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Aan:  de besturen van de tafeltennisverenigingen van de NTTB afdeling ZuidWest 
 de regiobesturen van de NTTB afdeling ZuidWest 
 de (plaatsvervangend) bondsraadsleden van de NTTB afdeling ZuidWest 
 de leden van de werkgroepen en commissies van de NTTB afdeling ZuidWest 
 de afdelingsmanagers van de NTTB afdeling ZuidWest 
 onderscheiden leden van de NTTB afdeling ZuidWest 
 
Kopie: Hoofdbestuur NTTB t.a.v. Ronald Kramer 
 Bondsbureau NTTB t.a.v. Marcel Borst, Antoinette de Jong en Ingrid Koppelman 
 
Betreft: Verslag regiovergaderingen NTTB afdeling ZuidWest, najaar 2012 
 Zeeland, TTV Cofely, Terneuzen, 15 oktober 2012 
 West-Brabant, TTV Vice Versa ’51, Oudenbosch, 17 oktober 2012 
 Midden Brabant, TTV TIOS ’51, Tilburg, 25 oktober 2012 
 Noord Oost Brabant, TTV Never Despair, Den Bosch, 22 oktober 2012 
 Zuid Oost Brabant, TTV ATTC ’77, Aarle-Rixtel, 30 oktober 2012 
 
 
Inleiding 
Bij elke regiovergadering is een verslag gemaakt door een van de aanwezige personen. Dit verslag is 
aangevuld met aantekeningen gemaakt door de afdelingsmanagers Ruud van Beest en Ineke de 
Graaf. We hebben ervoor gekozen om één geïntegreerd verslag te maken. Specifieke opmerkingen 
per regio zijn hier ook in vermeld. 
We zijn de notulisten (Ko Oostdijk, Roland van de Heuvel, Henk van Rijn, Tjalle Hoogsteen en Mick 
van Hoof) zeer erkentelijk voor hun waardevolle bijdragen. 
 
 
Aanwezig 
 
Zeeland 
Youri van Dijken (Scaldina), Kees van Oers (Kapelle), John Gelissen (STV), Ria Gelissen (STV), Huub 
de Maat (Reynaert), P. de Rijk (Reynaert), Jacques Derksen (Kapelle), Jaap van Wieringen (Yerseke), 
Kees de Blaey (Yerseke), Jan Overbeeke (Yerseke), J.W. Adriaanse (TTC Middelburg), Peter Boon 
(TTC Middelburg), Francois Baert (Effect ’71), J. Oostdijk (Cofely), P. Piessens (Den Dijk), L. van Driel 
(Den Dijk), J. van Puijvelde (RDT), Jeanne de Waal (RDT), Etienne van Acker (SAR ’72), Ger van 
Leeuwen (Westerzicht), Jaap Versteeg (Westerzicht), Ruud van Beest en Ineke de Graaf 
(afdelingsmanagers). 
 
West-Brabant 
Ies den Hollander (Witac’89), Roland van de Heuvel (Hotak’68), Sophie Dijkers (lid adviesgroep 
competitie Zuidwest), Patrick van Dongen en Ruud Verhoeve (Die Meede), Cor Bom (Witac ’89, lid 
adviesgroep competitie Zuidwest en competitieleider), Jos Dekkers en Simon van Hoeven (Vice 
Versa’51), Rob van Gogh en Hans Jansen (Tanaka), Arjen Schijven (Backhands), Joost 
Schoenmakers (ODT), Ben Ros (trainer), Ruud van Beest en Ineke de Graaf (afdelingsmanagers). 
 
Midden Brabant 
Ger-Anne van Gestel (Red Star ’58), Rudi Hendriks en Jan Hendriks (Irene), Edgar Verkooijen 
(commissie bestuursmodel ZuidWest), Maarten van Vliet en Henk van den Houdt (Smash), Tjalle 
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Hoogsteen (Hita ’79), Leon van Esch en Chris van Dijk (TIOS ’51), Theo de Laat en Hans de Vaan 
(Waalwijk), Eardly van de Geld (Luto), Ruud van Beest en Ineke de Graaf (afdelingsmanagers). 
 
Noord Oost Brabant 
Ron Hardam (Always-Fair Ammerzoden), Gerard van Eykeren (Hooghei Vlijmen), Fred van de Heuvel 
en Theo Viveen (Kruiskamp ’81 Den Bosch), Eddie van Doorn en Gerwin van Uden (JCV Vught), M. 
Assmann (Never Despair Den Bosch), John Smits (NTTV Nuland), Marja van de Peppel (OTTC Oss), 
Heinz Korschner (Return Oss), Gera van Veen en A. Leemans (Rotac ’82 Rossum), Rene Gabriels 
(Smash ’73 Uden), Wilbert van Ruremonde (Taverbo/sabo Boxtel), R. Knechten (TTCV/Herwaarden  
en LGSV, Veghel), M. Berkelmans (TTVS  Schijndel), Nico van Erp (bondsraadslid en lid OTTC), Hans 
v.d. Bruggen (ex voorzitter regio N-O Brabant, ex-bondsraadslid en lid Never Despair), Henk van Rijn 
(regiobestuur N-O Brabant), Ruud van Beest en Ineke de Graaf (afdelingsmanagers) 
 
Zuid Oost Brabant 
M. Rovers en J. Heurter (ATTC ’77), J. Engelhart (TTV Een en Twintig), Frank Kuipers en J. van 
Gaans (Budilia), M. Classens en P. Verweijen (ATTV ’71). E. Das (MTTV ’72), R. van de Moosdijk en 
T. Cremers (Meppers), A. Brans (Helmond ’57), Jeroen Goes (Flash), E. Bakker (TTV Veldhoven), T. 
Kramer, H. Simons en R. Elshof (Son en Breugel), Harrie Kuijpers (licentiefunctionaris + Stiphout), 
Mick van Hoof (werkgroep toernooien en wedstrijden + Stiphout), Johan Fransen en Erik Buring (TTV 
Unicum), Han van der Zijden (bondsraadslid), Ruud van Beest en Ineke de Graaf (afdelingsmanagers) 
 
 
1. Opening & vaststellen agenda 
Ruud van Beest opent de vergaderingen en heet iedereen van harte welkom. 
Ruud en Ineke zijn blij met de komst van de vele aanwezigen.  
Ze willen in het bijzonder de gastverenigingen Cofely, Vice Versa ’51, Never Despair, TIOS ’51 en 
ATTC ’77 danken voor hun gastvrijheid. 
In de regiovergadering van Noord Oost Brabant worden we hartelijk welkom geheten door 
regiobestuurslid Henk van Rijn. Zijn collega-bestuurslid Jan van Gemert heeft zich afgemeld. 
Er zijn geen extra agendapunten. 
 

 
2. Kennismaking en toelichting nieuwe situatie 
Ruud en Ineke stellen zich voor. Ruud heeft veel ervaring met het werken met vrijwilligers, hij kent de 
tafeltenniswereld zijdelings en heeft een frisse kijk op diverse zaken. Ineke heeft veel ervaring en 
kennis in de tafeltenniswereld. Op deze manier kunnen en zullen ze elkaar uitgebreid aanvullen. 
Ruud en Ineke hebben de taak gekregen om, met ondersteuning van de verenigingen en de diverse 
vrijwilligers, de organisatie binnen ZuidWest te verstevigen, zodat er ruimte ontstaat om te werken aan 
verdere groei en ontwikkeling. Dit is een betaalde baan van 8 uur per week per persoon. 
Ineke stipt aan dat goede activiteiten/projecten behouden moeten worden en dat nieuwe initiatieven 
ontplooid moeten worden binnen de afdeling. Ruud voegt hier aan toe dat het bestuursmodel wat nu 
van toepassing is in de afdeling ZuidWest uniek is in de Nederlandse tafeltenniswereld. Dit heeft als 
gevolg dat andere afdelingen, die de ontwikkelingen met veel belangstelling volgen, met vragen 
kunnen komen. Ineke en Ruud zullen deze vragen waar nodig doorsturen naar de verenigingen. 
Ruud en Ineke zijn bezig met een kennismakingsronde. Ze spreken niet alleen met de verenigingen (er 
zijn 5 regiovergaderingen gepland), maar ook met de diverse vrijwilligers, oud-bestuursleden, mensen 
binnen de landelijke NTTB (waaronder uiteraard ook het bondsbureau in Zoetermeer) en instanties 
buiten het tafeltennis. Na deze uitgebreide kennismaking gaan ze een plan opstellen voor de komende 
periode. Hier zullen prioriteiten gesteld moeten worden. 
Een hartelijk dankwoord voor de inzet en de passie van de heer Jan Mijnsbergen die tot 1 september 
de financiële zaken en nog diverse andere zaken afgehandeld heeft.  
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3. Mededelingen 
Op elke vergadering is een rondje gemaakt langs de aanwezige verenigingen. Hier zijn diverse details 
genoteerd. We hebben deze details niet uitgewerkt per vereniging, maar ervoor gekozen om de 
hoofdlijnen van de betreffende opmerkingen per regio weer te geven. 
 
Zeeland 
• Diverse verenigingen hebben veel contacten met scholen en werken samen met de gemeente. 
• De ledenaantallen variëren heel erg, de verhouding jeugd/senioren is ook heel verschillend. Een 

vereniging heeft heel veel vrouwen en meisjes. Een paar verenigingen hebben een aanbod voor 50-
plussers. 

• Sommige verenigingen hebben voldoende trainers (twee verenigingen hebben trainers die recent 
een opleiding tafeltennistrainer 2 gevolgd hebben), voor andere verenigingen is dit een knelpunt. 

• Het is vaak lastig om leden enthousiast te maken om competitie te gaan spelen. 
• Sommige verenigingen hebben het financieel lastig. 
• Peter Boon geeft aan dat zijn vereniging TTC Middelburg sinds september ca 12 nieuwe 

jeugdspelers heeft. Hij roept om op rekening te houden met leeftijdsverschil en dus te differentiëren 
in de opvang: zorg voor contacten met ouders en ben niet alleen bezig met tafeltennis. Hij geeft aan 
dat hij de ervaringen vanuit zijn vereniging wil delen. Hij is bezig om hierover een notitie te 
schrijven. 

  
West-Brabant 
• Ledenontwikkeling: Diverse verenigingen hebben best veel jonge jeugd. Er zijn veel contacten met 

scholen (het rendement wisselt heel erg). Het is lastig om de wat oudere jeugd/jonge senioren vast 
te houden. Er komen tips om de oudere jeugd te betrekken bij de senioren (competitie, trainingen, 
speelavonden, activiteiten). Redenen om te stoppen zijn vaak extern (bijbaan, studie, etc.). Hier 
hebben we niet veel invloed op. We moeten ze een aantrekkelijk aanbod doen, wellicht komen ze 
dan op latere leeftijd weer terug. Er zijn ook verenigingen met 50+ groepen. 

• Vrijwilligersbeleid: dit is een aandachtspunt bij de meeste verenigingen. Bij de meeste verenigingen 
willen mensen zich minder binden, ze zijn wel te vinden voor kleinere, afgebakende taken. 

• Toernooien: Heb Back Handstoernooi gaat niet door in 2013. Er wordt gekeken om het in 2014 wel 
weer te organiseren (knelpunten zijn de financiën en de huur van tafels). Die Meede meldt dat zij op 
27 januari voor de 40e keer het Die Meede Toernooi organiseren. Hier doen jaarlijks ca 200 
deelnemers aan mee. 

• Financiën algemeen: sponsoring is belangrijk. 
• TTB De Baronie: Een paar verenigingen spelen ook in deze nevenbond. Hier worden ook diverse 

toernooien georganiseerd die openstaan voor NTTB-leden. Er zijn nog andere kleinschalige 
competities in de regio. 

• Samenwerking: Vice Versa ’51 coördineert wat regionale initiatieven (voorheen veel meer) zoals 
een Lady’s Day. ODT organiseert in november een beginnerstoernooi. 

 
Midden-Brabant 
• De meeste verenigingen hebben een teruglopend ledenaantal. 
• Een paar verenigingen hebben ook teams in de TTL (nevenbond). 
• Er is behoefte aan trainers bij diverse verenigingen. Er zijn ook een paar verenigingen die graag 

leden naar een trainerscursus willen sturen. 
• Een paar verenigingen werken samen met scholen en gemeente, o.a. door het aanbieden van 

kennismakingslessen. Het rendement valt helaas tegen. 
 
Noord Oost Brabant 
• De meeste verenigingen hebben voldoende financiën en een redelijke hoeveelheid vrijwilligers. 
• Het aantal (jeugd)leden loopt vaak terug. Tafeltennis wordt niet als eerste sport gezien. Er wordt 

veel aandacht besteed aan ledenwerving (contacten met scholen en gemeente), maar de respons 
valt tegen. 

• Voor jeugdleden die niet op zaterdag competitie willen of kunnen spelen, organiseert het 
regiobestuur al vele jaren RBW-wedstrijden. Dit is een competitievorm met wedstrijden op 
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zondagochtend. Dit najaar waren er te weinig inschrijvingen. In het voorjaar wordt een nieuwe 
poging gedaan. 

• Diverse verenigingen hebben een aanbod voor 50-plussers (of zelfs 70-plussers). 
• Een paar verenigingen hebben een sponsor, vaak is dit iemand die betrokken is bij de club als lid of 

ouder. 
 
Zuid Oost Brabant 
• Diverse clubs hebben veel teams. 
• Er zijn in het algemeen veel vrijwilligers, maar weinig aanwas van nieuwe vrijwilligers en het is vaak 

lastig om nieuwe bestuursleden te vinden. Er is ook behoefte aan sporttechnisch kader. 
• Er bestaan samenwerkingsverbanden binnen de regio. Op initiatief van Leon Theelen worden 

themabijeenkomsten georganiseerd. Sommige verenigingen wisselen onderling spelers uit. 
• Er zijn diverse contacten met scholen en gemeentes. 
• Sommige verenigingen hebben last van overheidsmaatregelen (afschaffen maatschappelijke 

stages, verhoging huurtarieven, verlagen subsidiemogelijkheden, …). 
• Op deze is bondsraadslid Han van der Zijden aanwezig. Han vertelt dat de volgende bondsraad 

voorbereid gaat worden met de afdelingsmanagers. Er wordt nog gekeken naar een systeem om de 
bondsraad in de toekomst voor te bereiden (hoe betrekken we de verenigingen hierbij?). Vanuit de 
vergadering wordt gevraagd om een verslag van de bondsraad. Han gaat op zoek naar een 
oplossing.  
 

Algemeen 
• Jack Derksen (voorzitter van het landelijke steunfonds) legt de werking van het Steunfonds uit. Dit 

fonds beheert 100 000 euro voor bouwen en verbouwen. Er is 1 technische man (geen 
accommodatiecommissie meer), die overlegt ook met gemeentes. Volgend jaar lopen er 4 leningen 
af, er is dan geld beschikbaar, maximaal 7500 euro per club, rente 2%. In de volgende nieuwsbrief/ 
verenigingsmailing van de NTTB komt hier informatie over. Verenigingen kunnen ook rechtstreeks 
contact opnemen met Jacques. In de vergadering van Midden Brabant is Edgar Verkooijen 
aanwezig. Hij is ook lid van het landelijke steunfonds en bevestigt bovenstaande. 

• Ook binnen ZuidWest zijn er mogelijkheden voor een lening. Afdeling ZuidWest heeft ook een 
steunfonds (net als landelijk) van waaruit financiering van herstel/uitbreiding aan accommodaties 
kan plaatsvinden. Hier houdt Johan Heurter (regio Zuid Oost Brabant) zich mee bezig. 

 
Mededelingen van de afdelingsmanagers 
• Er is een vacature voor Hoofdbestuurslid Topsport en een vacature voor Werkgroeplid Bestuurlijke  

Vernieuwing. 
• De NTTB introduceert een nieuwe landelijke website. De afdelingswebsites worden hier een 

onderdeel van. Het voordeel hiervan is dat zowel de landelijke als de afdelingswebsites dezelfde 
opbouw en layout krijgen. Elke afdeling heeft wel veel vrijheid in de te publiceren informatie. De 
nieuwe afdelingswebsite wordt in januari 2013 verwacht. Henk Sandkuyl is bij dit project betrokken 
namens ZuidWest maar ook als inhoudelijk expert. 

 
 
4. Interactie tussen afdelingsmanagers en verenigingen 
De rode lijn is: Wat kunnen wij voor elkaar betekenen, en waar kunnen wij elkaar mee helpen op 
bestuurlijk gebied, in de afdeling ZuidWest? 
• De afdelingsmanagers zijn er voor zaken die voorheen door het afdelingsbestuur werden verricht 

(beleid, informatievoorziening, aansturen commissies, financiën, overlegstructuur e.d.). 
• Daarnaast is hun opdracht om de organisatie te versterken en te kijken of bepaalde zaken 

efficiënter georganiseerd kunnen worden. Doel hiervan is om kansen te creëren voor verdere 
ontwikkeling en groei. 

• Een goede communicatie tussen verenigingen en afdelingsmanagers is belangrijk. Vragen zijn 
welkom. De afdelingsmanager kan wellicht via zijn/haar netwerk een bijdrage leveren. De lijnen met 
de (landelijke) NTTB zijn kort. 

• Stimuleren van betrokkenheid van de verenigingen bij landelijke projecten en pilots. 
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• De vergadering in Zeeland wil graag beschikken over vergelijkingsmateriaal inzake zaalhuur (wat is 
normaal, hoe doen verschillende gemeentes dit, enz.) en contributies.  

• Er is behoefte aan een effectieve overlegstructuur. De interactie met de verenigingen kan o.a.  
themagericht worden. 

• Verbindingen maken binnen de afdeling tussen verenigingen zoals uitwisselen van succesverhalen, 
maar ook toernooi-informatie via de site en regiovergaderingen; 

• Samenwerking met scholen en gemeentes, welzijnsorganisaties, etc. Kijken naar mogelijkheden 
voor buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen, subsidies en organisatorische ondersteuning 
(gehoorde opmerking: verenigingen krijgen minder subsidie, maar moeten er wel meer voor doen). 

• Adviseren/meedenken met verenigingen op verzoek van de verenigingen. 
• De afdelingsmanagers zullen zowel vraaggericht als aanbodgericht werken. 
• Gezien de beschikbare tijd van de afdelingsmanagers is prioritering wel vereist. Een vereniging uit 

Zuid Oost Brabant dringt aan op een duidelijk organisatieschema en duidelijke prioriteiten. Ze willen 
niet lastig gevallen worden met zaken waar nu toch geen tijd voor is. 

• Een vereniging uit Zuid Oost adviseert om niet alleen naar de langere termijn te kijken, maar vooral 
ook te focussen op korte termijn acties met resultaten. 

• Het beleid moet niet van bovenaf wordt opgelegd, maar moet meer vanuit de verenigingen komen 
(vraaggestuurd). Het moet duidelijk tweerichtingsverkeer zijn (tussen landelijk beleid en 
afdelingsbeleid). 

• Een vereniging uit Noord Oost Brabant meldt graag persoonlijk contact te willen, dit onder andere 
omdat de kloof tussen de NTTB en de verenigingen nogal groot is. 

• Een vereniging is Zuid Oost Brabant suggereert dat verdere samenwerking mogelijk is, bijvoorbeeld 
de boekhouding van verenigingen centraliseren. 

 
 

5. Sportbestuurlijke zaken 
• In alle regio’s wordt gediscussieerd over de rol van de ALV. De belangrijkste opmerkingen: 

• Het is nu een verplichting. 
• Informatie-uitwisseling (bv. projecten/themabijeenkomsten). 
• Financieel en verantwoording afleggen, beleidswijzigingen en (financiële) voorstellen. 
• Benoemen van bondsraadsleden. 
• Op een ALV is iedereen bij elkaar en kun je netwerken.  
• De afdelingsmanagers onderzoeken een alternatieve overlegvorm die effectiever is en voor 

de deelnemers meer oplevert. Een voorstel daartoe volgt in de ALV van 2013. 
• Evaluatiecommissie: De commissie bestuursmodel is officieel gestopt na de ALV, maar begeleidt de 

implementatie tot eind 2012. Ze dragen dan de taken over aan een nog te benoemen 
evaluatiecommissie met vertegenwoordigers van verenigingen. Deze commissie gaat gedurende 
twee jaar de nieuwe structuur evalueren: Wat is er bereikt? Wat kan beter? Financiële haalbaarheid 
langere termijn? Enz. De eindevaluatie zal in mei 2014 plaatsvinden en de uitkomsten worden 
teruggekoppeld aan de verenigingen. In welke vorm (ALV of anders) is nog niet bekend. De 
afdelingsmanagers worden beoordeeld door de directeur van het bondsbureau, hiervoor zal input 
vanuit de afdeling (verenigingen) gebruikt worden. Een vereniging in Zuid Oost stelt voor om de 
evaluatie- en klankbordgroepfunctie vanuit de commissie Bestuursmodel te scheiden. De 
evaluatiecommissie zou geen klankbord moeten zijn voor de afdelingsmanagers. Hier wordt naar 
gekeken. 

• Begroting en jaarplan 2013. Deze zijn vooraf toegestuurd ter informatie. De begroting is aangepast 
conform de besluiten op de ALV van 30 mei 2012. Er worden diverse vragen gesteld over de 
haalbaarheid van de ingecalculeerde bezuinigingen, omdat niet alle bezuinigingen concreet zijn 
gemaakt. Ruud geeft aan dat dit model uniek is in Nederland en dat er geen vergelijkende cijfers 
beschikbaar zijn. Wel geeft hij aan dat dit een taakstellende begroting is. De financiële realisatie zal 
worden meegenomen door de Evaluatiecommissie. Het jaarplan is door de afdelingsmanagers 
opgesteld en ingediend bij de landelijke bond. Er was helaas geen tijd om hierover met de 
verenigingen te overleggen. Vragen over begroting en jaarplan mag je stellen aan Ruud of Ineke. In 
Midden-Brabant wordt gevraagd hoe het zit met de begroting wat betreft continuering van het 
bestuursmodel. Dit ten aanzien van het werken met afdelingsmanagers (betaalde functies). Ruud 
antwoordt dat de plannen nog in ontwikkeling zijn maar dat het zeker de bedoeling is om niet na 2 
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jaar weer te stoppen. Dit zal dus ook in de begroting vanaf 2015 mee worden genomen. Ruud en 
Ineke stellen een plan op waarin we ze continuïteit van hun inzet (inhoudelijk en financieel) bepalen 
voor de komende 1,5 jaar. Nog voor de volgende ALV zal hierover gecommuniceerd worden door 
Ruud en Ineke. 

• Declaraties: Vanaf 1 september worden deze door Ruud behandeld en afgewerkt overeenkomstig 
de procedure die hiervoor aan alle verenigingen is gestuurd. Ruud meldt dat er vanaf 2013 een 
geactualiseerd declaratiebesluit komt. We willen meer uniformiteit. Ruud heeft vastgesteld dat 
declaranten zich (te veel) beroepen op ongeschreven regels en dat de declaratiebedragen voor 
bepaalde zaken (bijvoorbeeld het gebruik van een privécomputer) die niet concreet zijn vastgelegd, 
per declarant te veel van elkaar afwijken. 

• Schwungsubsidie wordt besproken. Jaarlijks is veel geld beschikbaar, maar er zijn slechts een 
gering aantal aanvragen. Ruud doet een beroep op de aanwezigen om activiteiten te ontplooien en 
subsidie aan te vragen. De voorwaarden van de Schwungsubsidie staan op de site van de afdeling 
vermeld. Als je twijfelt of je iets organiseert waarvoor je Schwung subsidie kunt aanvragen, kun je 
een (korte) aanvraag indienen. Je hoeft niet meteen een uitgebreid plan in te dienen. 

• De subsidie “sportimpuls” van het VWS wordt in een paar regiovergaderingen aangekaart. Het gaat 
hierbij om projecten die de sportparticipatie stimuleren. Een eventuele aanvraag moet zeer 
uitgebreid gedaan worden en geïnteresseerden kunnen dan ook het best contact opnemen met 
Ruud voor advies. Door een goede samenwerking en vooronderzoek vergroot je de kansen 
aanzienlijk. 

 
 
6. Project ‘Naar een veilig sportklimaat’ (VSK) 

 
Er is binnen de NTTB (in samenwerking met NOC&NSF en andere sportbonden) een project gestart.  
Ruud laat een presentatie zien over dit project, wat een samenwerking is met verschillende 
sportbonden zoals squash, hockey en schermen. Er zijn 45 pilot verenigingen geselecteerd en er 
wordt een landelijke theatertour “Wel Winnen He” georganiseerd, evenals de campagne “Onze 
scheids, mijn held”. 
Meer informatie: http://www.nttb.nl/veilig-sporten of www.veiligsportklimaat.nl.  
In de regio Noord Oost Brabant is dit agendapunt vervallen i.v.m. tijdsgebrek. 
 
 
7. Sporttechnische zaken 
Ineke geeft een korte toelichting op de sporttechnische zaken. Zij wil input van verenigingen bundelen 
en terugkoppelen, zoals datums voor toernooien en goede ideeën delen. Zij roept de aanwezigen op 
om dit tijdig aan haar door te geven. 
• Met de trainers heeft ze al een goed gesprek gehad. Met de Werkgroep Toernooien en Wedstrijden 

zoekt ze nog verder contact (ze heeft al wel contact gehad met een paar mensen op basis van hun 
rol in de werkgroep). Er is momenteel een afdelingstraining in Middelburg en een regionale 
bondstraining die rouleert over diverse locaties. 

• Een paar mensen uit Zeeland, West-Brabant en Midden-Brabant hebben onlangs een trainer 2 
cursus afgerond of ronden hem zeer binnenkort af. Deze cursus is zeer belangrijk voor 
verenigingstrainers en mensen die meehelpen tijdens de trainingen. Je leert er veel over de 
techniek, het geeft je een frisse kijk op het geven van trainingen en je leert veel van de ervaringen 
van andere cursisten. Er stond dit najaar een cursus gepland in Middelburg, maar deze is niet 
doorgegaan wegens gebrek aan aanmeldingen. De verenigingen kunnen belangstellenden 
aanmelden bij Ineke. Er kan ook een toernooileiders opleiding georganiseerd worden in onze 
afdeling. Deze (TL2) kost 1 avond en er moet nog een opdracht uitgevoerd worden. Ineke roept ook 
op om deel te nemen aan bijscholingen. 

• Vanuit de vergadering wordt gemeld dat cursussen en bijscholingen duur zijn. Een ander knelpunt 
bij opleidingen is dat cursussen vaak niet afgerond worden. 

• Er komt de vraag of de afdelingstrainingen weer gratis kunnen worden. 
• Competitie: In West-Brabant wordt opgemerkt dat het verschil in de laagste jeugdklasse enorm 

groot is gezien de grote uitslagen. Er wordt geopperd om weer een beginnerscompetitie op te 
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zetten. Er komt ook een voorstel dat verenigingen uitwisselingen organiseren voor beginners (in de 
vorm van een competitiewedstrijd). 

• Toernooien: In West-Brabant wordt gemeld dat er verbetermogelijkheden zijn voor toernooien: 
jeugdmeerkampen, toernooien die gericht zijn op de breedte, initiatieven vanuit bijvoorbeeld TTB 
De Baronie, gebruik Facebook, … 

• Mogelijkheden voor gehandicapten in de vereniging en daar buiten. Enkele verenigingen hebben 
ook leden die gehandicapt zijn, voor meer informatie kun je contact opnemen met Ineke (zij heeft 
ook een vrijwilligersrol binnen Team Parasport van de NTTB). 

• Er is bij de NTTB een lijst met trainers (en hun trainerslicentie). Er wordt opgemerkt dat op deze lijst 
niet staat of een trainer actief is, dat ie niet up-to-date is en dat de licenties niet altijd kloppen. 

• In Noord Oost Brabant wordt de vraag gesteld waarom er competitie wordt gespeeld in 
schoolvakanties. Antwoord: De competitie in de afdeling loopt zoveel mogelijk gelijk met de 
landelijke competitie. Er wordt wel gekeken naar aanpassingen bij vakanties e.d., maar er zijn veel 
meer factoren die een rol spelen bij de planning, onder andere diverse toernooien. Het is vaak niet 
mogelijk om hiervoor een oplossing te vinden die voor alle verenigingen optimaal is. 

 
 
8. Rondvraag 
 
Zeeland 
• Hier komt naar boven dat er behoefte is aan meer informatie over wat gebruikelijk is voor 

trainersvergoedingen, zaalhuur, contributie, etc. Middels een enquête willen we een beter beeld 
krijgen van diverse zaken. 

• Ook is er de vraag welke gemeentes een MEEDOEN regeling (of iets dergelijks) aanbieden. 
• Een vereniging meldt behoefte te hebben aan een aparte bijeenkomst van de voorzitters van de 

verenigingen in de regio voor het uitwisselen van de diverse zaken die spelen binnen de 
verenigingen. 

• Een vereniging meldt dat de website van de NTTB “moeilijk” is, onder andere betreffende de 
competitie. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website (landelijk + afdeling). 

• De ledenaantallen lopen terug. ZuidWest is de op een na grootste afdeling binnen de NTTB. Het 
verloop lijkt hier groter te zijn dan elders in Nederland. 

 
West-Brabant 
• Door de aanwezigen wordt het meer informele karakter van de regiovergaderingen als prettig 

ervaren. Dit jaar zijn, meer dan vorige jaren, ervaringen uitgewisseld en kennis gedeeld.  
• Ook wordt de nieuwe structuur van de afdeling gezien als een frisse wind, dit is welkom.  
• Het ontbreken van de ZuidWest kampioenschappen wordt ook aangehaald.  
 
Midden-Brabant 
• Er zijn geen verdere vragen. 
• Dit soort vergaderingen worden als zinvol ervaren. 

 
Noord Oost Brabant 
• Er komt een oproep om zoveel mogelijk contact te zoeken en te houden met de nevenbonden. De 

afdelingsmanagers melden dat er al wat contacten zijn, en dat dit inderdaad een aandachtspunt is. 
• Henk van Rijn vraagt of het regiobestuur blijft bestaan. Vanuit de vergadering wordt gereageerd dat 

de activiteiten moeten blijven bestaan, maar dat naar de organisatorische vorm gekeken moet 
worden. Ruud en Ineke zullen dit met Henk en met Jan van Gemert bespreken. 

• Er wordt gevraagd wat de NTTB kan doen aan het slechte imago van de tafeltennissport. 
• De verenigingen vinden dat het kennismakingsrondje te lang geduurd heeft. Dit was echter 

eenmalig. Volgende keer wordt geen herhaling van zetten. 
• TTV Kruiskamp nodigt uit om de volgende vergadering in hun nieuwe accommodatie te houden. 
 
Zuid Oost Brabant 
• Een vereniging wil de (afgetreden) afdelingsbestuurders bedanken voor de verrichte 

werkzaamheden. 
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9. Sluiting en informeel contact 

 
• Het waren goede regiovergaderingen. Op termijn wordt er meer duidelijkheid over de veranderingen 

in de organisatie van de afdeling ZuidWest. 
• Ruud en Ineke geven aan dat zij n.a.v. de vijf regiovergaderingen een plan gaan opzetten voor de 

periode tot en met 1 september 2014 (einddatum van de bestuurlijke pilot), met hierin hoofdpunten 
en prioriteiten. Hierin komt ook naar voren dat opvolging van besproken punten in 
regiovergaderingen aangepakt wordt. 

• Zij geven verder aan dat zij zowel per mail als telefonisch benaderd willen worden bij vragen, 
suggesties of ideeën.  

• Ruud bedankt alle aanwezigen voor hun komst en vooral voor hun inbreng. 
• Na elke vergadering is er nog een gezellig en nuttig samenzijn (netwerken!) geweest onder het 

genot van een drankje van de NTTB afdeling ZuidWest. 


