en Denny v.d, Heijden), Stiphout (Frenklin v.d, Burgt en Mick van 
Hoof}, Unicum (Johan Franssen en Eric Sloots), Valkenswaard (Henk 
Sandkuyl), Veldhoven (Frank de Brouwer en Eric Bakker)  
functionarissen: Harrie Kuijpers, Johan Heurter (eden: Leon Theeleo 

Afgemeld:       Budillia en Flash 

Afwezig zonder bericht: verenigingen:  Attaque, ATTV '71, Bestb Deurne, ECVA, EGS, 
Geenhoven, Helmond '57, Renata, Taveres, Treffers '68 

1.      OPENING 

Henk Sandkuyl opent om 20.00 uur de vergadering en als extra te bespreken punten 

worden nog toegevoegd: Top zes meerkampen (Johan Heurter) en Table Stars (Ralf v,d. 

Moosdijk). 
 

2. ACTIEPUNTEN REGIOVERGADERINGEN 2010 
Geen opmerkingen. 

3.      VACATURES BINNEN AFDELINGSBESTUUR 
Door Henk Sandkuyl wordt benadrukt dat er beslist aanvulling van het bestuur moet 
komen: Jan Willem Bultman en hijzelf kunnen en willen vanaf mei de kar niet alleen 
trekken. Jan Mijnsbergen wijst er nog op dat John van Geel al vertrokken is en Youri van 
Dijken en hijzelf na de komende ALV niet door zullen gaan, ook als er geen opvolgers 
zijn. 

4.      TOEKOMST AFDELINGSKAMPIOENSCHAPPEN 
Henk Sandkuyl ligt toe dat er voor 2011 geen organisator is kunnen vinden, ook voor 2012 
is daar nog geen zicht op. 
Ralf v.d. Moosdijk (De Meppers) merkt op dat de nu voorgestelde formule een beetje 
lijkt op de C-D meerkampen. 

Johan Franssen (Unicum) vraagt zich af of er wel zoveel behoeft is aan al die extra 
toernooien. 
Frank de Bouwer (Veldhoven) merkt op dat men vroeger bij de Brabantse 
kampioenschappen stond te dringen om zich aan te melden. 

Ria Elshof (Son en Breugel) stelt dat Maasland toernooi nog steeds veel deelnemers trekt. 

Harrie Kuijpers (WTW) is van mening dat er teveel toernooien zijn en Pascal Cocquit (De 

Meppers) vult aan dat kinderen op veel meer sportverenigingen zitten dan vroeger 

Geopperd wordt ook om niet het hele jaar competitie te spelen, maar bijv. de 
maanden maart t/m mei vrij te houden voor toernooien. Waarna Johan Heurter 
(ATTC 77) stelt dat verenigingen met een kleine zaal niet zitten te wachten op een 
kortere competitie. 



Henk Sandkuyl vraagt of Leon Theelen eens bij het komende overleg binnen de regio eens 
wil polsen of er belangstelling bestaat voor het organiseren van regio -kampioenschappen in 
Zuid-Oost Brabant, 

Johan Franssen (Unicum) vraagt hoe het zit in de andere regio's. 
Henk Sandkuyl antwoordt dat men daar de oude af delingskampioenschappen nog wel ziet 
zitten. 

Denny v, d. Heijden (Son en Breugel) is van mening dat de verenigingen het deelnemen aan 

toernooien meer moeten stimuleren. 

Pascal Cocquit (De Meppers) vraagt of er verschil in belangstelling is bij het organiseren 
in januari of in mei. 
Frank de Brouwer (Veldhoven) antwoordt dat daar geen duidelijk verschil is aan te 
geven. 

Henk Sandkuyl zegt toe dat na alle 5 de regiovergaderingen het AB in overleg met de WTW 
gaat bekijken wat we gaan proberen, 

5       WK 2011 

Verenigingen kunnen kaartjes bestellen via Jan Mijnsbergen, zodat men altijd van de 
kortingsregeling kan profiteren. Alle verenigingen hebben hieromtrent bericht 

ontvangen, 

Er blijkt weinig belangstelling voor het organiseren van gezamenlijk busvervoer vanuit 
de regio naar Rotterdam . 

De voorgestelde korting op de toegangsprijs die dan betaald zou worden uit de 
beschikbare middelen voor de viering van het 10 jarig jubileum van de afdeling 
ZuidWest vindt veel bijval. 

Voorde gedachte om de ALV op zaterdag 14 mei tijdens de WK 2011 in Rotterdam te 
houden is weinig enthousiasme. Lang niet elke vereniging wil op die datum naar de WK en 
bovendien wordt het dan een erg rommelige vergadering. 

6. TIENJARIG JUBILEUM AFDELING ZUIDWEST 
De gedachte om (een deel van) het beschikbare geld voor de viering van het 10 jarig  

bestaan van de afdeling Zuidwest te besteden voor korting op bezoek aan de WK 2011 

vindt veel weerklank. 

Voor een receptie blijkt er weinig interesse, 
Demonstraties zijn er onlangs geweest bij Unicum, OTTC en Irene, 

7. COMPETITIEMODULE NAS 
Henk licht toe dat de competitie module van NAS nu een jaar werkt en de ervaringen 
zeer positief zijn. Alle problemen die er waren zijn voor zover het de werkgroep 
Competitiezaken betreft opgelost. 
Ten aanzien van het aanbieden van gegevens voor publicatie op de website van de 
afdeling is door het HB toegezegd dat dezelfde wijze van publiceren zou kunnen worden 
gehandhaafd. 

Helaas is die toezegging niet waargemaakt. 
Het vinden van de standen, uitslagen en persoonlijke prestaties is nu veel ingewikkelder 
en erg tijdrovend. Elke poule moet apart worden opgezocht. 
Henk Sandkuyl, die in het verleden de overzichten per vereniging via de site beschikbaar 
maakte, ziet daar geen kans meer toe en stopt daar mee. 
 



8 PRESENTATIE TABLE STARS 
Henk Sandkuyl verzorgt een presentatie van Ta bIe Stars. 
Het afdelingsbestuur beraad zich op het beschikbaar stellen van een subsidie aan 
de verenigingen bij de aanschaf van het pakket Table Stars dan wel het extra 
exemplaren aanschaffen door de afdeling ten behoeve van het uitlenen. 

Ralf v.d. Moosdijk (De Meppers) vindt het vreemd dat er nu - na de introductie van 
Table Stars - geen subsidie verstrekt zou worden aan verenigingen die het KTTF nog 
organiseren. Jan Mijnsbergen antwoordt dat van een dergelijk besluit hem niets 
bekend is. Ralf zal het betreffende mailtje van Jasn van Gemert aan Jan Mijnsbergen 
sturen. 

9. LANGE DUUR COMPETITIEWEDSTRIJDEN 
Er bestaat weinig enthousiasme voor de ideeën van de NTTB-afdeling Noord voor het 

verkorten van de duur van de competitie wedstrijden. 
De wedstrijden moeten gewoon op tijd beginnen! 

De tijdsduur van de wedstrijden wordt niet als het probleem gezien, wel de 
reisduur. 
Mick van Hoof (Stiphout) merkt wel op dat bij spelen op 2 tafels daar wel beide 
verenigingen akkoord mee moeten gaan. 

10. RONDVRAAG 
Johan Heurter heeft slechte ervaringen met deelname aan de Top 6-kampen jeugd- Bij 
een aantal van 6 deelnemers moesten er 4 invallers ingeschakeld worden. Hij stelt 
voor om er 10 uit te nodigen en dan maar zien wie er komen. 
Pascal Cocquit (De Meppers) vraagt zich af of de late uitnodiging niet tot de 
vele afzeggingen leidt. 

Pascal Cocquit (De Meppers) zou graag zien dat het eerder bekend werd wanneer een 
vereniging in de competitie uit of thuis moet spelen, dit i.v.m. het huren van de 
zaaL Henk Sandkuyl antwoordt dat dit te maken heeft met de koppeling tussen de 
landelijke en afdelingscompetitie. 
Jan Mijnsbergen vult nog aan dat de korte tijd tussen het einde van de 
najaarscompetitie en het begin van de voorjaarscompetitie ook niet veel 
mogelijkheden biedt om eerder met die gegevens te komen. 

Leon Theelen deelt nog mee dat het overleg van de regio Eindhoven plaatsvindt op 2 
maart bij Unicum- In ieder geval zullen op de agenda staan: sponsoring en 
vrijwilligersbeleid. 

Jan Mijnsbergen deelt mee dat met ingang van de najaarscompetitie de uitgave info 
ZuidWest in papieren vorm komt te verdwijnen. Er worden maar enkele exemplaren 
meer afgenomen en nu de uitslagen ook niet meer opgenomen kunnen worden is 
verdere uitgave in deze vorm weinig zinvoL 

De vraag of de verenigingen prijs stellen op de stukken voor de ALV in papieren vorm 
levert een aanmerkelijke meerderheid op voor het aanleveren in digitale vorm. 
Jan Mijnsbergen zal inventariseren wie een papieren uitgave van de jaarstukken 
wenst. 
 
11. SLUITING 

Henk sluit om 22.44 uur de vergadering. 

 

Arnemuiden, 27/01 /2011  

Jan Mijnsbergen 



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

WK 2011. (West-Br.) 

• Organisatie kleinschalige activiteit voor “opleuken” ALV ter gelegenheid van 10-jarig 
jubileum afdeling ZuidWest. (West-Br.) 

• Nagaan of een subsidieregeling voor aanschaf Table Stars pakket door verenigingen 
haalbaar is. (West-Br.) 

• Nagaan of subsidieregeling mogelijk is t.b.v. trainerscursussen waarvoor er 1 of 2 
deelnemers te weinig zijn om te laten doorgaan (West-Br.) 

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

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

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

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

• Nagaan subsidie voor KTTF nog mogelijk na introductie Table Stars (Zuid-Oost Br.) 

• Subsidie voor regionale kampioenschappen uitkeren onafhankelijk van afrekening 
(Zeeland) 

• Extra competitieklasse tussen 4e en 5e klas gezien het grote krachtsverschil (Zeeland) 

• Advertentie in regionale dagbladen voor vacatures AB (Zeeland) 

• Controle op door competitieleider gewijzigde – verkeerd ingevoerde – uitslagen is 
achteraf niet mogelijk (Midden-Brabant) 

• Waarom wordt er geen boete geheven voor een (beslissings)wedstrijd die niet doorging 
omdat er toch niets meer van af hing (Midden-Brabant) 

 


