Verslag van de vergadering van de Bondsraad op 15 mei 2004
Inleiding
De vertegenwoordigers van de 8 NTTB-afdelingen (Holland-Noord, ZuidWest, West, Noord,
Limburg, Gelre, Midden en Oost) kwamen in Nieuwpoort bijeen voor de voorjaarsvergadering
van de Bondsraad (BR). De locatie was de accommodatie van TTV Talani in Nieuwpoort. De
aanvang was 10.30 uur en om 17.15 uur kwam een einde aan een lange zitting waaraan vanuit
onze afdeling deelnamen Adri Dam, Nico van Erp, Leo Zuidweg en Hans van der Bruggen.
De agenda bestond uit een 15-tal punten waaronder de “gebruikelijke” zoals de notulen van de
vorige vergadering (22 november 2003), de ingekomen stukken, bespreking van de
jaarverslagen van diverse commissies, automatisering, accountmanagement, herverkiezing
hoofdbestuursleden, benoeming leden van enkele bondsraadcommissies, voorstellen inzake
dopingreglement en wijziging competitiereglement en het kaderbeleidsplan.
De hoofdmoten waren de besprekingen van het Jaarverslag over 2003, inclusief financieel
verslag en de notitie van het bestuur “Terug naar de basis”.

De besproken zaken (exclusief de hoofdmoten)
Voorzitter Cees Korevaar, in de vergadering herbenoemd, herdacht in zijn openingswoord de
begin dit jaar overleden secretaris van het Hoofdbestuur, Ton Meijer en enkele andere
overleden NTTB-ers waaronder Frans Schoofs, oud-international. Het hoofdbestuur (HB)
bestaat nu uit 4 leden maar de voorzitter hoopt in het najaar één maar mogelijk ook twee
nieuwe bestuursleden te kunnen voordragen.
Het bestuur zou in deze vergadering verslag doen over het afgelopen jaar maar de voorzitter
wilde vooral ook met de BR de toekomst van de NTTB bespreken aan de hand van de
beleidsvisie “Terug naar de basis” en de daarbij behorende meerjarenraming.
Bij de ingekomen stukken zat een voorstel om de voorjaarscompetitie te laten starten in het
eerste weekend van februari. Door de afgevaardigden werden zowel voor- als nadelen tegen dit
voorstel ter sprake gebracht. Onze afdeling was vóór het voorstel. Besloten werd om het
voorstel om advies voor te leggen aan de competitiecommissie die vóór september a.s. met een
voorstel/advies moet komen.
In een ingezonden brief van de afdeling ZuidWest werden bezwaren geuit t.a.v. het door de
NTTB gevoerde licentiebeleid voor trainers. Volgens onze afdeling dienen er een aantal zaken
geregeld te worden om een goed licentiebeleid voor trainers te kunnen waarborgen: de afdeling
deed daarbij een aantal voorstellen. Het HB zal hierover overleg voeren met de VVTT
(vereniging van tafeltennis trainers).
De heer Stappers bekritiseerde in een brief de tuchtrechtspraak van de NTTB. Hij zat al bijna
drie jaar te wachten op een uitspraak. Adri Dam viel Stappers-brief bij: ook hij constateerde dat
een zaak uit onze afdeling al jaren op een uitspraak wacht. De heer Sackers van de
tuchtcommissie gaf aan dat veel tucht-zaken inmiddels zijn afgewerkt en dat daarbij prioriteit
was gegeven aan zaken die behoefte hadden aan snelle afwerking. Bij de zaken waarop nu
kritiek was, was daarvan geen sprake, aldus Sackers.
Over een aantal zaken werd vervolgens aldus gesproken.
-

Aan de automatisering binnen de NTTB wordt hard gewerkt. In de meerjarenbegroting
zijn hiervoor gelden gereserveerd. De verwachting is dat de ledenadministratie vóór 1
januari 2005 in de lucht is en mogelijk ook de nieuwe competitieadministratie.
Het accountantmanagement loopt en krijgt een belangrijke plaats bij het onderdeel
Communicatie, zoals in de nieuwe beleidsvisie van het HB is vermeld. Mede aan de
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hand van financiële plaatjes en een evaluatieverslag, waarbij ook Adri Dam betrokken
is, zal de BR in november 2004 beslissen over de voortgang van AM.
In het competitiereglement werd de artikelen 1, 5, 11 en 12 gewijzigd. Aan artikel 5
werd een tweede lid toegevoegd: “Het is een speler/speelster niet toegestaan in één
competitie uit te komen voor een team in de landelijke seniorencompetitie in combinatie
met een team in de landelijke jeugdcompetitie”. Aldus werd besloten. (Het voorstel van
het HB inzake art. 5 werd door de BR enigszins aangepast).
Het concept-kaderbeleidsplan ondergaat nog enige aanpassingen en komt in een
volgende vergadering opnieuw aan de orde.
Bij de rondvraag heeft Nico van Erp extra aandacht gevraagd voor meer ondersteuning
vanuit het Bondsbureau voor het Kindertafeltennisfeest.

NTTB-beleidsvisie “Terug naar de basis”
In de notitie “Terug naar de basis” geeft het HB haar visie over de toekomstige richting van de
NTTB. Aan de BR vraagt het HB deze visie te willen onderstrepen. In deze beleidsnotitie
worden o.a. de taken omschreven van de NTTB, de verenigingen, de afdelingen en de BR. De
verenigingen vormen, aldus het HB, de basis van de NTTB en vandaar de naam van de notitie.
In het beleid van de verenigingen dient “kwaliteit” voorop te staan. Dit houdt in:
- zorg voor een adequate accommodatie
- zorg voor goed spelmateriaal
- zorg voor een kwalitatief goede opvang van (nieuwe) leden
- mogelijkheid bieden tot deelname aan (afdelings-)kompetitie en toernooien
- organiseren van evenementen
- deelname aan de door de afdeling/NTTB georganiseerde activiteiten.
Ook de taken van de afdelingen, van de BR en van het bondsbureau staan in de notitie vermeld.
De NTTB kent 4 beleidsterreinen t.w. communicatie en sponsoring, breedtesport, topsport en
algemeen bestuurlijke zaken. Elke afdeling heeft in de BR recht op 4 vertegenwoordigers die
ieder deskundig zijn op één van de hiervoor genoemde beleidsterreinen. Voor elke vergadering
van de BR vindt per beleidsterrein een ledenberaad plaats. Daaraan gaan ook “externe
deskundigen” deelnemen die een “kwaliteitszetel” gaan bezetten. De bezetting van het
bondsbureau bestaat uit totaal 8,3 fte’s, hetgeen voldoende wordt geacht door het optimaal
gebruik maken van een 17-tal commissies bestaande uit vrijwilligers. De personele bezetting
bij topsport, technische begeleiding e.d., bestaat uit 4,75 fte’s, inclusief een topsportcoördinator.
De werkgebieden van de 4 hiervoor genoemde beleidsterreinen zijn in de notitie vastgelegd.
Als speerpunt voor de periode t/m 2008 heeft het HB gekozen voor “EIND 2008 HEEFT DE
NTTB 50.000 LEDEN”. De financiële vertaling van het nieuwe beleid is neergelegd in de
meerjarenbegroting 2004-2008. Daarin is rekening gehouden met de beoogde ledenwinst en
contributieverhogingen als volgt: 2005 +10%, 2006 +10%, 2007 +5% en 2008 +5%. De grootte
van de ledenwinst zal bepalen of deze percentages kunnen dalen.
De BR kan in grote lijnen instemmen met het voorliggende stuk. De naam van het stuk acht
men te negatief en voorgesteld wordt om het stuk een positievere klank te geven: “OP WEG
NAAR 50.000 LEDEN”. Het HB stemt hiermee in.
Naar de mening van diverse BR-leden dient meer aandacht besteed te worden aan sponsoring,
aan topsport m.n. het belang van de ere-divisie-verenigingen, aan doelstellingen en criteria bij
topsport en aan het beleid inzake trainingen en trainers. Over accountmanagement zal in het
najaar van 2004 door de BR worden beslist. De afgevaardigde van Gelre stelde dat de ALV van
Gelre niet gelukkig is met deze NTTB-visie. De ALV dreigde zelfs met een afscheiding van de
NTTB…. Voorzitter Korevaar betoogde ook met Gelre op goede voet te willen blijven!
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Hij zegde toe dat in de BR-vergadering van november a.s. een definitief beleidsplan 2005-2008
gepresenteerd zal worden.

Het NTTB-jaarverslag 2003 inclusief de financiën
In zijn aanbiedingsbrief bij het jaarverslag 2003 schrijft voorzitter Cees Korevaar “het was me
het jaartje wel, maar veel te lachen viel er niet”. De tegenslagen, waarover in het jaarverslag
2002 is gesproken, bleken veel groter dan voorzien. En toch, zo schrijft hij, heb ik aan 2003
geen slecht gevoel over gehouden. Er heerste een sfeer van met zijn alle de schouders er onder
en er wat van maken! En…sinds jaren vertoont ons ledenbestand geen achteruitgang, sterker
nog: een winst van bijna 1000 leden, aldus de optimistische voorzitter.
Het jaarverslag blijkt nog niet te zijn gedrukt: mutaties kunnen nog aangebracht worden. Onze
afdeling stelde voor om voortaan het conceptjaarverslag in de BR te bespreken en pas na
vaststelling dit te laten drukken. In het jaarverslag doet het HB verslag van wat in 2003 gebeurd
is, inclusief het financiële deel. Daarin ook veel bijlagen met wedstrijdresultaten, internationale
contacten/successen, ledenaantallen e.d. Het bruto aantal leden (mensen die in 2003 lid zijn
geweest) bedroeg 38291. Onze afdeling heeft gevraagd dit ledenaantal voor ZuidWest t.w. 6259
te willen bezien aangezien dit aantal niet in overeenstemming is met het door ons berekende
aantal van 5979.
Het financiële plaatje in het jaarverslag vertoont per eind 2003 een negatief vermogen van €
578.350. Daarin is het resultaat over 2003 ad € 473.591 negatief, verwerkt. Natuurlijk vroeg de
BR, en met name onze afdeling, daar nadrukkelijk aandacht voor.
Volgens penningmeester Kees Kamp was het negatief resultaat 2003 veroorzaakt door
bijzondere lasten in 2003 en lasten uit 2002 en voorgaande jaren ad € 251.000 en € 300.000
ontstaan vanaf 2001, betrekking hebbende op de subsidiepost Breedtesportimpuls. Hier werden
reeds subsidies ontvangen maar nog onvoldoende uitgaven gedaan. Zonder die oude lasten zou
in 2003 een overschot zijn gerealiseerd van ca. € 77.000, dit als gevolg van diverse
bezuinigingen door het (nieuwe) bestuur.
Voor een periode van 4 jaar (2001-2004) was door het ministerie in totaal € 1.300.000 subsidie
voor de breedtesportimpuls toegezegd. Om die ook te krijgen moest de NTTB in die 4 jaren €
2.600.000 uitgeven aan activiteiten die met breedtesport van doen hebben. Dat is de NTTB niet
gelukt maar gepoogd zal worden, bij het ministerie, om de periode met twee jaar op te rekken,
zodat dan nog uitgaven kunnen worden gedaan en daardoor het terug te betalen bedrag ad €
300.000 verlaagd kan worden.
De financiële commissie van de BR had (nog) geen verslag over 2003 kunnen opstellen: er
waren nog te veel vragen aan het HB. De accountant geeft pas een goedkeurende verklaring na
het vaststellen van de jaarrekening door de BR. Afgesproken is dat in een extra ledenberaad
Algemeen Bestuurlijke Zaken de jaarrekening 2003 bekeken zal worden en wellicht dan kan
worden vastgesteld.
Voor 2004 raamt de penningmeester een overschot van € 140.000. Met ledenwinst t/m 2008
raamt de penningmeester zodanige overschotten in de jaren 2005 t/m 2008 dat in 2008 het
negatief vermogen zeker weggewerkt is. Er is dan wel rekening gehouden met de
contributieverhogingen zoals in de beleidsvisie is aangekondigd en met het toenemen van het
ledenaantal tot 50.000.
Het NTTB-bestuur gelooft er in, uw verslaggever hoopt het en vanuit de verenigingen zal het
gerealiseerd moeten worden.
Hans van der Bruggen, BR-lid afd. ZuidWest, mei 2004
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