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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	  
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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.	  
	  
	  



Rapportage Commissie Bestuursmodel NTTB ZuidWest  

                                                 

 4 

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.	  
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• 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.	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
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	  

	  
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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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	  
	  
	  
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	  
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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.	  
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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.	  

	  
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.	  
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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.	  	  



Rapportage Commissie Bestuursmodel NTTB ZuidWest  

                                                 

 14 

• 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.	  
	  
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.	  


