
Verslag van de vergadering van de Bondsraad op zaterdag 20 november 2004 
 
De najaarsvergadering van de BR –het hoogste orgaan binnen de NTTB- vond plaats in het 
Prins Willem Alexander Silverdome Zoetermeer, een prachtige grote sportaccommodatie 
waarin ook het bondsbureau van de NTTB gevestigd is. 
Vanaf 10.30 tot 16.30 uur vergaderden daar de 32 afgevaardigden van de 8 afdelingen binnen 
de NTTB. Onze afdeling ZuidWest werd vertegenwoordigd door Adri Dam, Nico van Erp, 
Leo Zuidweg en Hans van der Bruggen. Om kosten te besparen werd de lunch verzorgd door 
medewerksters van het bondsbureau: er moet immers nog steeds zwaar bezuinigd worden 
binnen de bond…. 
De agenda bevatte ook nu weer een groot aantal financiële zaken, waarbij ook de eventuele 
voortzetting van het Accountmanagement (AM) als een rode draad door de vergadering en de 
financiën liep. Overigens kwamen ook beleidsmatige stukken aan de orde zoals de 
jaarplannen 2005 van ABZ (algemeen bestuurlijke zaken), breedtesport en topsport. Ook het 
strategisch manifest “Op weg naar de 50.000 leden” alsmede het communicatieplan werd 
besproken.  Het zojuist benoemde nieuwe bestuurslid Jan van Dalen gaf een uiteenzetting 
over hoe de communicatie en met wie, in de komende jaren zal gaan lopen.  
Bij de start van de vergadering gaf voorzitter Cees Korevaar in zijn openingswoord aan dat de 
bond door te veel affaires vaak negatief in het nieuws verschijnt: zijn oproep was dat we 
allemaal moeten proberen de tafeltennisbond positief in het nieuws te brengen. Met ons allen 
moeten we er voor gaan en dan is 50.000 leden in 2008 haalbaar volgens de voorzitter. De 
tafeltennissport hoeft niet de goedkoopste sport te zijn, maar we moeten proberen om wel de 
beste te worden! We moeten concurreren en investeren in kwaliteit en dat moet beginnen bij 
de verenigingen, aldus Cees Korevaar.  
 
Het communicatieplan inclusief Accountmanagement 
Over de voortzetting van AM na 2004 zou in deze vergadering een besluit worden genomen. 
Het bestuur was van mening dat het AM –oude stijl- verlaten moest worden. In plaats van de 
rol als postbode zou de AM-er meer adviseur en probleemoplosser moeten gaan worden. In 
totaal gaan daarvoor 2,4 fte’s aan het werk. Hiermede komt de totale bezetting van 
bondsbureau en AM op 8 fte’s. De AM-ers zullen ook een sleutelrol gaan vervullen, als 
aanjagers, bij het onderwerp ledenwerving en erg nauw bij de communicatie worden 
betrokken.   
De werkgroep evaluatie AM, met daarin Adri Dam, adviseerde de BR om in te stemmen met 
het voornemen van het bestuur om enige vorm van AM te betrekken in de plannen rond 
communicatie. De werkgroep stelde tevens voor dat de financiering van het AM zou moeten 
plaatsvinden uit de algemene middelen van de bond en dus niet voor een deel vanuit de 
afdelingen. De BR stemde, overeenkomstig het advies van de werkgroep in, met de 
gepresenteerde plannen van het hoofdbestuur met betrekking tot AM. Dat de afdelingen in 
2005 € 30.000 hieraan zouden moeten bijdragen, werd niet geaccepteerd door de BR. Dit 
bedrag zal in 2005 en 2006 moeten komen uit de door de afdelingen beschikbaar gestelde 
gelden voor AM in 2004 en 2003.        
Uit het communicatieplan kwam verder naar voren dat TTM definitief van de baan is en dat 
daarvoor een tweemaandelijkse nieuwsbrief komt. Alle leden gaan die via e-mail of via de 
post voortaan ontvangen. Verdere zaken die in het communicatieplan aan de orde komen zijn: 
marketing activiteiten, in- en externe communicatie, voorlichting en sponsoring. Volgens het 
plan moet de tafeltennissport professioneel gepresenteerd worden met een éénduidige 
positieve toevoeging als pay off, die precies weergeeft waar de sport voor staat. Voorbeelden: 
“Tafeltennis; snel, slim en sportief” of  “Tafeltennis: een dynamische sport voor snelle 
beslissers” . 



De financiën 
De jaarrekening 2003 moest officieel door de BR nog worden vastgesteld. Die rekening was 
eerder al gepresenteerd, met een accountantsverklaring, in de BR-vergadering van mei 2004. 
De rekening 2003 sloot met een exploitatietekort van € 473.591 en een negatief vermogen per 
ultimo december 2003 ad € 578.350. De oorzaak van het grote verlies in 2003 lag 
voornamelijk in het terugboeken van vooruit ontvangen subsidiegelden breedtesportimpuls ad 
€ 300.000. Omdat de penningmeester met het ministerie heeft kunnen regelen dat de BSI-
gelden ook in 2005 en 2006 nog mogen worden ingezet, kan het zijn dat de terugbetaling van 
de € 300.000 aanzienlijk lager kan zijn tot mogelijk nihil. Als dat het geval is komt het 
negatief vermogen uit op een bedrag dat aanzienlijk lager komt te liggen.  
Het hoofdbestuur heeft een commissie nog laten onderzoeken of en in  hoeverre het mogelijk 
zou zijn om de voormalige directeur, accountant of hoofdbestuur, aansprakelijk te stellen voor 
de negatieve cijfers over de jaren 2002 en 2003. De commissie acht die kans heel erg klein en 
de NTTB zal het dus moeten doen met de gepresenteerde cijfers, waarmee de BR dan ook 
instemde. 
 
De eerder vastgestelde begroting over 2004 sloot met een overschot van € 140.555. Op 
uitdrukkelijk verzoek van de BR gaf de penningmeester een overzicht over de stand van 
zaken over de eerste negen maanden van 2004. De conclusie die de penningmeester daaruit 
trok was dat het vermoedelijke overschot over het gehele jaar 2004 ca. € 160.000 zou kunnen 
bedragen. De BR stemde in met de voorlopige cijfers waaruit bleek dat het hoofdbestuur goed 
in de kosten heeft gesnoeid en de financiële administratie ook weer goed op orde heeft.    
 
De begroting 2005 liet een overschot zien van € 110.648. Dit bedrag is lager dan het 
overschot in 2004. De oorzaak hiervan is een lager VWS-subsidie van in totaal ca. € 170.000 
dat voor een belangrijk deel wordt opgevangen door hogere contributies en minder kosten. De 
contributies stegen in 2005 ten opzichte van 2004 met 10%, waarmee de BR al reeds eerder 
had ingestemd. Bij de bespreking van de begroting heeft onze afdeling ingebracht dat we 
voortaan inzicht willen hebben in de omvang van de verhogingen die de NTTB aan personen 
en verenigingen in rekening brengt. Daarbij gaat het om kosten van scheidsrechters, bijdragen 
voor toernooien en meerkampen bijdragen voor trainingen etc. Op verzoek van onze afdeling 
en met instemming van de BR draaide het bestuur de bijdrage voor nationale 
jeugdmeerkampen terug van € 10 naar € 6. De BR stemde in met de begroting 2005. 
 
De meerjarenraming 2004-2008 geeft over al die jaren positieve exploitatiesaldi te zien, 
hetgeen ook nodig is om van het negatieve vermogen af te komen. Daarbij werd een prognose 
gepresenteerd uitgaande van enerzijds ledenwinst en anderzijds zonder ledenwinst. Dit scheelt 
maar liefst in totaal ca. € 500.000 dat “we” dan rijker zijn als de 50.000 leden in 2008 gehaald 
zijn. In zo’n geval heeft de NTTB weer meer geld voor promotie en leuke dingen… 
 
Wat verder nog ter tafel kwam 

- Het Hoofdbestuur ontving een beleidsplan “Organisatie Topsport NTTB nieuwe stijl” 
van de initiatiefnemers Ton van Happen, Ted van der Meer en John van Schuilenburg. 
Zij willen een topsportstichting in het leven roepen die alle topsport activiteiten en 
evenementen gaat organiseren. “We gaan geen oppositie voeren binnen de bond. We 
hebben het plan opgezet om de NTTB te helpen, niet om problemen te veroorzaken”, 
aldus de initiatiefnemers. Het hoofdbestuur zal het plan bestuderen en dit bezien met 
andere topsportplannen die in de maak zijn, aldus de voorzitter. Later horen we meer. 



- Wijzigingen competitiereglement en reglement toernooien en wedstrijden. Dit als 
gevolg van het afschaffen van de jaarkaart voor alle leden. Er komt nu een geldig 
lidmaatschapsbewijs. 

- Er komt een nieuw automatiseringssysteem, bestaande uit de volgende onderdelen: 
leden-, competitie-, licentie- en ranglijstadministratie. De ledenadministratie gaat 
waarschijnlijk in januari 2005 in productie. De competitieadministratie dient voor eind 
november opgeleverd te zijn.  

 
Het bestuur en medewerkers van het bondsbureau kunnen nu verder met de uitwerking van de 
vele goede plannen. Adri Dam bracht aan het slot van de vergadering dank aan het bestuur 
voor de vele inspanningen. 
 
Uw verslaggever, 
Hans van der Bruggen, 1 december 2004  


