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Notulen van de Afdelingsledenvergadering van de Afdeling ZuidWest van de 
N.T.T.B. gehouden op 23 mei 2003 te Oudenbosch 
 
 
Aanwezig: 
  
Afdelingsbestuursleden: Adri Dam, voorzitter 

Jan Mijnsbergen, secretaris 
Chris van Dijk, penningmeester 
Nico van Erp, Toernooien en Wedstrijden 
Franklin Gelderland, Competitiezaken 
Henk Sandkuyl, Communicatie 
Chris van de Wetering, Technische Zaken 

 
Ledenadministratie:  Ria Elshof    
 
Werkgroep Competitie Remco Dijkers, SCL 

Johan ’t Hooft, JCL 
Judith Morcus, Competitieleider (senioren) 
Herman Simons, Competitieleider (senioren) 
Ronald de Wild, Competitieleider (senioren) 
Mattanja Dijkers, Competitieleider (jeugd) 
Martin Noordam, Competitieleider (jeugd) 

 
Adviesgroep Competitie: Arno van Esch, Cor Bom, Marlies Somers 
 
Uitslagendienst:  Leon van Esch 
 
Werkgroep T&W:  Harrie Kuijpers, Bram Houterman 
 
Werkgroep Techn.Zaken: Ben Ros 
 
Werkgroep Pers en Prop.:  Johan Heurter, redacteur geMixed 
 
Kascommissie:  Jan-Willem Bultman 
 
Bondsraadslid:  Hans van der Bruggen 
 
Bestuur regio N.O.-Brabant: Henk van Rijn, penningmeester 
 
N.K.S. Tafeltennis  J.G. van Rutten, J.Th. Clazing 
 
Ereleden:   Nico van Erp, Thom de Jonge 
 
Leden van Verdienste: Frans Geubbels, Ad Jonkers, Ria Elshof 
 
Ereraad goud:   Harrie Kuijpers, Johan Heurter 
 
Ereraad brons:  Jan Willem Bultman, Hans van der Bruggen 
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Namens de verenigingen: 
Arnemuiden  - J. Mijnsbergen  Red Star ’58        - R. Brekelmans 
ASIO   - K.van Schijndel  Reynaert        - H. Janssen 
ATTC ’77  - K. Neudenberger  RDT         - J. de Bakker 
The Back Hands  - P. Raaymakers  Rotac ’82        - J. aan den Toorn       
‘t Batje   - R. van de Hoven   SAR ’72        - J. ‘t Hooft 

- W. van Kessel  Scaldina        - J. Remmers 
Wanzl/Belcrum - B. Ros            - Mw. E. Kostense 
   - P. Oomen   SVNB         - J. Meester  
Bergeyk  - J. Smaling   Smash         - H. Waalwijk 
Best   - F. Linssen            - A. Nabbe 
   - J. Bastings   Smash ’70        - L. van der Horst        
Big Smash  - K. de Buck   Son & Breugel       - H. Simons 
   - Z.J. Simonse           - Mw. R. Elshof 
Breda   - A. Kemmeren  Stiphout        - F. Geubbels        
BSM   - M. de Koninck  STV         - H. Kennis        
Budilia   - Mw. K. Arets   Tanaka        - Mw. J. Takx 
   - H. van der Steen           - Mw. H. Middelkoop 
Eenentwintig  - P. van den Eijnden  Taverbo        - J. Rabou       
   - S. de Koning            - J. van Eijk 
Effect ’71  - F. Bracke   Taveres        - T. Lee 
TTVE (Elshout) - D. Walthaus            - Mw. M. Wilbers 
   - F. van Logten  TCO ’78        - A. Simons 
Flash   - M. Schikhof   TCS         - P. Kil 
   - L. Theelen   TIOS ’51        - T. Haselbekke 
Helmond ’57  - Mw. M. Skolimowski  TTVO (Oudelande) - L. Jacobs 
   - Mw. M. Nielen  v.Liempd Ass/TTVS  - M. Broeders 
Hita ’79  - J. Tiggelman            - M. Berkelmans        
Hooghei  - H. van Rijn   Unicum        - P. van de Bos 
Hotak ’68  - Mw. M. Somers  Valkenswaard        - P. Grijseels  
Irene   - P. Vingerhoets  TTCV/Herwaarden - R. van Bavel 
   - M. Verhoeven  AAC Cosmos        - Mw. M. Geerlings 
Kapelle  - C. van Oers            - Mw. T. Suijs 
Het Markiezaat - Mw. H. Rosenboom  Vice Versa ’51       - B. Ploeg 
De Meppers  - P.H. van de Boogaart          - J. Dekkers 
Middelburg Zuid - J. Corver   Return Oss        - W. Holterman 
MTTV ’72  - K. Smits   Westerzicht        - J. de Rijke 
   - F. Sanders   Witac ’89        - K. Heijstek 
Never Despair       - P. van Loo            - M. Fransen 
   - Mw. M. van Liempd  Yerseke        - P. van Iwaarden 
NTTV (Nuland) - J. Maas            - C. de Blaey 
   - A. Hanegraaf  TVP         - F. van Crugten 
OTTC         - C. van de Wetering  Fortuna ’83        - J. Brugmans 
de Pinpongers      - R. Poppe 
   - C. Suykerbuyk 
 
 
Afwezig met kennisgeving: 
 
De organisaties:  Brabants Sport Overleg 
De commissieleden:  L. Zuidweg, kascommissie, P. Rombouts, uitslagendienst,  

E. Thomassen, J. Kuys, H. de Maat, T. van Mullekom, V. van Kuyk, 
T. van Gasteren, allen technische zaken 

De (plv) bondsraadsleden: A. Rooijmans, L. Zuidweg 
De persoonlijke leden: M. van de Borght-Horsten, A. Hulshout, A. van Otterdijk 
De ereleden:   P. van Iersel en A. van Otterdijk 
De leden van verdienste:  W. v.d. Leur 
De verenigingen:  St. Aloysius, Always Fair, Attaque, Geenhoven, ONA, ‘t Zand 
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Afwezig zonder kennisgeving: 
 
De organisaties: Sport Zeeland 
De verenigingen: ASOC, ATTV ’71, de Bron, Den Dijk, Deurne, GTI, HTTC, JCV, Kerkwerve, 

Kruiskamp ’81, de Kuub, Luto, Never Down, ODT, PJS, Rally, Renata, 
Smash ’73, Smash ’76, Treffers ’68, Vice Versa ’64, Waalre, Waalwijk, de 
Zwaantjes 

 
 
1. Opening door de voorzitter 
Voorzitter Adri Dam heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij stelt het zeer op prijs dat er ook 
vertegenwoordigers aanwezig zijn van NKS tafeltennis. Het bestuur is - na een aantal problemen 
met het invullen van vacatures – nu voltallig aanwezig. Een pluim wordt er gegeven aan de 
vrijwilligers in onze afdeling voor de inzet en tijd die ze in het tafeltennis steken.  
Op verzoek van de voorzitter wordt een minuut stilte in achtgenomen ter herinnering aan degenen 
die in het afgelopen jaar zijn overleden.  

 
De voorzitter opent voor het eerst de vergadering met de hamer, die hij heeft overgenomen van 
afdeling Zeeland.   
 
1a. Benoeming notulist 
De secretaris Jan Mijnsbergen heeft namens het bestuur Mattanja Dijkers tot notulist benoemd.  
 
2.Vaststellen notulen afdelingsledenvergadering d.d. 24 mei 2002 te Oudenbosch 
Betreffende blz. 11, agendapunt 2.b. Hier komen nog een aantal wijzigingen bij: 

• Harrie Kuijpers, erelid moet zijn ereraad goud.  
• Hans van der Bruggen (bondsraadlid) heeft nog een opmerking bij punt 12, blz. 9  

“Invoering 11 puntenregel”. Volgens hem was onderstaande niet genotuleerd en moet 
daarom nog worden toegevoegd: “De bondsraadleden hebben er tijdens de 
bondsraadvergadering van 25 mei 2002 voor gepleit dat de 11 puntenregel wordt 
doorgevoerd in alle afdelingen van de NTTB. En wanneer er een besluit wordt 
genomen door de ETTU, de NTTB in gezamenlijkheid een dergelijke maatregel zal 
overnemen.” 

De notulen worden zonder verdere opmerkingen vastgesteld.  
 
2a. Ingekomen stukken en mededelingen 
Agendapunt 12 “Benoeming leden kascommissie” wordt besproken bij agendapunt 5, “Verslag 
kascommissie”. 

 
Met betrekking tot de verduistering van ƒ 12.000,= door een voormalig bestuurslid van afdeling 
Zeeland deelt de secretaris mee dat betrokkene is begonnen met het afbetalen van de schuld. Het 
bedrag zal naar verwachting over 4½ jaar door hem zijn afbetaald. De helft daarvan komt ten 
goede aan onze afdeling, de andere helft aan de landelijke N.T.T.B. 

 
Iedere aanwezige heeft een ingekomen stuk ontvangen van de vereniging Het Markiezaat.  
Het betreft de bezorgdheid om de 11 puntenregel. Dit zal worden besproken bij agendapunt 13 b. 

 
De situatie bij de landelijke N.T.T.B 
Het betreft de brief van d.d. 23 april j.l., waarin staat vermeld dat het boekjaar 2002 door de 
N.T.T.B. is afgesloten met een tekort van € 180.000,=. Het hoofdbestuur neemt hiervoor de volle 
verantwoordelijkheid en zal per 24 mei 2003 in haar geheel aftreden.  
Het faillissement van Rutac, waarmee de N.T.T.B. samenwerkte bij de organisatie van 
evenementen, heeft een tekort doen ontstaan in de begroting van € 80.000,=. 
Op 7 mei 2003 heeft het hoofdbestuur in een extra ledenberaad de bondsraadsleden geïnformeerd 
over de oorzaak van het tekort van € 180.000,=.  
Op basis van de feiten en conclusies heeft het hoofdbestuur enkele maatregelen getroffen, die 
grotendeels al zijn uitgevoerd.  
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Feiten en conclusie 
Door het oude hoofdbestuur was bepaald dat men op afstand zou gaan besturen. 
Door dit te snel uit te voeren was er van enige structuur binnen de organisatie geen sprake meer.  
In juli 2002 is er een overleg geweest tussen de toenmalige penningmeester, de directeur en de 
administrateur van bondsbureau betreffende de financiële situatie. 
Afspraken werden gemaakt met diverse bestuursleden, optredend als budgethouders, om te 
zorgen dat men binnen het budget bleef. Dit is echter nooit gerealiseerd. 
De directie heeft verzuimd om regelmatig te rapporteren aan het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur 
heeft echter verzuimd naar deze rapportages te vragen. De financiële administratie is door 
personele mutaties kwalitatief en kwantitatief onvoldoende geweest. Hierdoor was er geen goed 
overzicht hoe men er financieel voorstond.  
       
Maatregelen 

• Er wordt overleg gepleegd met het Ministerie van VWS en NOC/NSF om te kijken of de 
subsidiemogelijkheden volledig worden uitgenut. 

• Het hoofdbestuur zal met spoed alle processen, taken en verantwoordelijkheden in kaart 
moeten brengen. 

• Het hoofdbestuur mag niet meer op afstand besturen. 
• Er moet extra toezicht gehouden worden op het verloop van het financiële gebeuren.  

Voorzitters van diverse afdelingen hebben een paar keer overleg gepleegd over de situatie. Er 
wordt een ad interim hoofdbestuur gekozen, met o.a. financieel bekwame mensen. Zij trachten 
alles weer op de rails te zetten.  

 
Voorstellen uit de vergadering 
Via de geMixed heeft Johan Heurter opgemerkt dat er onder dwang van het hoofdbestuur op 18 
januari een voorstel is aangenomen over de invoering van accountmanagement. 
Adri Dam meldt dat dit waarschijnlijk niet meer door gaat.  
Andere voorstellen van de afdeling ZuidWest zijn:  

• Snijden in de professionele personeelsbezetting van het bondsbureau. Er moet meer 
gebruik gemaakt worden van deskundigheid van vrijwilligers.  

• Het laten vervallen van het accommodatiefonds, dat een apart vermogen heeft van 71.000 
euro. Dit bedrag kan worden ingezet ten behoeve van het negatief vermogen van de 
N.T.T.B. 

• Voorkomen dat de contributie structureel wordt verhoogd. 
 

Marlies Somers vraagt nadrukkelijk of de afdeling ZuidWest kan adviseren de directeur van het 
bondsbureau te ontslaan. Volgens haar is er sprake van wanbeleid en een gouden handdruk is 
zeker niet op zijn plaats. Adri Dam zal dit zeker melden.  
Ze vreest echter ook dat er gesneden wordt in de evenementen en activiteiten.Volgens haar zal 
dat het einde van onze sport betekenen. Er moet wel kritisch worden gekeken welke activiteiten 
men wil organiseren.  
Hans van der Bruggen meldt dat snijden van activiteiten bijna niet mogelijk is, omdat men 
afhankelijk is van subsidies van het Ministerie van VWS en NOC/NSF. 
Vele activiteiten worden grotendeels door deze instanties betaald.  
Kees Heystek vraagt of het hoofdbestuur voor het fiasco aansprakelijk gesteld kan worden. Adri 
Dam verwacht dat dit zeker besproken zal worden tijdens de bondsraadsvergadering van 24 mei 
2003.  
 
4. Behandeling jaarverslag 2002 van het afdelingsbestuur 
Op blz.14 staat vermeld dat Marcel v.d. Weegen de onderscheiding ereraad brons heeft 
ontvangen. Dit moet René v.d. Weegen zijn. 
Tevens staat op blz. 14 vermeld bij ereraad brons de naam A. v.d. Ven.  
Dhr. A. v.d. Ven is op 16 juni 2002 overleden 
Betreffende blz. 14 punt 6 geeft Johan Heurter aan dat geMixed niet 4 maar 5 keer is verschenen. 
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4b. Jaarverslag van de ledenadministratie 
Niet alle leden van verenigingen worden aangemeld bij de N.T.T.B. 
Adri Dam vraagt met klem deze alsnog op te geven. In verband met het risico op snelle aan- en 
weer afmelding kan door de verenigingen een kleine marge aangehouden worden in de 
aanmeldingstermijn.  
 
4c. Jaarverslag van de werkgroep competitiezaken 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
4d. Jaarverslag werkgroep toernooien en wedstrijden 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
4e. Jaarverslag communicatie 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
4f. Jaarverslag opleidingen 
De cursus trainer A zal eind mei 2003 van start gaan in Tilburg.  
Verder zijn er geen opmerkingen aangaande het verslag en wordt dit goedgekeurd. 
 
4g. Jaarverslag technische zaken 
 Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
4h. Jaarverslag accommodatiezaken 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
5. Verslag kascommissie 
Bij monde van Jan-Willem Bultman doet de kascommissie verslag van haar op 15 mei j.l. 
uitgevoerde controle. 
Met betrekking tot de controle merkt de kascommissie het volgende op: 

• De penningmeester is het afgelopen jaar overgegaan op het gebruik van het 
boekhoudprogramma Snelstart. 

• De penningmeester heeft in de achterliggende periode een beschrijving van de 
Administratieve Organisatie van de afdeling gemaakt. De kascommissie heeft kunnen 
vaststellen dat er ook in de geest van deze Administratieve Organisatie is gewerkt.  

• De kascommissie heeft met de penningmeester afspraken gemaakt  over het tijdstip van  
verrichten van haar controle en het nemen van maatregelen met betrekking tot het vooraf 
verschaffen van gegevens waardoor de controle eenvoudiger en efficiënter kan verlopen.  

• De kascommissie vindt dat een controle op een vroeger tijdstip problemen kan voorkomen. 
• De N.T.T.B. heeft € 2.722,= bijgedragen in de inbreng van een negatief eigen vermogen 

door de vroegere afdeling Zeeland van de N.T.T.B. Voor zover de kascommissie kan 
beoordelen is dit bedrag in overeenstemming met de eerder door de penningmeester 
terzake gegeven indicatie.  

• De impact van het tekort van de N.T.T.B op de afdelingsfinanciën is op het moment van de 
controle van de kascommissie niet te beoordelen. Wel heeft de kascommissie de 
penningmeester in dit kader gewezen op een mogelijk krappe liquiditeitspositie van de 
afdeling, als de N.T.T.B. in de richting van de afdeling niet aan zijn betalingsverplichtingen 
zou kunnen voldoen. De kascommissie heeft uit de toelichting van de penningmeester wel 
opgemaakt, dat de administratie van het Bondsbureau beneden peil was en dat het aan 
voldoende controle op het functioneren daarvan en de financiële verslaglegging in het 
bijzonder door vrijwel alle betrokkenen ontbroken heeft.  

 
De kascommissie wenst het afdelingsbestuur en de bondsraadsleden veel succes en wijsheid toe 
bij het tot een goed einde brengen van de problemen die hierdoor ontstaan zijn.  
Ze stellen voor om het bestuur van de afdeling décharge te verlenen voor het in 2002 gevoerde 
financiële beleid, waarbij ze vaststellen dat de afdeling wél kans heeft gezien globaal binnen de 
over het jaar 2002 vastgestelde begroting te blijven. 
Met betrekking tot de vermogenspositie van de afdeling maken ze echter het voorbehoud, dat ze 
geen zicht hebben op de afloop van de financiële problemen bij de N.T.T.B.-landelijk. 
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Benoeming leden kascommissie (agendapunt 12) 
Leo Zuidweg en Jan Jansen stellen zich niet meer beschikbaar als commissielid. Eelco Ligtenberg, 
het reservelid van de  kascommissie, zal tot nieuw lid worden benoemd. Uit de vergadering meldt 
Kees Heystek zich als kandidaat voor de kascommissie. 
De kascommissie zal dus bestaan uit Jan-Willem Bultman, Eelco Ligtenberg en Kees Heystek. 
Gezocht wordt nog naar een reserve-kascommissielid.  
 
Benoeming leden van verdienste 
Na de pauze worden Remco Dijkers, Johan ’t Hooft, Wim ’t Hooft, Arno van Esch en Peter Boon 
benoemd tot lid van verdienste vanwege hun jarenlange inzet voor de afdeling o.a. in het 
afdelingsbestuur en in diverse commissies.  
 
6. Behandeling jaarverslag 2002 van de afdelingspenningmeester 
 
6a .Begroting 2002 en exploitatierekening over 2002 
Over de begroting en exploitatierekening worden geen op- of aanmerkingen gemaakt. 
 
6b. Balans per 31 december 2002 
Ook over de balans worden geen op- of aanmerkingen gemaakt. 

 
Hiermee wordt het jaarverslag van de penningmeester goedgekeurd. 

 
 
7.Vaststelling van het jaarplan 2003/2004. 

 
7a. Evaluatie jaarplan en prioriteitstelling seizoen 2002-2003 
Wat betreft het bezoeken van verenigingen heeft de afdeling gewacht wat er gaat gebeuren met 
de invoering van accountmanagement van de landelijke organisatie. Gezien de ontwikkelingen 
binnen de N.T.T.B. zal dit waarschijnlijk niet van de grond komen. Adri Dam zal hierdoor het thema 
verenigingsbezoek oppakken om de band met de verenigingen te verbeteren. 
 
7b. Beleidsplan 2003-2006 
Hierover worden geen op- of aanmerkingen gemaakt.  
 
7c. Jaarplan en prioriteitstelling seizoen 2003-2004 
De topmeerkampen senioren zijn positief ontvangen. Met dezelfde opzet wil men graag verder 
gaan. In de alternatieve competities heeft men in West-Brabant als “mini”proef een geslaagd 
project opgezet waaraan leden van zowel de N.T.T.B. als de lokale bonden hebben deelgenomen.  
Aangaande het afdelingskampioenschap merkt Marlies Somers op dat er te veel afmeldingen bij 
de jeugd waren. Het toernooi begon echter pas 6 weken na einde van de competitie. Om zoveel 
afmeldingen te voorkomen is het volgens haar raadzaam het kampioenschap op een eerdere 
datum te organiseren. 
Nico van Erp legt uit dat het moeilijk is een organisator te vinden met een geschikte 
accommodatie. In het hoogseizoen zijn deze accommodaties onbetaalbaar. Vandaar dat de datum 
na het hoogseizoen gepland wordt. Vervelend is wel dat de afmeldingen te laat doorgegeven 
worden. Eén vereniging meldde pas ’s morgens op de toernooidag een groot aantal jeugdleden af, 
waardoor de organisator AAC Cosmos het programma in diverse poules geheel moest omgooien.  

 
Toezeggingen tijdens de regiovergaderingen 

• Het invoeren van persoonlijke competitieresultaten op de website. Door de webmaster zal 
worden nagegaan of dit te realiseren valt. 

• Enige uitleg over het hoe en waarom van accountmanagement. Adri Dam zou dit op zich 
nemen. Hier wil hij echter even mee wachten tot er meer duidelijkheid over dit onderwerp 
bestaat. 

• Een vragenlijst aan de verenigingen over op het in papieren vorm dan wel electronisch 
verspreiden van publicaties. Deze vragenlijst is tijdens de ALV verspreid. 

• Op de wedstrijdboekjes komt een sticker met vermelding van de website. Ook dit is 
gerealiseerd. 
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• De benaming jongens veranderen in junioren en aspiranten op de website. Dit kan 
vanwege het programma nog niet veranderd worden.  

• De criteria voor licenties, mits toestemming van de N.T.T.B. wordt verkregen, worden op de 
website geplaatst. 

 
8.  Vaststelling van de afdelingscontributie en de heffingen voor de jaren 2003/2004 
De financiële voorstellen worden akkoord bevonden. 

 
9. Vaststelling van de begroting 
De begroting wordt aangenomen en vastgesteld. 
 
10. Benoeming bestuursleden 
Voor een periode van drie jaar wordt Adri Dam wederom benoemd tot voorzitter van het 
afdelingsbestuur.  
Franklin Gelderland wordt voor een periode van drie jaar benoemd tot lid van het afdelingsbestuur. 
Hij is belast met de portefeuille Competitie Zaken. 

 
11.  Afdelingscompetitiereglement 
           
11a.Besluit aangaande wijziging art. 22b. van het Competitiereglement 
De adviesgroep competitie bestaat uit drie leden. Dit wordt minimaal drie leden. 
Het wordt wenselijk geacht om uit de verschillende regio’s een vertegenwoordiger te hebben in de 
adviesgroep. 
De voorgestelde wijziging wordt akkoord bevonden. 
 
11b. Besluit aangaande wijziging art. 25 lid 5 van het Competitiereglement 
De voorgestelde wijziging wordt akkoord bevonden. 
 
11c. Besluit aangaande wijziging art. 37 lid 4 van het Competitiereglement 
Bij Ben Ros bestaat enige verwarring over de voorgenomen wijziging. Men kan immers geen partij 
winnen zonder te spelen. Remco Dijkers geeft aan dat de wijziging alleen van toepassing is bij een 
gelijke eindstand in de competitie wanneer er games en/of punten moeten worden geteld bij een 
gelijke competitiestand. Verder is het geen wijziging ten opzichte van de huidige situatie. Op het 
formulier zelf moet, als voorheen, géén 11-0 worden ingevuld, noch tellen de betrokken partijen 
mee voor de persoonlijke prestaties. De punten behaald tegen een afwezige speler tellen alleen 
mee voor de wedstrijduitslag. 
 
12. .Dit agendapunt staat vermeld onder punt 5: Verslag kascommissie. 
 
13. Voorstellen en/of medelingen door 

a. het afdelingsbestuur 
b. de verenigingen 

 
Franklin Gelderland deelt mede dat de beslissingswedstrijden van de najaarscompetitie op 12 
december zullen plaatsvinden. 
De teamlijsten van de senioren voor de voorjaarscompetitie 2004 moeten echter reeds op 6 dec. 
per post of uiterlijk 7 dec. per e-mail in het bezit zijn van de SCL. Dit in verband met de opnieuw 
kortere voorbereidingstijd, aangezien de voorjaarscompetitie al op 12 januari 2004 begint. 
De Werkgroep Competitie stelt voor om uitsluitend aan die verenigingen waarvan teams aan de 
beslissingswedstrijden deelnemen uitstel te verlenen voor het inleveren van de teamlijsten tot 
zondag 14 dec. Een bindende voorwaarde is dat deze teamlijsten per e-mail worden ingezonden.  

 
Voorstellen en/of mededelingen door verenigingen:. 
Het afdelingsbestuur heeft een brief ontvangen van de t.t.v. Het Markiezaat op 12 mei 2003 
betreffende de bezorgdheid om het 11-puntensysteem. Volgens Adri Dam blijkt maar één afdeling 
nog steeds het 21-puntensysteem te hanteren. Er is geen enkele reden het 11-puntensysteem 
terug te draaien naar het 21-puntensysteem. Zowel landelijk als Europees wordt het 11-
puntensysteem gebruikt. 
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14. Jaarverslag N.T.T.B. 
Het jaarverslag van de N.T.T.B. is nog niet ontvangen. 
 
15. Rondvraag 
- De vereniging OTTC wil graag weten wat voor bedrag er gevraagd wordt voor een advertentie op 
de website. Chris van de Wetering zal dit kenbaar maken als hierover meer duidelijkheid is. 

 
- Ben Ros vraagt of er meer teams uit de hoofdklasse naar de derde divisie kunnen promoveren. 
Ad Jonkers geeft aan dat de promotieplaatsen in 2004 opnieuw zullen worden beoordeeld. Hierbij 
wordt gekeken naar het aantal plaatsen dat een afdeling heeft in de derde divisie over de 
voorgaande zes competities. Voor de afdeling ZuidWest blijkt dit op dit moment ongunstig. De 
Werkgroep Competitie heeft in ieder geval een verzoek naar het hoofdbestuur gedaan voor een 
extra derde divisieplaats. 

 
- Marlies Somers stelt voor de uitgave van het blad TTM tafeltennismagazine te beëindigen. Ze 
vindt dat het blad weinig toegevoegde waarde heeft. 
Adri Dam verwacht dat TTM waarschijnlijk dit jaar niet meer zal verschijnen.  
 
- Marlies Somers geeft aan dat tijdens de finale van de Nationale Jeugdmeerkampen de twee 
beste speelsters niet aanwezig waren. Ze bleken mee te doen aan een toernooi in Spanje. Dit is 
vreemd, omdat de Nationale Jeugdmeerkampen gezien worden als het belangrijkste 
jeugdtoernooi. 
 
- Volgens Marlies Somers wordt de dispensatienorm voor de jeugd  om bij de senioren te spelen 
landelijk steeds kleiner. Met name bij de meisjes spelen jeugdspelers van 13 jaar inmiddels in 
grote getale in de landelijke seniorencompetitie. Ze vindt dat jeugd in een jeugd-omgeving 
thuishoort en niet bij senioren, die op een andere manier hun sport bedrijven. Zij vraagt de 
bondsraad het huidige dispensatiebeleid kritisch te bekijken, eventueel met enig advies van enkele 
mensen uit de regio ZuidWest.  
 
- Tot slot deelt Marlies Somers mee dat Hotak ’68 in het nieuwe multifunctioneel centrum in 
Hoogerheide zal gaan tafeltennissen. Het adres wordt tijdig bekendgemaakt. 

 
- Ria Elshof verzoekt de verenigingen de ledenmutaties vóór 1 juli aan haar door te geven. Dit in 
verband met een tijdige verwerking voor de vakantieperiode. 

 
- Pedro van Loo merkt op dat er twee interlands zijn georganiseerd door Never Despair. Helaas 
staat dit niet in het verslag vermeld.  
Hoewel dit geen afdelingsactiviteit is, en daarom niet in het verslag opgenomen, stelt Adri Dam het 
zeer op prijs dat verenigingen zich inzetten om deze interlands te organiseren. Hij zegt toe te 
bekijken hoe dergelijke evenementen in de toekomst vermeld kunnen worden. 

 
- Arno van Esch vraagt zich af hoe de afdeling omgaat met het rookverbod en wat er gebeurt als 
verenigingen zich daar niet aan houden. 
Adri Dam geeft aan dat iedereen gebonden is aan de regelgeving, die daarover is opgesteld. Dit 
wordt wettelijk bepaald. Het afdelingsbestuur speelt hier geen rol in. Geconcludeerd mag worden 
dat er nog geen duidelijkheid is hoe men met deze problematiek om moet gaan. 
Volgens Ria Elshof zal in de bondsraad al een reglementswijziging worden voorgesteld. Hierin 
staat vermeld dat voor zalen die een open kantine hebben - en dus direct verbonden zijn met de 
zaal - een rookverbod van toepassing zal zijn. 

 
- Nico van Erp complimenteert AAC Cosmos met de uitstekende organisatie van het ZuidWest 
kampioenschap.  

 
- Chris van de Wetering van Technische zaken vraagt de verenigingen alsnog de met het 
jaarverslag meegestuurde rode lijst in te vullen en deze op te sturen. De lijst is belangrijk om te 
inventariseren wat de behoefte is aan technische ondersteuning bij de verenigingen.  
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16. Sluiting: 
Adri Dam bedankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst allen een goede thuisreis. 
 
 
Goes, 31 juli 2003 
 
M. Dijkers (notulist) 
 

 
A. Dam    J.W. Mijnsbergen 
Voorzitter     Secretaris 


