Verslag van een turbulente en emotionele Bondsraadsvergadering
Bericht van: Hans van der Bruggen, BR-lid afd. ZuidWest
De 32 leden waren uitgenodigd voor de Najaarsvergadering van de Bondsraad (BR) op zaterdag 10
november 2007. Het Hoofdbestuur (HB) had veel te bespreken zoals de Jaarplannen Algemeen
Bestuurlijke zaken (ABZ), Topsport (TS) en Breedtesport (BS). Ook de begroting 2008 met de nieuwe
contributiebedragen moest worden vastgesteld en ook het rapport over de Bestuurlijke vernieuwing
binnen de NTTB zou aan de orde moeten komen. Daarnaast zou nog even een actieve vrijwilliger als
erelid benoemd moeten worden. Dat laatste kreeg die zaterdag in Utrecht helaas het meeste aandacht en
bracht de meeste commotie teweeg.
Voorzitter Cees Korevaar vroeg in zijn openingswoord een ogenblik stilte voor onze sportvrienden binnen de
NTTB die ons in de laatste maanden ontvallen waren.
Voorts wees hij op de geleverde prestaties door de gehandicapte sporters bij het EK: 2 bronzen medailles en
het herenteam dat kampioen was geworden. De coach kreeg bloemen aangeboden. Hij wees er op dat 5 spelers
voor de Olympische Spelen zijn genomineerd: hij gaat proberen allen te kwalificeren voor China.
De voorzitter betreurde voorts het vertrek van de directeur van het bondsbureau (BB), Silvia de Jong die per 1
december vertrekt. Zij toonde een tomeloze inzet, kende de weg in Den Haag voor subsidies en ontwikkelde
met het HB tal van initiatieven voor onze sport, aldus de voorzitter die toezegde later van haar nog officieel
afscheid te willen nemen. Cees noemde haar vertrek een slechte zaak voor haar en voor de bond.
De volgende mededeling van de voorzitter betrof het voorstel van het HB om een voormalig HB-lid, de heer
Harry van Kempen, te benoemen tot erelid van de NTTB. Hij somde de vele verdiensten van Harry op die o.a.
vele jaren voorzitter was van de afdeling Den Haag en later voorzitter van de afdeling Holland-West. Hij heeft
in tal van commissies gezeten en organiseerde o.a. ook de Europese Jeugd Kampioenschappen in 1995 in Den
Haag. Van 1986 – 1999 was hij lid van de BR en daarna enkele jaren HB-lid tot 2003. Toen moest hij met het
gehele bestuur aftreden vanwege ernstig wanbeleid door het toenmalige HB en de directeur van het BB.
Volgens het huidige HB voldoende redenen om hem het erelidmaatschap van de bond te verlenen. De
voorzitter was, na consultatie van de afdelingsvoorzitters, van mening dat de BR in meerderheid akkoord was
met deze benoeming en vroeg of er nog behoefte was aan stemming. Dat laatste bleek voor enkele leden
noodzakelijk en omdat het om personen ging dus schriftelijk. Het afdelingsbestuur ZuidWest had eerder al
besloten niet met deze benoeming te zullen instemmen.
Ereleden worden benoemd door de BR met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen. Na de stemming bleek de uitslag: 15.975 vóór, 8.750 tegen en 5.756
onthoudingen. Conclusie 52,4 % van de stemmen was vóór toekenning, hetgeen dus onvoldoende was.
Dit besluit van de BR was voor Cees Korevaar een teken dat de BR te weinig vertrouwen in hem had en hij
trok daaruit zijn conclusie. Hij zei per direct op te stappen als voorzitter van de NTTB en hij wenste de BR
verder nog een constructieve vergadering toe. Nadat de kruitdampen waren opgetrokken stelde de vicevoorzitter Bas Brouwer voor om een kwartier te pauzeren om het resterende bestuur gelegenheid te geven zich
op de situatie te beraden. Tijdens deze pauze gingen ook de 8 afdelingsvoorzitters nog in beraad.
Penningmeester/Vice-voorzitter Bas Brouwer hervatte de vergadering met de mededeling het besluit van Cees
om af te treden zeer te betreuren. Dit gegeven was echter voor de overige vier bestuursleden geen aanleiding
om ook terug te treden. Hierna volgden wat reacties vanuit de BR: verbazing dat voorzitter aftreedt; geef
voorzitter de tijd zich te beraden; NTTB nog slechter imago; er worden persoonlijke spelletjes gespeeld; we
moeten naar positieve energie gaan; communicatie probleem; er zijn meerdere zaken die bepalend zijn
geweest voor zijn aftreden.
Verder meent een BR-lid dat Korevaar best genegen is om terug te keren, hetgeen van achter de bestuurstafel
wordt tegengesproken. Vice-voorzitter is van mening dat de vertrouwensbreuk te groot was en de voorzitter
daar niet meer tegen kon. Al vorens verder te gaan met de vergadering besluit de BR toch in te stemmen met
voortzetting van deze vergadering zonder voltallig HB.
BR besluit toch vergadering te vervolgen
Derhalve werd gestart met de bespreking van de notulen en de actiepuntenlijst van de vergadering van 2 juni
2007. Hier bleek dat de commissie die alternatieve competitievormen zou bezien, niet verder is gegaan na het
vertrek van John van Geel als commissievoorzitter. Volgens HB-lid Hans van Haaren wordt gezocht naar een
gekwalificeerd persoon die een enquête verder kan gaan uitwerken.

Een volgend agendapunt betrof de 3 ingekomen stukken: afdeling Noord wilde een onafhankelijk onderzoek
laten instellen naar de processen die hebben geleid tot de vele positiewisselingen binnen het HB en het vertrek
van de directeur. De BR bleek daar geen behoefte aan te hebben.
Afdeling West sprak haar zorg uit over het WOB-project dat Werving, Opvang en Behoud van leden moet
opleveren. Zij constateren dat door een volledig gebrek aan interesse van deelnemende verenigingen hieraan,
het project nauwelijks nieuwe leden oplevert. Volgens HB en BR moeten ook de afdelingsbesturen trachten
om hieraan te blijven werken en verenigingen te motiveren en activeren. HB-lid Jan van Dalen adviseert
succesverhalen van verenigingen te publiceren en hij wijst op de wervingsfolder waarvan er nog ca. 50.000
zijn.
Als 3e werd het persbericht behandeld waaruit blijkt dat de directeur, mevrouw Silvia de Jong vertrekt per 1
december 2007. Volgens de vice-voorzitter was Silvia een vakvrouw en heel enthousiast. Ze kwam weerstand
tegen, constateerde slechte communicatie met diverse geledingen binnen de bond en ze vond het kortom niet
meer leuk en bedankte voor de zware taak. Volgens Brouwer is geprobeerd haar over te halen om toch te
blijven, doch dit had geen resultaat. Bestuur zoekt nu goede opvolging
Het agendapunt reglementswijzigingen betreft de aanpassing van het dopingreglement dat noodzakelijk was
door internationale maatregelen. De BR was akkoord. Vervolgens werd de aanpassing van art. 28 van het
competitiereglement goedgekeurd. Hierin is nu bepaald dat een vierde speler in een team ook mag meedoen in
het dubbelspel. Een regeling die in onze afdeling ZuidWest al wordt toegepast.
Bij het agendapunt financiën kwamen voorlopige cijfers over 2007 in bespreking. Een prognose van het
resultaat over 2007 geeft een nadelig saldo aan van € 20.000 terwijl een begroot positief resultaat was
goedgekeurd van € 5.086. Gelet hierop adviseerde de financiële commissie (FC) aan het HB de
begrotingsdiscipline strikter in acht te nemen. Deze commissie gaf het bestuur ook in overweging om de
administraties van de afdelingen op een centraal niveau op het BB te laten uitvoeren. De FC adviseerde de BR
ook om de begroting 2008 goed te keuren. In die begroting was rekening gehouden met een
contributieverhoging van 5%. De begroting 2008 sluit met een overschot van € 10.967. Uw verslaggever wees
er daarbij op dat diverse inkomstenposten als evenementen, sponsoring en zeker contributies veel te
optimistisch zijn begroot. Volgens het HB zouden afdelingen –als uitdaging- moeten zorgen voor een
ledenstijging van 2 tot 3%. Na enige discussies werd ook ingestemd met de begroting 2008. De FC merkte ook
nog op dat de kandidaatstelling door de NTTB voor de WK 2011 in Rotterdam zeker de bond geen geld zou
mogen kosten. Volgens HB-lid Jan van Dalen komt op 27 november a.s. de ITTF hier de accommodaties
bekijken. In 2008 bij de WK in China moet dan het besluit vallen. Londen, Belgrado en Katar zijn eveneens in
de race. Een bitbook van € 40.000 is in de maak maar wordt nagenoeg geheel gesponsord door gemeente
Rotterdam en NOC/NSF.
Binnen het Jaarplan ABZ werd gesproken over de bestuurlijke vernieuwing. De bedoeling is dat de NTTBorganisatie belangrijk wordt omgebouwd op basis van het NOC/NSF plan Goed Sportbestuur van de zgn.
commissie Loorbach. Er liggen voorstellen om de BR te verkleinen van 32 naar 16 leden waarbij elke afdeling
1 BR-lid levert en 8 BR-leden met specifieke kennis op een bepaald terrein worden gekozen door de 8 ALV’s
in het land. Dit kan in principe betekenen dat vanuit één afdeling , naast het eigen BR-lid nog maximaal 3
andere leden worden gekozen. Voorts komt er een apart college van de 8 afdelingsvoorzitters en worden taken
en competenties van alle geledingen binnen de NTTB beschreven. De BR moet straks ook de begrotingen en
financiële verslagen van de afdelingen beoordelen, de taken van de afdelingen vaststellen en het functioneren
van de afdelingen controleren. BR-leden mogen geen lid meer zijn van een AB of HB. Per 1 januari 2009 zou
de nieuw gevormde BR een feit moeten zijn. De BR gaf voor de plannen het groene licht met dien verstande
dat er nog ruimte is voor kleinere aanpassingen. In de vergadering van mei 2008 komt het afgeronde plan aan
de orde.
Over het NAS merkt HB-lid Hans van Haaren op dat de competitieadministratie nog niet gereed was voor een
proefperiode in mei 2007. Er waren ook vertragingen ontstaan i.v.m. het inbouwen van de sportpas. John van
Geel heeft deze zaak mee opgepakt en zal binnen twee weken met een rapport komen hoe het nu verder moet
met het NAS. Hans noemt m.b.t. het NAS de twee uitersten: stoppen met NAS en/of ontwikkelen van nieuw
systeem. Zeer binnenkort horen we het resultaat.
Het was inmiddels half zes en besloten werd te stoppen en deze BR voort te zetten op zaterdag 15
december.Volgens de voorzitter bespreken we dan de Jaarplannen 2008 voor Topsport en Breedtesport
en wedstrijdzaken. De vice-voorzitter zal dan ook uitsluitsel geven over hoe het HB verder gaat, hoe het
staat met een (interim)-directeur en hoe de ontwikkelingen zijn met de automatisering binnen de bond.

