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I 
'f-- , 

Piet van Erp definitief afgetreden, drie vacatures in het afdelingsbestuur, 
slechts 9 verenigingen bij de discussie over het Marketingplan en het Top
sportplan. Wat is er toch aan de hand in Brabant? 
Interesseert het niemand wat er gebeurd? Of is iedereen zo druk bezig met 
z'n eigen vereniging dat er geen tijd overblijft? 
Maar hebben we elkaar dan niet hard ncx:lig? 
Een dalend ledental moet dringend Om.Jel:x.Jgen worden, kader moet gevorrocl 
worden, recreanten moeten beter begeleid worden, jeugd moet owevangen 
worden, etc. etc. Kunt u dat allemaal alleen? Hebt u de N'ITB niet ncx:lig? 
Het hoofdbestuur heeft ingezien dat er dringend wat moet gebeuren. 
Zij hebben beslist niet stil gezeten en diverse rapporten en nota's zijn de 
laatste twee jaar verschenen. We noemen het rapport ledenwerving . en ledenbe
houd, het marketingplan, het topsportplan en het boekje tafeltennis in een 
eigen home ... kan dat? Nuttige zaken waar we allemaal ons voordeel mee kunnen 
doen. DJe dat dan ook! 

Johan Heurter 
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PIET VAN ERP NEEMT AFSCHEID 

Zoals reeds eerder aangekondigd heeft Piet van Erp, voorzitter van de afde
ling Brabant, zijn functie per 1 oktober neergelegd. Tijdgebrek bracht hem 
tot die beslissing. Langs deze weg wil ik Piet, die gedurende een lange 
reeks van jaren een groot aantal bestuurlijke functies binnen onze tafelten
nis-organisatie ve:rvuld heeft, waaronder twee jaar voorzitter van de afde
ling Brabant, bedanken voor het vele werk wat hij voor de tafeltennissport 
gedaan heeft. Gedurende jouw voorzitterschap wist jij vooral uit te munten 
door een gefundeerde visie, die jij op het sportgebeuren als maatschappelijk 
proces bezat. Een visie die uiteindelijk heeft geleid tot de beleidsnota 
"Tafel tennissend Brabant naar het jaar 200011 • Jannner was het dat het jouw 
aan tijd ontbrak om die visie concreet gestalte te geven.Het afdelingsbe
stuur heeft besloten dat ondergetekende tijdelijk de functie van voorzitter 
zal waarnemen, totdat er een plaatsvervanger is gevonden. Zij die kandidaten 
willen aandragen kunnen contact opnemen met mij. 

Raymond Gradus 
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MARKETINGffOPSPORTPLAN 1990-1992 

Dit voorjaar verschenen twee N'ITB-nota's met plannen voor de pericxle 1990-
1992. Via Rond de Tafel van 23 augustus konden alle Brabantse verenigingen 
kennis nemen van het Marketingplan en het Topsportplan. Op maandag J.8 sep
tember was er in het Jan van Besouwhuis in Goirle voor de Brabantse vereni
gingen de mogelijkheid om te laten weten wat ze van deze plannen vindt en 
hoe ze tegenover de gedeeltelijke financiering staat d.m.v. contributiever
hoging. Helaas waren maar negen verenigingen aanwezig, zcxlat nog geen goed 
beeld is verkregen van de mening van de Brabantse verenigingen. Eerst nog 
terug naar het Marketingplan. De N'ITB heeft zich voor de pericxle 1990 t/m 
1992 zeven doelen gesteld. Deze zijn: 

1. De NITB wil een verdere daling van het ledental zo snel mogelijk stoppen. 
In 1990 moet een stabilisatie van het ledental gereal i seerd worden. In 
1992 moet het ledental gegroeid zijn tot 53.000 leden. 

2. De N'ITB wil er naar streven om het aantal tafeltennissers dat meedoet aan 
een of andere vorm van wedstrijden te vergroten van ongeveer 38.000 nu 
naar 45.000 in 1992. 

3. In de komende jaren zal meer aandacht en geld besteed worden aan de 
topsport. Het streven is erop gericht om op Europees nivo zowel bij de 
dames als bij de heren vertegenwoordigd te zijn in de eerste categorie. 
Een ander doel is de vertegenwoordiging bij de Europese top 12 die in 
1991 in Nederland gehouden zal worden. Daarnaast is het van belang dat 
Nederlandse spelers/sters zich plaatsen voor de Olympische Spelen in 
1992. 

4. De N'ITB stelt zich tot doel meer kaderleden te scholen en met name de 



kleinere verenigingen bewust te maken van het belaÎ1g van geschoold kader 
voor de kwaliteit van het produkt tafeltennis. 

5. De NITB stelt zich tot doel de verenigingen konkrete ondersteuning te 
geven, met name op het gebied van ledenwe:rving, ledenbehoud en opvang en 
begeleiding van jeugd. Tevens zal advies gegeven worden omtrent akkom
modaties en financiën. 

6. De NITB wil doorgroeien tot een professionele, klantgerichte organisatie 
waarin zo effektief mogelijk onqegaan wordt met de beperkte middelen 
(menskracht en geld) • 

7. De NITB stelt zich tot doel om op basis van vrijwilligheid de samenwerk
ing tussen de landelijke bond en de afdelingen beter te stroomlijnen. 
Samenwerking c.q. fusie tussen afdelingen zal worden gestimuleerd. Daar
naast moet meer duidelijkheid komen in de taken van de landelijke bond 
(hoofdbestuur, kormnissies en buro), ook in relatie tot die van de afdel-
ing. 

Per doel zijn verder nog subdoelen geformuleerd en is aangegeven welke 
aktiviteit ondernomen moet worden. 
Het Topsp:>rtplan heeft betrekking op ± 10 senioren die e:rvoor moeten zorgen 
dat Nederland op het hoogste niveau mee blijft tellen. Hoe dat ve:rwezenlijkt 
moet worden, kunt u lezen in de al genoenrle Rond de Tafel. Daar hangt ook 
een kostenplaatje aan. VerWezenlijking van het Topsportplan kost naar schat
ting 200.000 gulden per jaar (20.000 per speler dus). Het Marketingplan kost 
ongeveer 100.000 gulden. 
De vraag in Goirle was: Hoe staan we tegenover deze plannen en wat vinden we 
van een contributieverhoging om dit te ve:rwezenlijken. 

Ton van Happen, vice-voorzitter van de N'ITB, hield een inleiding. Hij merkte 
daarbij op dat er binnen de NITB weinig geld voor topsport is uitgetrokken 
en dat de concurrentie tussen de diverse sportbonden groot is. Vandaar de 
noodzaak om met plannen te komen. Er zijn vier fasen te onderscheiden: 
1. Analyse. Kijken wat er nodig is. 
2. Formuleren van beleid. 
3. Actieplannen maken. 
4 . Invoeren van de plannen en de bestuurlijke en organisatorische veran

deringen doo:rvoeren. 

Het werd snel duidelijk dat de plannen op zich redelijk positief ontvangen 
werden, naar dat het topsportplan wel de nodige vraagtekens oproept. Zo 
merkte Pieter Brooyrnans van Belcrum uit Breda op dat er 26% minder jeugd in 
de competitie speelt, dat er veel kleine verenigingen zijn en dat er veel 
mensen afhaken. Hij vroeg zich af of je die mensen wel terug krijgt middels 
een topsportplan. Ook Hein Timmennans van TI'CVjRath uit Veghel liet zich in 
soortgelijke bewoordingen uit. Hij constateerde dat veel mensen gezellig een 
balletje komen slaan en niet geïnteresseerd zijn in topsport. Hebben die 
mensen wel geld over voor topsport? 
Cees van Roosendaal van unicum in Geldrop merkte op dat naar 20 verenigingen 
met topsport te maken hebben en de rest niet. Hij kreeg bijval van Stef 
Berend.sen van TIV Waalwijk, Jan Pellegrino van Flash uit Eindhoven, Sjoerd 
Baarda van Iuto uit Tilburg en Jan Burgers van TIV Breda. 
Ton van Happen benadrukte dat er niet alleen naar de topsport gekeken wordt, 
naar zonder topsport kunnen we het wel vergeten. En nu is er talent, dus nu 
er iets gebeuren. 
Jan Pellegrino bracht tenslotte nog een nieuw element in. Flash was een 
grote vereniging. De topsporters waren echter niet de leukste mensen binnen 
die vereniging. Zij vo:nrden als het ware een vereniging binnen de vereni
ging. 



Tenslotte bracht Raymond Gradus de hamvraag: Is de basis geld bij te dragen 
voor verwezenlijking van de plannen? 
De algemene tendens was dat een kleine verhoging geaccepteerd zal worden als 
daar echt iets tegenover staat. Als tafeltennis echter duurder wordt bestaat 
een enonne angst dat de leden wegtrekken naar de wilde bonde..n. Een verschij
nsel wat in Brabant welig tiert. Zo zijn er bonden in Breda, Tilburg, Waal
wijk, Eindhoven en Helmond en wie weet nog wel meer. Ook daar zal de N'ITB 
oog voor moeten hebben. 
Op de Bondsraadsvergadering van 11 november worden de plannen besproken. We 
houden u op de hoogte van de uitkomst daarvan. 

ONDERSCHEIDINGEN BIJ KADANS 

Tijdens de receptie van TIV Kadans in Best heeft waarnemend voorzitter 
Raymond Gradus André v.d. Pèl en Huub de Vet onderscheiden. Beide waren 25 
jaar geleden mede-oprichters en zijn nu nog steeds lid van TIV Kadans. 
André v.d. Pol was al opgenomen in de ereraad in zilver en promoveerde nu 
naar de ereraad in goud. Dit mede vanwege zijn 40-jarig bestuursjubilemn. 
Huub de Vet promoveerde van brons naar de ereraad in zilver. 
uiteraard ontving TIV Kadans ook de gebruikelijke maquette van de afdeling 
Brabant t.g.v. het 25- jarig bestaan. 

BESPREKING TECHNISCH WERK OP 30 OKTOBER 

Tijdens de afgelopen afdelingsledenvergadering is uitvoering van gedachten 
gewisseld over het technisch werk in de afdeling Brabant. Daarbij werd 
besloten de afdelingstrainingen af te schaffen en in plaats daarvan de 
trainingen in een andere vor.m voort te zetten. 
Gedacht werd aan een maandelijkse training voor pupillen en welpen Öp zon
dag. Deze training zou moeten plaatsvinden in een der verenigingsakkomoda
ties (op roulati e) en kan onder leiding staan van een aantal verenigings
trainers. Op die manier kan ook het onderling contact tussen de trainers 
bevorderd worden . 
Onrlat het afdelingsbestuur eerst wil weten hoe de verenigingen over dit plan 
denken, nodigt zij de vereningingsbestuurders, eventueel vergezeld van de 
trainers, uit om van gedachten te wisselen op maandagavond 30 oktober in het 
Jan van Besouwhuis te Goirle. De aanvang is om 20.00 uur. 

TAFELTENNIS IN EIGEN HOME ... KAN DAT? 

Vorige maand maakten wij reeds melding van dit lx>ekwerkje wat voor menige 
vereniging een belangrijke aanzet en hulp kan zijn bij het vinden van een 
eigen home. Om u een beter inzicht te geven, volgen hier een aantal citaten: 

3. BEHOEFTE ONDERZOEK. 

Of u nu wel of niet denkt aan een eigen accommodatie, het is altijd nuttig 
om uw eigen vereniging eens "door te lichten". 
Heeft u bijvoorl::>eeld al eens onderzocht uit welke categorieën leden uw 
vereniging bestaat? 



Zijn er veel ouderen, jeugdigen, competitiespelers, recreanten, mannen, 
vrouwen, jongens of meisjes? 
En als u dat onderzocht heeft wat is dan uw conclusie? 
Waarom heeft u juist in een bepaalde categorie veel, weinig of geen leden en 
wat zou er aan te doen zijn om daar verandering in aan te brengen? Met name 
als u denkt aan een eigen accorrnnodatie is het bijna noodzakelijk om een 
dergelijk onderzoek te doen. 

3.1 . Onderzoek huidige vereniging 

a. Instroom 
Zoals reeds is aangegeven, kan een simpele indeling van uw ledenbestand al 
een heleboel gegevens opleveren. 
Interessant is het vervolgens ook om te achterhalen wat de redenen zijn van 
uw verenigings-sarnenstelling. 
Onderzoek eens wat de redenen kunnen zijn van de vaststelling dat u in een 
bepaalde categorie heel goed of juist heel slecht scoort. 
Is dat orrdat een bepaald jeugdlid aansprekende resultaten heeft neergezet en 
daardoor vriendje$ en/of vriendinnetjes heeft "meegetrokken" die het ook wel 
leuk vinden om in de krant te komen? 
Of heeft u zich als vereniging speciaal toegelegd op het aantrekken van 
jeugdleden door middel van speciale acties? 
Heeft u (bewust) jeugd geweerd binnen uw vereniging, bijvoorbeeld om:lat 
daarvoor begeleiding nodig zou zijn, waarvan u denkt dat die slecht te 
vinden is? 
Heeft u geen recreanten binnen uw vereniging onrlat die - als ze al kwamen
niet "opgevangen" werden of om:lat er binnen uw vereniging alleen maar aan 
competitie wordt gedacht? 
Was het wat betreft "wel goed zo", of met andere woorden: "wat er is, is 
meegenomen en meer is niet nodig"? 
Kortom van een onderzoekje als boven geschetst kunt u erg veel opsteken, 
leren weten waar de schoen wringt en er vooral uw voordeel mee doen als het 
er om gaat keuzes te maken voor de toekomst. 

b. uitstroom 
ook binnen uw vereniging zult u te maken hebben met vertrekkende leden. 
Daar kunnen zeer veel redenen voor zijn die kortweg in twee categorieën 
zijn op te delen, t.w.: 
- geheel buiten de schuld/invloedsfeer van de vereniging; 
- als gevolg van de omstandigheden binnen de vereniging. 
Van de hierboven eerst genoenrle omstandigheid kunnen als voornaamste redenen 
genoenrl worden: 
- verlmizing; 
- ziekte/ongeschiktheid; 
- dienstplicht-vervulling; 
- geen tijd meer wegens veranderde (werk) omstandigheden. 
Voor de hierboven laatst genoenrle omstandigheden wordt verwezen naar het 
NITB-rapport "LEDENWERVING & IEDENBEHOUD". 
In dat rapport wordt omstandig uiteengezet wat de redenen kunnen zijn waarom 
leden de vereniging verlaten en vooral ook wat er aan gedaan kan worden om 
hierin verbetering te brengen. 

c. Redenen vertrekkende leden. 
Onder b. is reeds aangegeven dat er heel wat redenen kunnen ZlJn waarom 
leden uw vereniging verlaten, maar herkent u bij uw eigen vereniging een of 
meerdere van die redenen? 
Het komt nogal eens voor dat een verenigingsbestuur in de overtuiging leeft 
dat de organisatie van hun vereniging en "het product" dat geleverd wordt 
optimaal is terwijl dat absoluut niet het geval is! 



Het is zeer aanbevelenswaardig om bij vertrekkende leden· exact aan de weet 
te komen waarom men weg is gegaan. 
Een eenvoudige vragenlijst opzenden (voorzien van postzegel) en vriendelijk 
verzoeken om het waarom zou wel eens een ander beeld kunnen oproepen dan het 
bestuur voor ogen had. 
U heeft toch behoefte aan een reëel beeld? 

3.2. Mogelijkheden voor de toekomst. 

a. Demografische gegevens wijk/dorp/stad/regio. 
Het maakt natuurlijk een wezenlijk verschil uit of uw veren1gll1g gevestigd 
is in een groeigemeente èf in een wijk, dorp of stad waar geen uitbreiding 
meer mogelijk is, waar de groei er uit is . 
u zult derhalve een gedegen onderzoek moeten (laten) doen naar de situatie 
die u heden met betrekking tot uw vereniging aantreft en die u mag verwach
ten in de nabije of verre toekomst. 
Voornaamste inf onnatie bron daarvoor is de betreffende dienst op het gemeen
tehuis. 
Daar kan (en wil) men u vertellen wat de planning voor uw orrgeving 
(wijk/dorp/stad/regio) is met betrekking tot: 
- bevolkingstoe- of afname; 
- leeftijdsopbouw ontwikkeling; 
- de plaats waar eventuele uitbreidingen gepland zijn en de omvang daarvan; 
- consequenties voor het voorzieningenniveau; 
- etc, etc. 

b. Concurrentiepositie t.o.v. andere sportactiviteiten. 
Tafel tennis is meestal niet de enige sport in uw orrgeving beoefend kan 
worden. 
Er is dus concurrentie van andere sportverenigingen en wellicht zelfs con
currentie van één of meerdere andere tafeltennisverenigingen. 
Daar waar concurrentie bestaat is - "om de slag te winnen" - uitsluitend het 
bieden van een uitstekend "product" het geëigende instnnnent. 
Tot een "goed product" behoren voornamelijk: 
- een goede acconnnodatie (zowel voor sportbeoefening als voor ontspanriing); 
- een gevarieerd aanbod van tafeltennismogelijkheden voor alle leeftijden, 

zowel in de recreatieve sfeer als (top)sportgericht; 
- een gevarieerd aanbod van nevenactiviteiten; 
- bekwame leiding en begeleiding; 
- veelvuldige positieve publiciteit. 
Als uw vereniging al het bovenstaande kan bieden dan ktmt u de concurrentie 
met andere sportvormen :ruimschoots aan! 
Nogmaals wordt in dit verband verwezen naar het NITB-rapport 
"LEDENWERVING & IBDENBEHOUD", waarin vele nuttige tips over dit onderwerp 
zijn aangegeven. 

3. De meest gunstige locatie 
Als er eenmaal besloten is tot (een onderzoek naar de mogelijkheid van) een 
andere acconnnodatie dan dient een keuze te worden genaakt ten aanzien van de 
locatie daarvan. 

Uit de demografische gegevens zal moeten blijken waar groei is te verwach
ten, kortom waar de grootste kansen liggen met betrekking tot potentiële 
nieuwe leden. 
Maar er zijn meerdere gegevens van belang. Zo is het vanwege de veiligheid 
voor met name jonge kinderen van groot belang dat de afstand tussen huis en 
vereniging niet te groot is. · 
Voor oudere (kandidaat) leden is dat aspect van minder belang, echter niet 
geheel te verwaarlozen; verplaatsing over grotere afstand ten opzichte van 



de bestaande accorranodatie, kan voor de huidige ledert namelijk wel een drem
pel betekenen. 
Voorts kan het van belang zijn dat de accorranodatie wordt gepland in de 
orrgeving van aansluitend openbaar vervoer, dan wel dat er voldoende veilige 
parkee:rgelegenheid is, respectievelijk de mogelijkheid voor een goede fiet
senstalling. 
Bovenstaande aspecten, in samenhang met de beschikbaarheid en prijs van een 
bouwterrein of bestaand gebouw, dienen zorgvuldig te worden afgewogen. 

4. Wat is minimaal noodzakelijk 

a. Veranderde gebruiksmogelijkheden. 
Als een eigen accorranodatie wordt gerealiseerd dient u zich ervan bewust te 
zijn dat de beschikbaarheid e:rvan (in principe) pennanent is. 
Uit exploitatie-ove:rwegingen zal derhalve optimaal van die pennanente be
schikbaarheid gebruik moeten worden gemaakt. 
Het zal zeker inhouden dat het eigen gebruik door uw vereniging in belang
rijke mate zal toenemen. Daaraan is een aantal belangrijke consequenties 
verbonden, te weten: 
- er zal een groter tijdsbeslag worden gelegd op bestuurs- en corrnnissiele

den; 
- er zal wellicht uitbreiding nodig zijn van het aantal bestuurlijk/orga

nisatorisch actieve leden; 
- er zal een aanmerkelijk uitgebreider prograrmna voor trainingen en andere 

activiteiten moeten worden samengesteld en uitgevoera; 
- er zullen waarschijnlijk meer trainers/begeleiders moeten worden gevonden 

en aangesteld met alle personele en eventueel financiële consequenties 
daarvan; 

- er zal continu controle op exploitatie-resultaten moeten plaatsvinden. 
Kortom u zult een zorgvuldige afweging moeten maken of investeren in een 
eigen accommodatie verantwoord is gelet op: 
de voordelen: - pennanente beschikbaarheid (met ondermeer de daardoor gro

tere gebruikersmogelijkheden) in relatie tot de te ve:rwach
ten ledenwinst; 

de nadelen: - de (aanmerkelijke) uitbreiding van personele in~t en finan
ciële consequenties en risico's. 

b. Nieuwe doelgroepen. 
Bij pennanente beschikbaarheid van een accorranodatie zijn er nieuwe doelgroe
pen binnen bereik van de vereniging. 
Eerder is al opgemerkt dat uit de demografische gegevens (zie 3.2.a) zou 
kunnen blijken dat u zich in het verleden te weinig heeft toegelegd op de 
jeugd of juist op ouderen. 
Een bijsturing in dat opzicht is een eerste stap. 
Vervolgens kan een oriëntatie op nieuwe doelgroepen van groot belang zijn, 
b.v.: 
- sport-overdag voor : 

- bedrijven 
Kijk in uw orrgeving 
groeperingen dan die 
mogen heten. 

- ouderen (5o+/6o+); 
- buiten het ai:beidsproces geplaatsten; 
- etnische minderheden; 
- schooltafeltennis; 
- huisvrouwen; 
- gedetineerden. 
- bedrijfswedstrijden. 

rond en u zult vele mogelijkheden vinden om andere 
u tot nu toe gewend was in uw accommodatie welkom te 

overleg ook met - indien in uw 
recreatie. 

gemeente aanwezig - de consulent sportieve 

c. Nieuwe activiteiten. 

1,::Y' 



Zoals hierboven omschreven voor het vinden van nieuwe doelgroe:pen, is het 
ook van belang een aantal nieuwe activiteiten te gaan ontwikkelen. 
Alles moet erop gericht zijn dat u een zo goed en gevarieerd mogelijk pro
duct levert waar de leden graag gebruik van maken. 
Ook voor dit onderwerp is een verwijzing naar het N'lTB rapport 
"IEDENWERVING & IBDENBEHOUD" zeer op z ' n plaats. 

5. Voorbeeld behoefte onderzoek 
u denkt serieus over de mogelijkheid van een eigen accammcx:latie? 
Voer dan een gedegen onderzoek uit naar de behoefte. In het voorgaande z1Jn 
een aantal items aangegeven die bij een dergelijk onderzoek zeker aan de 
orde moeten komen. 
Alles nog eens op een rij: 
Onderzoek huidige vereniging/de toekomst/locatie/de nieuwe mogelijkheden: 
la. Bestaande ledencategorieën: 

in aantallen; 
waarom deze categorieën? 
wat kunt u daarmee voor de toekomst? 

lb/c. Waarom zijri leden vertrokken: 
enquête; 
beoordelen redenen en concluderen; 
wat kunt u daarmee voor de toekomst? 

2a. Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen in uw orrgeving: 
rubriceren demografische gegevens; 
conclusies ; 
wat kunt u daarmee voor de toekomst? 

2b. Welke ontwikkelingen worden verwacht t.a.v. sportdeelname in het al
gemeen: 
positief/negatief en in welke mate; 
wat kunt u daarmee voor de toekomst? 

2c. Wat doen andere sportverenigingen/sportvonnen en welke komen er wellicht 
bij in uw orrgeving: 
de betekenis daarvan voor uw vereniging; 
wat kunt u daarmee voor de toekomst? 

3. Waar is de geschikte plek, het geschikte gebouw: 
in relatie met uitbreidingen woonwijken; 
in relatie met de plaats van uw huidige accornmcxiatie. 

4a. Een eigen accornmcxiatie is (in principe) permanent beschikbaar: 
wat kunt u daarmee; 
wat zijn de consequenties? 

4b. Nieuwe doelgroe:pen: 
zijn die er? 
in welke mate? 
wat moet u e:rvoor doen en wat zijn de consequenties? 

4c. Nieuwe activiteiten: 
welke? 
hoe vaak, voor wie? 
de consequenties? 

Als u na een dergelijk onderzoek tot de conclusie komt dat uw veren1ging 
zich (aanmerkelijk) kan uitbreiden, dat u een (aanmerkelijk) grotere hoeve
elheid mensen, ook op langere termijn, in beweging kunt krijgen, dan kan de 
volgende stap met vertrouwen gezet worden! 

Hierna gaat het boek uitvoerig in op de omvang van de ruimte en de "neven 
ruimten". Ook de keuze bestaand of nieuwbouw krijgt aandacht. Verder aller
lei adviezen over de afmetingen, de vloer, de inrichting, etc. van zowel 
speelruimte als nevenruimten. En ook verlichting, verwarming, ventilatie, 
koud- en wannwate:rvoorziening, akoestiek, geluid en beveiliging komen aan 
bod. 



Voor het beheer is met name de keuze van de juridisclie vorm van belang. Hier 
nogmaals een citaat: 

7. 1. Juridische beheersvorm 
Bij het beheer van een tafeltennisaccommodatie kan onderscheid worden ge
maakt tussen een commerciële en een niet commerciële opzet. In verreweg de 
meeste gevallen zal sprake zijn van een niet connnerciële opzet, innners het 
gebruik door een tafel tennisvereniging van een accommodatie zal niet als 
vooropgezet doel hebben het maken van winst. 
Derhalve wordt onderstaand uitgegaan van een niet commerciële opzet. Daarbij 
kan sprake zijn van een tweetal rechtspersonen, te weten: 
- een vereniging; 
- een stichting. 

De vereniging. 
In verreweg de meeste gevallen bestaat de rechtspersoon reeds in de vorm van 
de tafeltennisvereniging. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de vereniging met beperkte en de vereni
ging met volledige rechtsbevoegdheid . 
Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan geen registergoederen 
(waaronder onroerend goed) verwerven en de bestuurders zijn hoofdelijk 
aansprakelijk voor rechtshandelingen die zij voor de vereniging verrichten, 
indien de vereniging niet is ingeschreven in het verenigingsregister bij de 
Kamer van Koophandel. 
Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is bij notariële akte op
gericht. De statuten dienen te worden ingeschreven in het verenigingsregist
er. 
Zolang de eerste inschrijving in het verenigingsregister niet heeft plaats
gevonden is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de rechtshan
delingen welke hij namens de vereniging verricht. 
Voor elk jaar dat de vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister 
dient een bijdrage te worden voldaan. 
uit bovenstaande zal duidelijk zijn dat, indien voor een juridische beheers
vonn als vereniging wordt gekozen, de vereniging volledige rechtsbevoegdheid 
dient te bezitten. 
u dient de verenigingsstatuten hierop na te lezen en eventuele maatregelen 
te nemen alvorens tot de verwerving van een accommodatie wordt overgegaan. 

De stichting. 
Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechts
persoon, die geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe besterrd 
vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken. 
Stichtingen moeten zijn ingeschreven in het stichtingenregister dat wordt 
beheerd door de Kamer van Koophandel en Fabrieken in de betreffende regio. 
Zolang de eerste inschrijving in het register niet heeft plaatsgevonden zijn 
de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor rechtshandelingen die zij 
namens de stichting verrichten. 
Voor elk jaar dat de stichting is ingeschreven in het register is een bij-
drage verschuldigd. . 
Ook de stichting dient bij notariële akte te zijn opgericht waarin de statu
ten zijn opgenomen. 
Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan 
oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen, noch aan anderen, 
tenzij wat deze laatsten .betreft de uitkeringen een ideële of sociale strek
king hebben. 
uitkeringen aan de vereniging zullen hier vrijwel altijd onder vallen. 
De stichting is een zeer geëigende beheersvorm voor het voeren van niet 
bedrijfsmatig beheer. 
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De meest geschikte juridische beheersvorm kan het beste met de notaris 
worden besproken. 
De ma.te waarin de vereniging invloed wil (blijven) uitoefenen op het beheer 
van de accommodatie zal daarbij goed moeten worden afgewogen. 

Hierna komt de volledige bouw tot aan de opening aan bcxi. 

Het boekje bevat een negental bijlagen met o.a. een voorbeeld van een ex
ploitatieopzet en aanvraagformulieren voor de drankvergunning. 
Ook een samenvatting van de verenigingsenquête is terug te vinden. Orrdat die 
zo interessant is nemen we die hier ook over. 

uittreksel enquête tafeltennisaccommodaties in Nederland 

Onder de 21 afdelingen van de NTI'B werd een enquête uitgezet om een inven
tarisatie van de tafeltennisaccomrnodaties te verkrijgen. Onderstaand treft u 
de hiermee verkregen gegevens aan. 

1. Beschikbaarheid 
15% van de verenigingen heeft een pennanent beschikbare accommodatie 

6% kan de accorrnnodatie wel pennanent gebruiken na schooltijd 
79% van de verenigingen kan de accommodatie niet pennanent gebruiken (mede 

gebruik door anderen) 

2. Eigendomsverhouding 
12% van de verenigingen is eigenaar van de accommodatie 
88% is geen eigenaar van de accorrnnodatie 

3. Kantine 
62% van de verenigingen heeft wel een kantine 
38% heeft dit niet 

4. Omvang van de accommodatie (hoeveel tafels kan men plaatsen) 
* gemiddeld kunnen 5,8 tafels per training in een speelzaal 
* gemiddeld kunnen 4,6 tafels in de speelzaal bij wedstrijden op afdélings

nivo 
* gemiddeld kunnen 2,9 tafels in de speelzaal bij wedstrijden op landelijk 

nivo 

5. Kwaliteit van de accommodaties 
6% van de huidige accorrnnodaties (naar het oordeel van de afdeling) wordt 

beoordeeld met slecht 
48% van de huidige accommodaties met volaoende 
46% van de huidige accommodaties met goed 

Samenvatting gegevens verenigingsenquête 

Een beperkt aantal verenigingen dat een pennanent beschikbare accorrnnodatie 
heeft werd diepgaand geënquêteerd. 
Onderstaand treft u enige resultaten aan van 14 verenigingen. 

1. wat was de reden voor het opzetten van een eigen accorrnnodatie? 
- opzegging gebruik bestaande accorrnnodatie 43% 

ledenwinst; ledenbehoud 7% 
bestaande accommodatie te klein/ongezellig/weinig beschikbaar 43% 

- ·streven naar topclub/meer service aan leden 7% 
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2. Hoe was de ledental-ontwikkeling na intrek in de nieuwe accorrnnodatie? 
- meer leden 79% 
- minder leden 7% 
- gelijk aantal leden 14% 

3. Hoe kwam de nieuwe accomrocx:iatie tot stand? 
- gedeeltelijk door aannemer, rest zelfwerkzaamheid 29% 
- uitsluitend zelfwerkzaamheid 50% 

uitsluitend door aannemer 21% 

4. Was er een speciale bouwcommissie? 
- ja 64% 
- nee 36% 

5. Waren er extra (onvoorziene) kosten? 
tijdens de bouw/na de bouw 

- ja 
- nee 

50% 
50% 

6. Zijn de exploitatiekosten hoger of lagen dan gepland? 
- hoger 7%, 
- lager 36% 
- volgens planning 57% 

7. Was de keuze van de accomrocx:iatie achteraf bezien goed? 
- goed 100% 
- niet goed 0% 

28% 
72% 

Dit zeer lezenswaardige boekje kunt u voor 20 gulden in uw bezit krijgen. 
Bestel telefonisch bij het bondsbureau, tel. 079 - 414811. 

NK IN DEN BOSCH 

Vorig jaar werd voor de eerste maal de NK tafel tennis in Den Bosch geor
ganiseerd. Vanwege het succes toen en de enthousiaste reactie van de gemeen
te 's-Hertogenbosch zijn inmiddels afspraken gemaakt deze kanpioenschappen 
de komende drie jaar wederom in I:le Maaspoort te organiseren. Dit jaar zal 
dat gebeuren op zaterdag 16 en zondag 17 december en naar verwachting doen 
alle Nationale topspelers/sters mee. Ter herinnering nogmaals de kanpioenen 
van vorig jaar: 
* dames enkel: Mirjam Kloppenburg 
* dames dubbel: Emily Noor en Patrica de Groot 
* heren enkel: Paul Haldan 
* heren dubbel: Paul Haldan en Ron van Spanje 
* mixed dubbel: Geert Verhaegh en Gerdie Keen 
Dat deze spelers en speelsters weer tot de favorieten behoren spreekt voor 
zich, maar misschien kan het talent Danny Heister uit Didam. 
Paul Haldan bedreigen. Of een van de gebroeders van Spanje. Of Bart van 
Haren uit Nederasselt, of misschien de Tilburger Frank Boute. 
En wie kan Mirjam Kloppenburg bedreigen? I:le Helmondse Patricia de Groot of 
Emily Noor uit Oss? 
Er staan ons zeker spannende wedstrijden te wachten. 
In de November Mixed komen we met nadere inf o:nnatie over de loting en hoe u 
kaarten kunt bestellen. 
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REKREANTENCOMPETITIE 

Bijna twee jaar geleden kwam de toernnalige competitieleider Peter Mand.ers 
met initiatieven om te komen tot een recreantencompetitie. Helaas strandde 
het bij gebrek aan deelname. In de Regio Den Bosch wordt dit seizoen echter 
al voor de 12e keer een recreantencompeti tie gespeeld. Teams van J. c. V. , De 
Mand, J. E. E.P. , v. Lieropd/Ass, TIVE Elshout, P.J. S . , Nuland en Attaque 
spelen om de drie weken twee wedstrijden in de zaal van 'ITV J .E.E.P., waar 
alle wedstrijden gespeeld worden. Elk team bestaat uit twee personen die 
basislid dienen te zijn van de N.T.T.B. De competitie wordt elk jaar beslo
ten met een feestavond, die volgend jaar gehouden zal worden op 13 juni. 
Misschien is dit een idee voor andere Regio's om zelf initiatieven te nemen 
om ook daar te komen tot een recreantencompeti tie. De behoefte is er be
slist. 

REGIO-AKTIVITEITEN IN DEN BOSCH 

Behalve de recreantencompetitie organiseert de Regio Den Bosch ook recrea
tiewedstrijden voor jeugd. Dat is een welpencompetitie die gespeeld wordt op 
zondagmorgen bij diverse verenigingen. De wedstrijden beginnen om 10 . 00 uur 
tot plm. 11. 30 en om 11. 30 begint een tweede wedstrijd t ot plm. 12. 00 uur. 
Gespeeld wordt er in teams van twee en de animo is groot . Maar liefst 24 
teams heeft competitieleider J. van Hooft van P.J . S . onder zijn hoede, 
afkomstig van de verenigingen De Rots, T.T.V. Elshout, T.T . C.V.jRath, P.J .S., 
Never Despair, arre/CT Holland, v.Lieropd/Ass , J.E.E.P., Nuland, J.C.V. en 
Vice Versa.'64. Op 8 oktober zijn de eerste wedstrijden gespeeld bij 'ITCV/ 
Rath in Veghel. Als u eens een kijkje wilt nemen, bent u welkom op .29 ok
tober bij P.J.S. en J.E.E.P. , op 12 november bij P.J .S. en J.E.E.P. , en op 
26 november bij V. Lieropd/Ass in Schijndel . 
Aan het einde van de competitie ontvangen alle deelnemers een herinnerings
vaantje en krijgen de kampioenen een medaille en een diploma . 

Voor de jeugd die geen welp meer is, maar nCXJ niet rijp voor de competitie 
organiseert de Regio Den Bosch de Regionale Bezigheidswedstrijden, die op 
een zelfde manier zijn opgezet als de welpencompetitie . Competitieleider is 
Peter Heil van Never Despair en alle wedstrijden worden ook in de zaal van 
Never Despair gespeeld. Alle jeugdleden mogen maximaal een jaar aan de 
bezigheidswedstrijden deelnemen. ook hier na afloop een vaantje voor alle 
deelnemers en een medaille en diploma voor de kampioenen. Aan deze competi
tie doen teams mee van N. T.T. V. , Rotac' 82, De Rots, Never Despair. 
Voor beide competities dienen de deelnemers basislid te zijn van de N.T.T.B. 

Verder organiseert Never Despair dit jaar de regionale top 8 wedstrijden. En 
de verenigingsfunctionarissen kunnen onderling de contacten weer wat aan
halen als Nico van Erp van arre/CT Holland weer het jaarlijkse avondje 
organiseert. 
Wilt u meer informatie over de aktiviteiten van de Regio Den Bosch, neem dan 
contact op met Ihr. P.A. Rombouts, Maarten Trompstraat 44 , 5262 VM Vught, 
tel. 073 - 560190. 
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UIT DE CLUBBLADEN 

In "Kluts" van TIV Stiphout uit Helmond een artikel over de keuze tussen 
tafeltennis en studie. Dat het een moeilijke keuze is, is duidelijk. Maar de 
keuze moet wel gemaakt worden door de sporter zelf en niet door de bond of 
de trainer. De schrijver van het artikel, oud rector van een grote scholen
gemeenschap, doelt daarmee op de uitspraken van 'Iheo Bakker in Tafeltennis 
Magazine over de wiskundeleraar die weigert om een proefwerk te verschuiven 
en het moeten bedelen bij (con)rectoren om vrijstelling te krijgen voor een 
blok tekenen op vrijdagmiddag. Zelf heeft de schrijver 'Iheo Bakker tegenover 
zich gevonden en e:rvaren dat dit soort ongenuanceerde uitspraken gedaan 
worden als 'Iheo Bakker zijn zin niet krijgt. Gelukkig wordt er in sportkrin
gen ook anders gedacht. Want een goede studieopzet is wel belangrijker voor 
de toekomst dan alle kaarten op de topsport zetten. Als je je studie eraan 
gegeven hebt, kan niemand dat voor je goedmaken. 

TIV unicum te Geldrop doet in "Krabbeltjes" een oproep aan alle leden te 
fungeren als gast gezin voor de opvang van Hongaarse gasten uit Pees. Die 
komen van 2 t/m 9 april 1990 naar Geldrop om o.a . deel te nemen aan de Open 
Geldropse Tafeltennis Karrpioenschappen op zondag 8 april 1990. 

TIV arrc;cr-Holland uit Oss heeft afscheid moeten nemen van penningmeester 
Ad Jongen. Op 61 jarige leeftijd overleed hij na een kortstondige ziekte. 
Jongen was pas twee jaar penningmeester van de Osse vereniging en heeft tot 
het laatste moment de financiële zaken met stiptheid gerund. arre/er-Holland 
is hem dan ook veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij verzet 
heeft . 

TIV Het Markiezaat ui t Bergen op Zoom is een ledenwerfaktie begonnen. 
Elk l i d dat een nieuw lid aanbrengt ontvangt een premie van tien gulden, als 
dat nieuwe lid zijn contribut ie voor tenminste één seizoen voldaan heeft • . 
TIV Kadans uit Best heeft het 25-jarig bestaan gevierd . Dat gebeurde middels 
een grote f eestavond op 21 oktober j .1. Een paar bladzijden terug kunt u 
lezen wat er t i jdens de r eceptie is gebeurd. 

TIV Never Despair uit Den Bosch heeft een nieuw clubblad. "Endeetje" is de 
naam van dit nieuwe bl ad dat er perfect uitziet . De foto's zijn van een 
kwalitatief hoog niveau en de druk !?iet er goed uit . Dit eerste nummer staat 
in het teken van de veranderingen die bij Never Despair hebben plaats gevon
den. zo is voorzitt er Frans Willems q::gevolgd door een oude bekende, nl. 
Hans van den Bruggen. 

Mariëlle v.d. Ploeg van TIV Belcrum uit Breda is in de zomervakantie naar de 
Europese Karrpioenschappen voor gehandicapten geweest in Wenen. Ze eindigde 
net niet in de medailles , maar een vierde plaats was desalniettemin een 
prima resultaat . 

"Service" het clubblad van TIV Tanaka uit Etten-Leur, gaat dieper in op het 
coachen. wat is coachen en wat betekent het. Per leeftijdsgroep legt de 
schrijver uit wat er van een coach verlangd wordt . 

13 (lY 



In '"t Nakomertje" van TIV J.E.E.P. te Vught wordt gepleit voor het invoeren 
van -een "J.E.E.P.-pas". Dit vanwege het feit dat het verschijnen van 
J.E.E.P. mensen in de Brabantse tafeltenniszalen, en vooral bars, als zeer 
risicovol wordt eJ:Varen. 
Hoe moeten we de uitvoering hiervan zien? Krijgen de pashouders speciaal 
bier, bv zonder alcohol? Of krijgen ze juist korting vanwege hun ve:rbruiks
niveau? 

In "Toffelproat" van TIV Veldhoven een artikel over het lijmen van rubbers. 
Er zijn spelers die veel "nat plakken" (rubber aanbrengen als de lijm nog 
niet droop is). Er ontstaat zo een extra rubberlaag die, zolang hij zacht 
is, de snelheid locx:lrecht op het rubber enigszins vergroot. Wanneer de 
lijmlaag hard is valt ook de elasticiteit ervan weg en heeft dit dus geen 
invloed meer op de snelheid van de afkomende bal. 

TIV Besbo-Irene te Tilburg bezit een van fraaiste tafeltennisakkomodaties 
van Nederland. Maar als je de zaal betreed, slaat de schrik je dikwijls om 
het hart. De sportvloer ligt bezaaid met balletjes, op de banken, onder de 
tribunes en op de vloer vind je wikkels van snoep, lege flesjes, brocx:lrffi
ten, schillen, e.d. In "Irene-Sirene" een oproep aan iedereen om ervoor te 
zorgen dat het sportcentrum er op ieder uur van de dag netjes uitziet. 
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