
      
Aan:  de besturen van de tafeltennisverenigingen van de NTTB afd. ZuidWest 
 de regio besturen van de NTTB afd. ZuidWest 
 de (plv.) bondsraadsleden van de NTTB afd. ZuidWest 
 de leden van de werkgroepen en commissies van de NTTB afd. ZuidWest 
 de leden van het afdelingsbestuur van de NTTB afd. ZuidWest 
 
 
 
Betreft: Regiovergaderingen 2005 
  Arnemuiden, 27-12-2004 
 
Dames en heren, 
 
Zoals op de website en in Info ZuidWest reeds aangekondigd, worden in januari en februari 
2005 weer de regiovergaderingen van de afdeling ZuidWest gehouden. Het afdelingsbestuur 
heeft er voor gekozen om - evenals voorgaande jaren - in alle vijf de regio’s een bijeenkomst 
te beleggen.  
 
Het AB (dat steeds in een zo ruim mogelijke bezetting aanwezig wil zijn) wil tijdens deze 
bijeenkomsten in ieder geval de volgende zaken aan de orde stellen: 
 

1. Inventarisatie en volgorde bespreekpunten 
2. Presentatie nieuwe opleidingen binnen NTTB 

Op een aantal plaatsen heeft al een presentatie plaats gevonden over de opzet van de 
nieuwe technische opleidingen. Wij maken van de regiovergaderingen gebruik om dat in 
onze afdeling grondig te laten plaats vinden. Voor dit eerste deel van de vergadering 
worden nadrukkelijk ook belangstellenden voor alleen dit onderwerp uitgenodigd. Dat 
gaat dan om trainers, bestuursleden technische zaken en opleidingen, mensen die 
plannen hebben een opleiding te gaan volgen. Vriendelijk verzoek aan de secretarissen 
om dit bericht ook aan deze mensen door te geven. De presentatie heeft een interactief 
karakter: u krijgt informatie, maar wij krijgen ook graag reacties terug, wat verwacht men 
van een opleiding, wat was er goed en niet goed, wat voor onderwerpen moeten aan 
bod komen, enz, 

3. Samenvoegen dames- en herenpoules tijdens afdelingskampioenschappen 
De werkgroep toernooien en wedstrijden overweegt om bij de 
afdelingskampioenschappen de dames en heren gewoon samen te laten spelen. Wat 
vinden de verenigingen (en hun leden) hier van? Wij verzoeken de vertegenwoordigers 
van de verenigingen om alvast eens te polsen bij hun leden. Wij horen vooral graag 
argumenten. Aan alleen maar emotionele kreten hebben we niet veel. Daarom: kom 
voorbereid naar de regiovergaderingen. 

4. Samenvoegen meisjes- en jongenspoules tijdens afdelingskampioenschappen. 
Zie de toelichting bij punt 3. 

5. Tijdens afdelingskampioenschappen de jeugd op zaterdag laten spelen en de senioren 
op zondag. 
Ook een overweging rond de afdelingskampioenschappen. Wat hebben de 
verenigingen hierover te melden? Werkt er inderdaad veel oudere jeugd op zaterdag? 
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6. Belangstellingspeiling voor een aparte meisjescompetitie die grotere reisafstanden voor 
de betreffende teams tot gevolg zal hebben en in feite alleen mogelijk is bij een groter 
aanbod meisjesteams dan nu het geval is. 
De vraag is van een vereniging afkomstig. Wat kunnen we ermee. Is er behoefte aan 
iets ‘apart voor meisjes’. Binnen de huidige competitieopzet kan het bijna zeker niet. Zijn 
er misschien andere benaderingen mogelijk? Wie heeft daar gedachten over? Wie 
denkt daar een goed idee over te hebben wordt uitgenodigd dat vooraf in te sturen, 
zodat het in de hele discussie een rol kan spelen. 

7. Teams die aan de competitie deelnemen de mogelijkheid bieden met 4 teamleden op te 
komen (het 4e teamlid mag dan alleen aan het dubbel deelnemen) 
Deze mogelijkheid bestaat in de eredivisie. De vraag rijst nu of dit ook voor andere 
klassen mogelijk gemaakt moet worden. Misschien is het een stimulans voor jeugd die 
in een team met meer spelers zijn ingedeeld om meer bij hun team bestrokken te 
blijven. Weer de vraag: Wat vinden de leden ervan? 

8. Maximaal aantal deelnemers per team instellen en aanpassen invallerbepalingen om 
competitievervalsing te voorkomen. 

9. Kunnen we er voor zorgen dat een team dat kampioen is geworden altijd promoveert? 
10. Promotie/degradatiewedstrijden voor alle afdelingsklassen 
 De onderwerpen onder de punten 8, 9 en 10 werden ingediend door een vereniging. 

Deze vereniging  zal om een nadere toelichting worden gevraagd, die door het 
afdelingsbestuur voorafgaande aan de regiovergaderingen zal worden uitgedeeld 

11. In 2004 werd de ALV op een doordeweekse avond georganiseerd, hoe is dat bevallen? 
Vooraf was er commentaar van enkele personen. Later hebben we niets meer hierover 
gehoord. Daarom nog maar eens gepolst: Wat vonden jullie er van? 

12. Afdelingstrainingen 
13. Trainersplatform 

De punten 12 en 13 zijn afkomstig van de werkgroep technische zaken. Zij willen graag 
horen hoe activiteiten zijn overgekomen en vertellen wat de verdere plannen zijn. 
 
De punten 3 t/m 11 zijn meningspeilingen, waarvan de punten 3, 4, 5 en 11 op zijn 
vroegst in 2006 kunnen worden gerealiseerd. Ook de punten 6 t/m 10 kunnen niet direct 
worden ingevoerd. 

 
Uiteraard kunnen regiobesturen en verenigingen - naast het inventarisatierondje van 
bespreekpunten - ook nog zaken op de agenda plaatsen, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail 
bij ondergetekende. Graag nieuwe zaken voor aanvang van de serie regiobesprekingen 
insturen, dan kunnen we de reacties van de hele afdeling op deze zaken ‘loslaten’. 
Onderwerpen die zich hiervoor lenen, kunnen leiden tot een voorstel op de ALV. 
 
De regio vergaderingen zullen worden gehouden: 
 
Donderdag 13 jan. 2005  20.00 uur regio West-Brabant 
  Vice Versa ’51 / Albanoweg 3 / Oudenbosch 
 
Maandag 24 jan. 2005  19.30 uur regio Noord-Oost Brabant 
  ttv PJS / Deken van Ossstraat 1 / Vught 
  (het afdelingsbestuur schuift dan om 20.15 uur aan) 
 
Dinsdag 1 febr. 2005 20.00 uur regio Zuid-Oost Brabant 
  ATTC ’77 / Jan van Rixtelstraat 30 / Aarle-Rixtel 
 
Dinsdag 15 febr.  2005 20.00 uur regio Zeeland 
  Vergadercentrum De Stenge / Stengeplein 1 /  
  Heinkenszand 
  
Maandag 21 febr. 2005 20.15 uur regio Midden-Brabant 
  ttv Irene / Insulindestraat 3a / Tilburg 
 



Verenigingen die nog wedstrijdboekjes of formulieren voor de ledenadministratie nodig 
hebben, kunnen dit tijdig aan Ria Elshof doorgeven, dan zal er voor gezorgd worden dat 
deze op de regio-vergaderingen aanwezig zijn. 
Ria Elshof / Plutostraat 17 / 5694 SV Son en Breugel 
tel. 0499 47 62 22 / e-mail: ria.leon.elshof@hetnet.nl 
 
 
 
Namens het Afdelingsbestuur 
 
 
Jan Mijnsbergen (secretaris)     
 
 
 
 
 
 
N.B.:  Noteert u ook alvast de datum van de Afdelingsledenvergadering: 
 Dinsdag 17 mei 2005 te Oudenbosch 
 
 

 


