
Vragen van de Bondsraadsleden en de plaatsvervangend Bondsraadsleden van de Afdeling 
ZuidWest bij de agenda en de stukken van de Bondsraadsvergadering van de NTTB op 23 
november 2013. 
Deze vragen volgen de volgorde van de agendapunten van 23 november 2013.   
 

1. Vraag	  	  bij	  agendapunt	  3:	  Notulen	  +	  actielijst:	  	  
In	  de	  actielijst	  staan	  een	  groot	  aantal	  punten,	  waarbij	  wordt	  aangegeven	  dat	  die	  zullen	  
terugkomen	  in	  de	  Bondsraad	  van	  november	  2013.	  Geen	  van	  deze	  punten	  vinden	  we	  terug	  in	  
de	  agenda.	  Kunt	  u	  aangeven	  wat	  de	  status	  van	  deze	  punten	  is?	  
	  
 

2. In	  de	  bondsraad	  van	  17	  november	  2012	  is	  de	  vraag	  gesteld	  hoe	  het	  staat	  met	  de	  gesprekken	  
met	  de	  VVTT.	  Bij	  de	  bondsraad	  van	  15	  juni	  2013	  is	  die	  vraag	  opnieuw	  gesteld	  worden.	  Het	  HB	  
antwoordde	  toen	  dat	  het	  overleg	  enige	  tijd	  had	  stil	  gelegen,	  maar	  dat	  er	  binnenkort	  met	  	  
VVTT	  zou	  worden	  verder	  gesproken.	  Wat	  is	  de	  huidige	  stand	  van	  zaken	  met	  betrekking	  tot	  
het	  contact	  tussen	  het	  Hoofdbestuur	  en	  de	  VVTT?	  
	  

 

3. Opmerking	  bij	  agendapunt	  7:	  Voordracht	  door	  externe	  spreker:	  	  
We	  verwachten	  dat	  de	  agendapunten	  8	  en	  9	  veel	  tijd	  in	  beslag	  zullen	  nemen.	  Wij	  stellen	  
daarom	  voor	  om	  de	  externe	  spreker	  te	  verplaatsten	  naar	  een	  moment	  na	  de	  rondvraag	  of	  dit	  
agendapunt	  te	  schrappen.	  	  
 

 

4. Een	  opmerking	  bij	  de	  agendavolgorde:	  wij	  denken	  dat	  een	  eventuele	  goedkeuring	  voor	  het	  
integraal	  jaarplan	  (agendapunt	  8)	  afhankelijk	  is	  van	  de	  goedkeuring	  van	  de	  begroting	  (en	  het	  
contributievoorstel).	  Wij	  vinden	  dan	  ook	  dat	  agendapunt	  8	  pas	  aan	  de	  orde	  kan	  komen	  na	  
agendapunt	  9.	  	  	  	  
	  
 

5. In	  het	  kader	  van	  de	  bespreking	  van	  de	  begroting	  (en	  het	  contributievoorstel)	  willen	  wij	  graag	  
bijtijds	  beschikken	  over	  het	  verslag	  van	  de	  Financiële	  Commissie	  (agendapunt	  9	  b).	  Wanneer	  
mogen	  wij	  dat	  verslag	  verwachten?	  	  
	  

	  
In	  agendapunt	  9c	  doet	  u	  een	  voorstel	  met	  betrekking	  tot	  de	  contributie	  voor	  2014.	  In	  dat	  voorstel	  
geeft	  u	  aan	  “om	  zoveel	  mogelijk	  vast	  te	  houden	  aan	  de	  keuzes	  die	  in	  het	  MJBP	  zijn	  gemaakt,	  maar	  
daarbij	  wel	  een	  fasering	  aan	  te	  brengen	  bij	  de	  terugkeer	  naar	  het	  oorspronkelijke	  pad”.	  	  
Wij	  kunnen	  niet	  meegaan	  met	  de	  keuze	  die	  u	  maakt	  om	  vast	  te	  houden	  aan	  het	  MJBP.	  Wij	  zouden	  
graag	  een	  begroting	  willen	  zien	  met	  als	  uitgangspunt:	  “wij	  gaan	  de	  tering	  naar	  de	  nering	  zetten”.	  Dit	  
houdt	  in	  dat	  wij	  vragen	  om	  een	  begroting	  waarin	  het	  noodzakelijke	  is	  opgenomen	  om	  de	  organisatie	  
in	  stand	  te	  houden,	  aangevuld	  met	  een	  aantal	  extra’s.	  Uit	  deze	  extra’s	  kunnen	  dan	  keuzes	  gemaakt	  
worden	  (	  Cafetaria-‐model).	  	  
Verder	  hebben	  wij	  nog	  onderstaande	  vragen/opmerkingen.	  
	  

6. Algemene	  opmerking:	  alle	  voorstellen	  om	  te	  komen	  tot	  bezuinigingen	  of	  extra	  inkomsten,	  
komen	  ten	  laste	  van	  de	  verenigingen	  en	  hun	  leden.	  In	  de	  voorstellen	  zit	  echter	  geen	  
financiële	  inbreng	  van	  het	  HB	  en/of	  het	  BB.	  Het	  eenzijdig	  neerleggen	  van	  de	  lasten	  bij	  de	  
verenigingen	  en	  hun	  leden,	  zal	  de	  wederzijdse	  relatie	  tussen	  “Zoetermeer”	  en	  de	  
verenigingen	  niet	  ten	  goede	  komen.	  	  
Heeft	  u	  bij	  dit	  voorstel	  hieraan	  gedacht?	  
	  

7. Wij	  voorzien	  ook	  grote	  problemen	  bij	  de	  realisatie	  van	  een	  hogere	  contributie	  per	  1	  januari	  
2014.	  De	  verenigingen	  zullen	  dat	  in	  de	  contributie	  die	  de	  leden	  gaan	  betalen,	  willen	  



verwerken.	  de	  ALV	  van	  de	  vereniging	  zal	  daarmee	  akkoord	  moeten	  gaan.	  Veelal	  vinden	  de	  
ALV’n	  in	  de	  loop	  van	  2014	  plaats.	  Hoe	  ziet	  u	  deze	  contributieverhoging	  dan	  al	  per	  1	  januari	  
2014	  gerealiseerd	  worden?	  	  
	  
	  

8. Bij	  de	  vergadering	  van	  15	  juni	  2013	  hebben	  wij	  een	  vraag	  gesteld	  met	  betrekking	  het	  
vermarkten	  van	  de	  tafeltennissport.	  De	  update	  van	  31	  maart	  2013	  vermeldde	  immers	  dat	  er	  
weinig	  voortgang	  was	  door	  het	  ontbreken	  van	  een	  Hoofdbestuurslid	  met	  de	  portefeuille	  
Marketing.	  Wij	  betreurden	  toen	  dat	  er	  weinig	  voortgang	  was	  geboekt;	  dat	  was	  mede	  als	  
gevolg	  van	  het	  ontbreken	  van	  een	  HB-‐lid	  met	  de	  portefeuille	  Marketing.	  Op	  de	  door	  ons	  
gestelde	  vraag	  antwoordde	  u	  dat	  een	  en	  ander	  extern	  was	  uitbesteed.	  Tot	  op	  dat	  moment	  
had	  dat	  (nog)	  geen	  concrete	  resultaten	  gehad.	  U	  gaf	  aan	  dat	  daaruit	  blijkt	  dat	  eigen	  inzet	  
noodzakelijk	  is.	  Heeft	  u	  binnen	  het	  BB	  iemand	  specifiek	  verantwoordelijk	  gemaakt	  voor	  deze	  
vermarkting?	  Daar	  kan	  toch	  een	  bron	  van	  inkomsten	  liggen?	  
	  
	  
 

9. Wij	  zien	  tussen	  de	  begrotingen	  van	  2012	  en	  2014	  onder	  de	  post	  Totaal	  NTTB	  Bureau	  een	  
stijging	  van	  ruim	  1	  miljoen	  euro.	  Zou	  er	  hier	  geen	  bezuiniging	  mogelijk	  zijn/worden?	  
	  
	  
 

10. Wij	  spreken	  al	  langer	  over	  het	  probleem	  van	  de	  grijze	  leden;	  dit	  zijn	  de	  leden	  die	  wel	  lid	  zijn	  
van	  een	  TT-‐vereniging,	  maar	  niet	  gemeld	  zijn	  als	  lid	  van	  onze	  bond.	  Dit	  gebeurt	  om	  diverse	  
redenen.	  Wordt	  het	  niet	  tijd	  om	  een	  “Taskforce	  Grijze	  Leden”	  in	  te	  stellen?!?	  Deze	  Taskforce	  
zou	  dan	  kunnen	  kijken	  wat	  er	  nodig	  is	  om	  deze	  verenigingen	  over	  te	  halen	  om	  ook	  de	  grijze	  
leden	  bij	  de	  NTTB	  aan	  te	  melden.	  Dit	  zal	  leiden	  tot	  hogere	  contributie-‐inkomsten.	  	  
 


