NOTULEN VAN DE AFDELINGSLEDENVERGADERING
VAN DE AFDELING ZUIDWEST VAN DE N.T.T.B.
GEHOUDEN OP 23 MEI 2002 TE OUDENBOSCH
Aanwezig:
Adri Dam
Jan Mijnsbergen
Chris van Dijk
Nico van Erp
Cor Bom
Henk Sandkuyl
Chris van de Wetering

Voorzitter Afdelingsbestuur ZuidWest
Secretaris Afdelingsbestuur ZuidWest
Penningmeester Afdelingsbestuur ZuidWest
Afdelingsbestuurslid Toernooien en Wedstrijden
Afdelingsbestuurslid Competitiezaken
Afdelingsbestuurslid Communicatie
Afdelingsbestuurslid Technische Zaken (ad interim)

Ria Elshof
Remco Dijkers
Johan ’t Hooft
Erwin Ormel
Hans van der Bruggen
Jan Willem Bultman
Jos Dekkers
Mattanja Dijkers
Arno van Esch

Ledenadministratie/Lid van verdienste
Senioren competitieleider
Jeugd competitieleider
Afgevaardigde Hoofdbestuur N.T.T.B.
Voorzitter Regiobestuur Noord-Oost Brabant/Bondsraadslid
Lid Kascommissie
Verzorging Info ZuidWest
Competitieleider jeugd
Voorzitter Regiobestuur Midden Brabant/ Lid Adviesgroep
Competitie
Functionaris Uitslagendienst
Lid van verdienste
Redacteur geMixed/Ereraad goud
Lid Werkgroep Toernooien en Wedstrijden
Erelid
Lid van verdienste
Competitieleider senioren/Secretaris Regiobestuur Midden
Brabant
Lid Werkgroep Toernooien en Wedstrijden/Erelid
Lid Werkgroep Technische Zaken
Lid Werkgroep Communicatie
Lid Werkgroep Technische Zaken
Penningmeester Regiobestuur Noord-Oost Brabant
Functionaris Uitslagendienst/Lid van verdienste
Ereraad zilver
Competitieleider senioren
Lid Adviesgroep Competitie
Lid Werkgroep Communicatie/Competitieleider senioren
Lid Kascommissie/Bondsraadslid
Voorzitter afdeling Dordrecht

Leon van Esch
Frans Geubbels
Johan Heurter
Bram Houterman
Thom de Jonge
Ad Jonkers
Bert Koenen
Harrie Kuypers
Jo Kuys
Jaap Meester
Theo van Mullekom
H. van Rijn
P. Rombouts
A. Schellekens
Herman Simons
Marlies Somers
Ronald de Wild
Leo Zuidweg
Cees Korevaar
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Namens de verenigingen:
AAC Cosmos
St. Aloysius
Arnemuiden
ASIO
Attaque
ATTC’77
Best
Breda
BSM
Budillia
Een en Twintig
Effect
Hita’79
Hotak’68
Irene
Kapelle
V. Liempd Ass/TTVS
Het Markiezaat
De Meppers
Middelburg Zuid
MTTV’72
Never Despair
Onder de Toren
OTTC
De Pinpongers
S.V. Red Star’58
Renata
Return Oss
Reynaert
Rond de Tafel
Rotac’82
SAR’72

- Mw. T. Suijs
- M. de Goey
- K. Steijaert
- J. Mijnsbergen
- K. de Fokkert
- J. v.d. Ven
- J. Heurter
- C. v.d. Putten
- A. van Groen
- T. Jongenelen
- B. Koenen
- A. Schellekens
- P v.d.Eynde
- P. van Haeren
- F. Gelderland
- M. Mutsaers
- Mw. M. Somers
- A. v.d. Maat
- R. Hendriks
- Mw. M. Dijkers
- F. Vervaet
- A. van Dijk
- M. Berkelmans
- J.W. Bultman
- A. v.d. Velden
- P. v.d. Boogaart
- J. Corver
- Mw. L. v. Oirschot
- Mw. R. Sleegers
- Mw. M. van Liempd
- E. van Dorst
- E. Ligtenberg
- F. Hanegraaf
- Ch. v.d. Wetering
- P. Quik
- A. Jonkers
- R. Brekelmans
- F. Smulders
- H. Korschner
- L. van Grunsven
- J. de Schrijver
- R. Pieters
- J. de Bakker
- F. v.d. Laar
- P. Sloot
- E. va n Acker
- Mw. J. Morcus

Afwezig met kennisgeving:
De organisaties:
Zeeuwse Sportraad, Brabants Sport Overleg
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Scaldina

Slagvast
Smash
Smash’73
Son en Breugel
Stiphout
STV
Tanaka
TCO’78
TIOS’51
TTVE (Elshout)
TTVO(Oudelande) Unicum
Valkenswaard
Vice Versa’51
Vice Versa’64
Waalre
Waalwijk
Wanzl/Belcrum
Westerzicht
Witac
Yerseke
’t Zand
-

B. de Jong
J. Remmers
J. Meester
H. v.d. Houdt
Mw. M. Brouwer
M. Janssen
M. Bleijenberg
Mw. R. Elshof
H. Simons
A. Willems
F. Geubbels
H. Kennis
J. Mutsaers
A. Huysman
A. Simons
A. van Esch
L. van Esch
M. Stevens
L. Jacobs
P. v.d. Bos
H. Sandkuyl
J. Dekkers
B. Ploeg
H. v. Zandbeek
J. v.d. Veldhoven
J. Geraerts
J. Jessen
J. de Vaan
Mw. I. de Graaf
P. Brooijmans
M. v. Breen
A. Bennaars
H. Ottenhoff
C. Huybregts
C. de Blaey
P. van Iwaarden
L. Zuidweg

De ereleden:
A.W. van Otterdijk, P. van Iersel, C. Hobbelen, R. Gradus
De leden van verdienste:
W. van Leur, P. van Straalen
De verenigingen:
Always Fair, Geenhoven, Rally, Smash’76, Helmond’57, TCS, The Back Hands, Bergeijk en
Deurne. TTV Nuland liet achteraf weten geen uitnodiging te hebben ontvangen.
De werkgroepleden:
Mw. A. Kusse (Technische Zaken), H. Gruijters (Technische Zaken) en A. Heil (Competitie)
1. OPENING DOOR DE VOORZITTER
Voorzitter Adri Dam heet de aanwezigen van harte welkom. Een terugblik op het eerste jaar
na de fusie heeft voldoende stof opgeleverd voor een lijvig jaarverslag. In het afgelopen jaar
is alles goed verlopen. Desondanks blijven er problemen met het invullen van vacatures. De
ene vacature is net opgevuld, en de andere dient zich noodgedwongen weer aan. Om nog
beter te kunnen functioneren zou een voltallig bestuur ideaal zijn.
Vervolgens staat de voorzitter met een minuut stilte stil bij degenen die in het afgelopen jaar
zijn overleden.
Een speciaal woord van dank is er voor de vrijwilligers in onze afdeling voor de inzet en tijd
die ze in het tafeltennis steken.
2. BENOEMING NOTULIST
Op voordracht van het bestuur wordt Mattanja Dijkers tot notulist benoemd.
3a. VASTSTELLEN NOTULEN VAN DE AFDELINGSVERGADERING VAN DE
VOORMALIGE AFDELING BRABANT, D.D. 18 MEI 2001 TE BREDA
Johan Heurter ( ATTC’77) merkt op dat op pag. 3, 2 e regel van onder moet staan ATTC’77-1
en ATTC’77-3. De notulen worden zonder verdere opmerkingen vastgesteld.
3b. VASTSTELLEN NOTULEN VAN DE AFDELINGSVERGADERING VAN DE
VOORMALIGE AFDELING ZEELAND, D.D. 18 MEI 2001 TE BREDA
De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld.
3c. VASTSTELLEN NOTULEN VAN DE AFDELINGSVERGADERING VAN DE AFDELING
ZUIDWEST, D.D. 18 MEI 2001 TE BREDA
Thom de Jonge (erelid) merkt op dat de notulen van de ledenvergaderingen van de
voormalige Afdeling Brabant en de Afdeling ZuidWest pas een jaar na dato zijn ontvangen.
Het tijdig geven van een reactie was hierdoor niet mogelijk. Hij vraagt of verzending aan de
verenigingen in het vervolg eerder kan geschieden. Adri Dam zegt toe dat uiterlijk voor de
eerstvolgende bestuursvergadering na de zomervakantie de notulen van deze vergadering
worden verstuurd. De notulen worden verder zonder opmerkingen vastgesteld.
4. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Secretaris Jan Mijnsbergen deelt mede dat hij behoudens enige afmeldingen geen
ingekomen stukken heeft ontvangen. De ingekomen verklaring van de kascommissie wordt
bij het betreffende agendapunt behandeld.
Adri Dam wijst op de mailing van de NTTB die elke verenigingssecretaris ontvangt. Hierin
staan toch belangrijke zaken, met name voor verenigingen met een eigen accommodatie. De
mailing betreft zaken als ecotax die kan worden teruggevraagd en mogelijke
subsidieaanvragen in het kader van breedtesport-impuls. Voor dit laatste is een pot geld
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beschikbaar, echter er moet wel om gevraagd worden. Aanvragen hiervoor kunnen worden
ingediend bij het bondsbureau. Voor de voorwaarden verwijst hij naar de mailing.
Verder zijn er plannen voor het organiseren van een cursus toernooileider. Als er binnen
onze afdeling voldoende belangstelling voor is, kan geprobeerd worden deze cursus in de
buurt georganiseerd te krijgen. Interesse hiervoor kan bij het Afdelingsbestuur kenbaar
worden gemaakt. De cursus jeugdtrainer is wegens grote belangstelling in tweeën gesplitst.
Eind april is de cursus in Etten Leur gestart. Tevens wordt deze cursus bij ATTC’77 in AarleRixtel gegeven.
5. BEHANDELING JAARVERSLAG 2001
5a. JAARVERSLAG VAN HET AFDELINGSBESTUUR
Ton Willems (Stiphout) geeft aan dat bij punt 5 op bladzijde 15 enige correcties in namen en
functies moeten worden aangebracht. Dit betreft voor de namen Marielle van Gool en Loek
van de Leur. Bij Mick van Hoof vervalt de toevoeging Cie. Nationale jeugdmeerkampen. Joris
Vrensen en Ton Willems zijn niet meer actief.
Johan Heurter (ATTC’77) geeft aan dat geMixed niet 4 maar 5 keer is verschenen.
Adri Dam merkt aangaande punt 4 (blz 15) op dat de ingestelde beroepszaak nog steeds
hangende is. Hij spreekt zijn teleurstelling uit over de lange duur hiervan.
Het verslag wordt met de aangegeven wijzigingen goedgekeurd.
5b. JAARVERSLAG VAN DE LEDENADMINISTATIE
Harry Ottenhoff (Witac’89) vraagt hoe iemand die overleden is moet worden afgemeld om
mogelijk pijnlijke situaties bij mailings te voorkomen.
Ria Elshof antwoordt dat zij hiermee rekening houdt, mits bij de afmelding aangegeven wordt
dat het om een sterfgeval gaat.
5c. JAARVERSLAG WERKGROEP COMPETITIEZAKEN
Opgemerkt wordt dat de stijging van het aantal competitiespelende teams een positieve
ontwikkeling is. Verder zijn er geen opmerkingen aangaande het verslag.
5d. JAARVERSLAG WERKGROEP TOERNOOIEN EN WEDSTRIJDEN
Bij de samenstelling van de commissie moet Daan Mijnsbergen als jeugdlicentiefunctionaris
worden toegevoegd. Verder zijn er geen opmerkingen aangaande het verslag.
5e. JAARVERSLAG COMMUNICATIE
Commissielid Jaap Meester roept met name de Brabantse verenigingen op tot het vinden
van adverteerders voor het afdelingsblad.
Verder zijn er geen opmerkingen aangaande het verslag.
5f. JAARVERSLAG OPLEIDINGEN
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
5g. JAARVERSLAG TECHNISCHE ZAKEN
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
5h. JAARVERSLAG ACCOMMODATIEZAKEN
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
6. BEHANDELING JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
6a. BEGROTING BRABANT/ZEELAND 2001
Met betrekking tot het vaststellen van de begroting wijst Jan Willem Bultman (Markiezaat) op
de procedure hieromtrent. Anders dan de door het Afdelingsbestuur aangedragen conceptbegroting 2003 moet in deze vergadering de begroting voor 2003 definitief worden
vastgesteld. Voor de begroting van 2002 kunnen hooguit nog wijzigingen worden
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aangegeven. Feitelijk is deze reeds vorig jaar definitief vastgesteld. In agendapunt 9 komt dit
verder aan de orde.
6b. EXPLOITATIEREKENING OVER 2001
Penningmeester Chris van Dijk wijst op het wegvallen van een paar posten in de
exploitatierekening. In het overzicht van de Werkgroep Toernooien en Wedstrijden moet het
navolgende worden gewijzigd en toegevoegd:
Jeugdranglijst
Zeeuwse Kampioenschappen

4.000,00
850,00
------------15.850,00

1.875,00
0,00
-----------9.553,29

850,84
0,00
----------4.335,09

6c. BALANS PER 31 DECEMBER 2001
Thom de Jonge (erelid): Op de balans is bij de passiva een bedrag van ruim 11.000 gulden
gereserveerd als voorziening dubieuze debiteur. Heeft dit betrekking op de malversatie van
de oud-penningmeester van de afdeling Zeeland? Zo ja: in de notulen van vorig jaar is
toegezegd dat 50% van deze vordering voor rekening van het Hoofdbestuur komt.
Aannemende dat dit gedeelte niet dubieus is, zou de voorziening gehalveerd moeten
worden.
Chris van Dijk wijst in zijn antwoord op de toelichting op de balans. Het door het
Hoofdbestuur toegezegde bedrag is eerst dit voorjaar overgemaakt, en dus niet in 2001
meegenomen. Aan het eind van dit jaar is het vermogen als gevolg van deze storting met ca.
6000 gulden toegenomen en verdwijnen beide posten uit de balans
Hiermee wordt het jaarverslag van de penningmeester goedgekeurd.
7. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
Bij monde van Jan Willem Bultman doet de kascommissie verslag van haar op 4 april jl.
uitgevoerde controle.
De administratie zag er verzorgd uit. Enkele opmerkingen:
? Door het ontbreken van een goed boekhoudprogramma heeft de kascommissie niet vast
kunnen stellen of de boekhouding regelmatig is bijgehouden.
? De kascommissie heeft geen inzicht gehad in grootte en samenstelling van het eigen
vermogen van de afdeling Zeeland.
? De kascommissie heeft – door het ontbreken van de jaarrekening – geen inzicht in de
solvabiliteit van de NTTB.
? De kascommissie ziet voor haar ook een taak weggelegd om het Afdelingsbestuur in de
toekomst ad hoc van advies te dienen in financiële zaken en wil ook de begroting
meenemen in haar beoordeling.
Daarnaast heeft de kascommissie nog een paar aanbevelingen gedaan. Deze worden door
het Afdelingsbestuur bekeken. Aangaande de voorgestelde adviesrol van de kascommissie
meldt Adri Dam dat men hier graag gebruik van zal maken.
8. VASTSTELLING VAN HET JAARPLAN 2002-2003
Nico van Erp (T&W) deelt mede dat hij een brief van regio Midden-Brabant heeft ontvangen.
Deze betreft de nieuwe opzet van de afdelingskampioenschappen. Blijkbaar verschillen de
regio’s van mening over deze opzet.
Het voorstel was de afdelingskampioensschappen te houden in de maand januari. De
Werkgroep Toernooien & Wedstrijden heeft naar de planning van de
afdelingskampioenschappen gekeken en geconcludeerd dat de maand mei beter uitkomt
voor het organiseren van deze kampioenschappen. Een onderbreking van de lopende
competitie, zowel landelijk als voor de afdeling, is niet gewenst. Aan organisator Breda is
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gevraagd of men bereid is de afdelingskampioenschappen in 2003 wederom te organiseren.
Voor de regionale kampioenschappen blijven de maanden december/januari gehandhaafd.
Adri Dam wenst iedereen een succesvol ZuidWest kampioenschap toe.
Ten aanzien van de meerkampen voor jeugd en senioren merkt Marlies Somers (Hotak’68)
op dat er een terugloop in de belangstelling voor deze toernooien te noteren valt. Dit is met
name het geval bij de jongste jeugdspelers in de CD-meerkampen. Ook is er van de
Zeeuwse jeugd weinig deelname te constateren.
Nico van Erp vindt haar opmerking niet geheel terecht. De deelname aan de CDmeerkampen was bij de evaluatie van het jaarplan ruim voldoende. Voor de senioren wordt
aan een andere opzet gedacht, waarbij de sterkste spelers uit elke competitieklas
zogenoemde Topmeerkampen spelen op bijvoorbeeld de vrijdagavond. Deze kunnen dan
resulteren in een finalemeerkamp op een zondag.
Adri Dam refereert aan religieuze achtergronden die het spelen op zondag kunnen
verhinderen. In dat verband stelt hij voor te proberen de meerkampen op een zaterdag te
organiseren in plaats van een zondag. Zeker bij de jeugd zou dit in de deelname kunnen
schelen.
9. BEGROTING 2002/2003
9a. VASTSTELLING VAN DE BEGROTING
? Door de kascommissie werd opgemerkt dat de koppen van de kolommen op blz. 60
moeten worden aangepast in:
Voorlopig 2002
Definitief 2002
Definitief 2003
?

De koppen van de kolomen op blz. 61 en 62 moeten worden aangepast in:
Concept 2002
Definitief 2002
Definitief 2003

?

Op blz. 60 “De abonnementen Info ZuidWest” wordt aangepast in:
4.100,-3.300,-3.200,-De totaaltelling op blz. 60 wordt:
41.700,-40.650,--

?

40.800,--

Op blz. 61 (16e tekstregel) “verzendkosten Info ZuidWest) wordt aangepast in:
3.300,-4.350,-4.350,-De totaaltelling op blz. 61 wordt:
41.700,-40.650,--

40.800,--.

De kascommissie stelt voor de post “verzendkosten Info ZuidWest” te wijzigen van € 4.450,-in € 4.350,--. De commissie vindt het een verplichting van het bestuur te zorgen dat deze
kosten niet zullen stijgen maar zullen dalen door het gebruik van internet en e-mail. Adri Dam
deelt mede dat deze opmerking zal worden overgenomen door het bestuur.
Vervolgens wordt de begroting aangenomen en vastgelegd.
9b. AFDELINGSCONTRIBUTIE EN HEFFINGEN VOOR 2003
Hans van der Bruggen (Never Despair) merkt op dat de bedragen op blz. 64 van het vorig
jaar niet worden vermeld. Een vergelijking met het voorgaande jaar is daardoor niet mogelijk.
Adri Dam legt uit dat een bedrag niet is veranderd tenzij dit voor het nieuwe bedrag staat
aangegeven. Het voorstel voor het volgend jaar is het oude bedrag en het nieuwe bedrag te
melden.
Jan Willem Bultman stelt voor de financiële voorstellen in het vervolg te behandelen voor het
vaststellen van de begroting. Hij gaat ervan uit dat als je de financiële voorstellen wijzigt ook
de begroting moet worden aangepast.
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Hierop worden de financiële voorstellen accoord bevonden.
Alvorens te pauzeren wil het bestuur nog één, niet geagendeerd item behandelen.
Omdat het er vorig jaar bij inschoot neemt Adri Dam nu de tijd afscheid te nemen van twee
afgetreden bestuursleden van v/h de afdeling Brabant. Als eerste is dat Pieter Brooymans,
oud-voorzitter van de afdeling Brabant. Adri Dam vindt hem het boegbeeld van de vrijwilliger.
Als blijk van waardering wordt hem de onderscheiding ereraad zilver opgespeld.
Daarna wordt Ria Elshof, voormalig secretaris van de afdeling Brabant, in de schijnwerpers
gezet voor haar grote inzet en de vele functies die ze bekleedde en nog bekleedt. Ze wordt
benoemd tot lid van verdienste van de nieuwe afdeling.
10. BENOEMING BESTUURLEDEN
Voor een periode van drie jaar worden Jan Mijnsbergen, secretaris en Nico van Erp, vicevoorzitter en bestuurlid belast met Toernooien en Wedstrijden, bij acclamatie herbenoemd
als lid van het Afdelingsbestuur.
Chris van de Wetering wordt voor een periode van drie jaar benoemd tot lid van het
Afdelingsbestuur. Hij wordt belast met de portefeuille Technische Zaken
Cor Bom, ACL, zal wegens privé-omstandigheden aftreden als lid van het Afdelingsbestuur.
Het Afdelingsbestuur bedankt Cor voor zijn verrichte taken en hoopt dat er wederom
gegadigden zijn die de nu vacante functie op zich te willen nemen. Helaas is er momenteel
nog niemand bereid gevonden.
Chris van Dijk wordt door het bestuur in de bloemetjes gezet voor zijn 10-jarig jubileum als
penningmeester in het voormalig en nieuw Afdelingsbestuur.
11. AFDELINGSCOMPETITIEREGLEMENT
(Tussengevoegde wijziging betreffende art. 25)
BESLUIT OMTRENT WIJZIGING ART. 25 COMPETITIEREGLEMENT
De voorgestelde wijziging van art. 25 lid 5, dat naar alle verenigingssecretariaten is
nagezonden, is overgenomen en vastgelegd.
Thom de Jonge maakt van de gelegenheid gebruik zijn verbazing uit te spreken over het
geringe aantal invalverboden dat er voor de afgelopen competitie is uitgedeeld. Met de in
Brabant vastgestelde criteria waren dat er in het verleden tegen de 200, nu slechts 6.
Remco Dijkers (SCL) antwoordt dat dit er ook in het najaar nog meer dan 100 waren. Nu is
hij flexibeler omgegaan met de normen, zonder een keiharde grens te hanteren. Hij realiseert
zich dat hierbij misschien een enkeling door de mazen van het net is geglipt, maar stelt dat
het geven van een invalverbod een middel moet zijn, geen doel op zich. Daarnaast viel het
op dat de verenigingen hun teams dit keer uitstekend op sterkte hadden ingedeeld.
11a. BESLUIT OMTRENT WIJZIGING ART. 31 COMPETITIEREGLEMENT
De voorgestelde wijziging van art. 31 lid 5,6 en 7 wordt volgens de eerste mogelijkheid
aangenomen.
Er mag aan twee wedstrijden tegelijkertijd deelgenomen worden voor zowel senioren als
junioren. Deze regel geldt ook voor de jeugd die zowel aan de junioren- als aan de
seniorencompetitie deelnemen.
11b. BESLUIT OMTRENT WIJZIGING ART. 35 COMPETITIEREGLEMENT
Frans Geubbels (Stiphout) vindt het competitievervalsing als een team bij voortduring afziet
van promotie en steeds in dezelfde klasse blijft spelen. Cor Bom geeft aan dat er zeker druk
uitgeoefend zal worden door de competitieleiding. De SCL kijkt naar de sterkte van bepaalde
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poules. Er zal eventueel overleg worden gepleegd met de desbetreffende vereniging door de
competitieleiding.
Marlies Somers ziet graag in het reglement opgenomen dat het een verzoek betreft,
waarmee de competitieleiding niet accoord hoeft te gaan.
Volgens Remco Dijkers is het aantal verzoeken hiertoe, gemeten naar het totale aantal
teams, vrijwel nihil. Bij de competitie-indeling wordt rekening gehouden met dergelijke teams
om te voorkomen dat een te zwak team als plaatsvervanger promoveert. Alle verzoeken
worden voor aanvang van de competitie in Info ZuidWest gepubliceerd.
De voorgestelde wijziging van art. 35 wordt aangenomen.
11c. VASTSTELLING AFDELINGSCOMPETITIEREGLEMENT
Over het reglement als geheel zijn geen opmerkingen. Het afdelingscompetitiereglement
wordt hiermee vastgesteld.
12. INVOERING 11 PUNTENREGEL
Hans van der Bruggen (Never Despair) opent de discussie met een voorstel tot gefaseerde
invoering van de nieuwe telwijze. De vergadering stelt hierop dat een uniforme regeling
gewenst is, zonder voortdurende discussies en onduidelijkheid.
Na een kort overleg besluit het Afdelingsbestuur het gedane voorstel te wijzigen in integrale
invoering van het elf-puntensysteem met ingang van de najaarscompetitie 2002. De evaluatie
en het onderzoeken van mogelijke alternatieve systemen per medio 2003 komen hiermee te
vervallen.
Dit aangepaste voorstel wordt met één tegenstem aanvaard.
13. BENOEMING BONDSRAADSLEDEN EN PLV. BONDSRAADSLEDEN
Er zijn bij de secretaris geen tegenkandidaten gemeld. De door het Afdelingsbestuur
voorgestelde (plv.-)bondsraadsleden worden als zodanig benoemd.
Bondsraadsleden: Adri Dam, Nico van Erp, Hans van der Bruggen en Leo Zuidweg.
Plaatsvervangend bondsraadsleden: Chris van Dijk, Jan Mijnsbergen, Ria Elshof en Albert
Rooijmans.
14. BENOEMING LEDEN KASCOMMISSIE
De kascommissieleden Jan Willem Bultman, Leo Zuidweg en Jan Janssen worden
herbenoemd. Gezocht wordt nog naar een reserve-kascommissielid met uitzicht op een
vaste aanstelling.
15. VOORSTELLEN EN/OF MEDEDELINGEN DOOR:
a. Het Afdelingsbestuur
b. De verenigingen
Er zijn geen aanvullende voorstellen ontvangen.
16. JAARVERSLAG N.T.T.B.
Het jaarverslag van de N.T.T.B. was nog niet gereed
17. RONDVRAAG
Martin de Goey (AAC Cosmos) had het zeer op prijs gesteld als er een afgevaardigde van de
afdeling ZuidWest aanwezig zou zijn geweest bij de finale om de landstitel in de
jongenscompetitie op 18 mei tussen AAC Cosmos en Vriendenschaar uit Gouda.
Afgevaardigden van de N.T.T.B. en de afdeling Holland-West waren wel aanwezig. Volgens
Adri Dam is dit mogelijk als hij op tijd wordt geïnformeerd waar en wanneer een dergelijke
wedstrijd plaatsvindt.

8

Thom de Jonge complimenteert het bestuur voor hun grote inspanning de fusie-afdeling
succesvol tot een eenheid te maken.
Ria Elshof had niet verwacht dat men zo snel tot een besluit is gekomen om over te gaan tot
games tot 11. Wegens een fout moeten de boekjes met wedstrijdformulieren voor games tot
11 echter opnieuw worden gedrukt in Zoetemeer. Een mogelijkheid is dat de boekjes worden
meegestuurd met het competitieprogramma. Wegens de beperkte oplage kan de bestelling
van de boekjes nog niet in grote hoeveelheden gedaan worden.
Ten aanzien van de ledenadministratie krijgt ze het verzoek van verenigingen een creditnota
te maken als blijkt dat deze verenigingen leden hebben vergeten af te melden. Ze kan echter
niet aan een dergelijk verzoek voldoen.
Via mailing krijgen de verenigingen de uiterste datum voor inzending van de ledenmutaties
opgestuurd. Voor die datum moet alles binnen zijn.
Ze wil graag de mutaties voor de volgende competitie uiterlijk 26 augustus ontvangen.
Hiervoor zal men een rekening ontvangen.
Marian van Liempd (Never Despair) vraagt of er een time-out bij de games tot 11 kan worden
ingevoerd en de tijd van het coachen tijden de games. Internationaal blijkt men dit al uit te
voeren. Adri Dam kan hier geen antwoord op geven. Via de competitieleiding kan daar
aandacht voor gevraagd worden. De competitieleiding kan dit punt eventueel bij de
toelichting van het competitieprogramma toevoegen.
18. SLUITING
Adri Dam bedankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst allen een goede thuisreis.

Goes, 15 juni 2002

M. Dijkers (notulist)

A. Dam
Voorzitter

J.W. Mijnsbergen
Secretaris
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