
Verslag van de vergadering van de Bondsraad op 2 juni 2007 
door: Hans van der Bruggen 

 
Achter de bestuurstafel hadden plaats genomen: 

Cees Korevaar (voorzitter) en Jan van Dalen (HB-lid communicatie): zij werden tijdens de vergadering 

herbenoemd en Piet Luteijn (HB-lid topsport) 

Bastiaan Brouwer (penningmeester) en Hans van Haaren (HB-lid wedstrijdzaken) zij werden tijdens de 

vergadering  benoemd tot HB-lid waarbij Bastiaan Brouwer tevens werd benoemd tot vice-voorzitter. 

Namens het Bondsbureau: mevr. Silvia de Jong, directeur en Mari de Graaf  (hoofd financiën) 

Namens onze afdeling ZuidWest waren aanwezig: 

Adri Dam, Nico van Erp, Albert Rooijmans, Hans van der Bruggen 

 

Aandacht voor personen, bedankjes en huldigingen en (her)benoemingen 
In zijn openingswoord vroeg voorzitter Korevaar enkele ogenblikken om stilte om onze overleden vrienden te 

herdenken waarbij o.a. werden genoemd Cees Hobbelen (oud-voorzitter afdeling Brabant) en Cor van Zijp 

(oud secretaris NTTB). 

Tijdens de vergadering werd met bloemen en een dankwoord afscheid genomen van de in december 

afgetreden bestuursleden Cees Kamp (penningmeester) en Martin Piereij (HB-lid breedtesport). 

Gehuldigd werd onze kampioene van de Top 12, Li Jiao, die werd benoemd tot lid van verdienste van de 

NTTB. Ook werd de vrijwilliger van het jaar in het zonnetje gezet: de heer Frans van ’t Hul van Swift ’64: hij 

ging o.a. met veel jeugdleden met de bus naar de NK om de jongeren in contact te brengen met de toppers.  

Ook de koninklijke onderscheiding die Tonnie Willems ontving voor zijn vele tafeltennisactiviteiten bleef niet 

onvermeld; de benoeming van Albert Rooijmans tot voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de ITTF 

was eveneens een uitgesproken gelukwens waard. 

Bij agendapunt 12 werd ingestemd met de voorgestelde (her)benoemingen van leden van de BR-commissies: 

Financiële commissie, commissie van beroep, fondsbeheerscommissie en reglementscommissie. 

Personen die willen meewerken aan de werkgroep 75 jaar NTTB (agendapunt 14) kunnen zich nog aanmelden. 

 

Verantwoordingen over 2006 
Ter bespreking lagen de jaarverslagen voor van de tuchtcommissie, de commissie van beroep, de commissie 

van arbiters, de fondsbeheerscommissie, de reglementscommissie, het algemeen jaarverslag, het rapport van de 

financiële commissie, het financieel jaarverslag en het statusverslag NAS automatisering. 

Gelukkig werden deze verslagen in een rap tempo goedgekeurd. Enkele opmerkingen bij een enkel verslag: 

 

De Financiële Commissie spreekt haar waardering uit over de financiële stand van zaken bij de NTTB. Het 

overschot bedroeg in 2006 € 196.645 waardoor het vermogen per ultimo 2006 steeg naar € 236.114. Voor een 

belangrijk deel is het overschot 2006 te danken aan het niet hoeven terug te betalen aan het rijk van ontvangen 

subsidies voor de BSI (Breedte Sport Impuls) waarvoor alsnog bestedingen konden worden verantwoord. De 

FC constateert dat er voor HB-leden een nieuw declaratiebesluit is vastgesteld, zodat daar geen problemen 

meer over kunnen komen. In 2007 zal zeker van een (groot) overschot geen sprake meer kunnen zijn. Helaas 

blijven de ledenaantallen zich in negatieve zin ontwikkelen. De EK veteranen in Rotterdam zal geen financiële 

gevolgen hebben voor de NTTB, positief noch negatief. Over de sportpas merkt de voorzitter nog op dat pas 

20% van de leden hun pas hebben geactiveerd en hij roept iedereen op dit alsnog te doen, zodat ook baten naar 

de speler zelf maar ook naar de NTTB toevloeien. 

 

Bij het verslag van de fondsbeheerscommissie werd door ons voorgesteld om uit te lenen bedragen voor bouw 

van eigen accommodaties te verhogen van € 5.000 (een bedrag dat al bestaat sinds 2002) naar € 10.000, temeer 

omdat de stimuleringsregeling is komen te vervallen en de NTTB thans over voldoende liquide middelen 

beschikt en de NTTB bouw van eigen accommodaties graag wil stimuleren. De commissie bekijkt het. 

 

De NAS automatisering blijkt nog een zorgenkindje te zijn. De competitiemodule staat hoog op de lijst en met 

de hulp van “onze” John van Geel hoopt de commissie de zaken spoedig te kunnen  regelen.  

 

Bespreking toekomstig beleid bij Visiedocument 2008-2012 
In de maanden voorafgaand aan deze vergadering werd een concept van bovengenoemd stuk  (de zgn. 

bouwplannen) al in twee informele bondsraadsvergaderingen besproken. In die vergaderingen werd toen 

gevraagd om een evaluatie van de notitie “Op weg naar de 50.000”. Die evaluatie lag nu ook voor. Daarin 

werd verslag gedaan over de vier algemene doelstellingen t.w. ledengroei 50.000 leden in 2008, effectief en 

efficiënt opererende organisatie, financieel gezonde organisatie en aansluiting bij de top. 

Het HB concludeert daarin dat drie van de vier doelstellingen zijn gehaald of op schema liggen van realisatie. 

Het HB betreurt dat dit niet geldt voor de ledengroei. Hetgeen aan de orde kwam in de twee informele BR-



vergaderingen is nu ook opgenomen in het nieuwe beleidsplan 2008-2012. De bedoeling is dat er jaarlijks per 

jaar een beleidsprogramma aan de BR ter bespreking wordt voorgelegd. 

 

In dit nieuwe beleidsplan wil het Hoofdbestuur besturen op afstand ervan uitgaande dat het Bondsbureau (de 

professionals) goed bemand is en goed functioneert. De hoofdlijnen in de notitie waaraan gewerkt gaat worden 

zijn: zorgen voor een transparante, efficiënte en effectieve organisatie, werken aan de breedte en resultaten aan 

de top. Daarbij zijn per onderdeel door het HB prioriteiten aangegeven waaraan gewerkt moet worden en is 

aangegeven wat dat eventueel aan extra middelen gaat kosten. Op papier ziet het er allemaal goed en 

betrouwbaar uit, maar realisering zal afhangen van voldoende medewerkers en medewerking van afdelingen 

en verenigingen. Advies aan het bestuur van Adri Dam: Ga aan het werk…. 

 

Werkdocument Commissie bestuurlijke vernieuwing  
Agendapunt 9 werd aangekondigd als : Goed sportbestuur. De bijlage bij dit agendapunt was bovenvermelde 

notitie. Dat leverde, zo bleek later, de nodige discussies op met als resultaat dat het voorliggende voorstel niet 

de goedkeuring kreeg van de Bondsraad. Het stuk was mede gebaseerd op het indertijd uitgebrachte NOC/NSF 

rapport door de commissie Lorbach waarin 13 aanbevelingen werden gedaan voor Goed Sportbestuur bij de 

bonden. Hans van Haaren presenteerde de zaak met sheets en de NTTB had als titel meegegeven: De NTTB 

serveert: Initiatief, Creatief en Transparant. Later werd gesteld door een van de aanwezigen dat deze service 

zou worden afgekeurd…. 

De commissie presenteerde een plan waarin de kern van de organisatie onaangetast blijft (de afdelingen 

blijven bestaan) maar dat wel een heel andere vorm van (samen)werken wordt voorgesteld. Volgens de 

commissie voldoet de huidige structuur niet aan de eisen die de omgeving aan ons stelt, maar ook niet aan de 

eisen die wij aan onszelf stellen. In de plannen werd voorgesteld om de bondsraad te verkleinen van 32 naar 16 

leden waarbij 8 leden (generalisten) door de eigen afdelingen worden gekozen en 8 leden een “functiezetel” 

gaan bezetten. Nieuw hierbij is dat ’n bondsraadslid nooit lid van het afdelingsbestuur of het hoofdbestuur mag 

zijn. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van hoofdbestuur, bondsbureau en afdelingen moeten 

duidelijk worden vastgelegd en allen moeten aan nog vast te stellen basis competenties voldoen. Ook werd 

voorgesteld om te komen tot een adviescommissie van afdelingsvoorzitters. De BR noemde de positie van de 

afdelingen hierin halfslachtig en men meende dat 8 accountmanagers een betere optie zou zijn. 

Gelet op de kritische opmerkingen stelt de voorzitter dat het stuk alsnog binnen de commissie goed tegen het 

licht zal worden gehouden en tijdig voor de volgende bondsraad een definitief stuk in de ledenberaden 

besproken zal worden. Geadviseerd werd aan de commissie om dit soort organisatieplaatjes ook met andere 

sportbonden te bespreken. Conclusie: In de BR van november komt een zo uitgebreid mogelijk voorstel. 

 

Voorstellen tot wijziging competitiereglement   
- Het voorstel van de afd. ZuidWest om de mogelijkheid te openen om ook in alle landelijke klassen een 4

e
 

speler in te zetten bij het dubbelspel werd aangenomen.  

- Het voorstel van de afd. Limburg om bij alle wedstrijden een time-out in te voeren, werd afgewezen. 

- Het voorstel van het ledenberaad Topsport om het voor alle dames mogelijk te maken om ook in de 

herencompetitie op divisieniveau uit te mogen komen met als voorwaarde dat men volledig aan de 

damescompetitie deelneemt, vond om voornamelijk praktische redenen, geen genade bij de BR-leden. 

- Het voorstel van de werkgroep aanpassing competitie eredivisie/1
e
 divisie, werd door HB-lid Piet Luteijn, 

naar later zou blijken, niet met succes verdedigd. Door Luteijn werd ingebracht dat nagenoeg alle betrokken 

verenigingen met het voorstel konden instemmen, waarbij hij gemakshalve er van uitging dat de 

aangeschreven verenigingen die niet gereageerd hadden, maar tot de voorstanders gerekend moesten worden. 

Peter Hanning, als voorzitter van eredivisieclub Argus was het oneens met het voorstel dat eredivisie clubs in 

het najaar maar een halve competitie zouden spelen: niet goed voor sponsoren en publiek, meende hij. Ook 

vanuit de scheidsrechterscommissie, via Albert Rooijmans, kwamen kritische geluiden op het voorstel.  

 

Het HB ging in beraad… en na enige minuten werd het voorstel teruggenomen. 

Dat was niet naar de zin van enkele voorstanders in de BR die om stemming vroegen. 

De voorzitter ging daarmee akkoord en de stemming leverde op dat met 73,4% tegen de wijzigingen werd 

gestemd. Wel werd besloten de volgorde van te spelen enkelwedstrijden te herzien: A-X, B-Y, C-Z etc.    

 

Resteert 
- Statusverslag Commissie Nieuwe/Alternatieve Competitievormen: 

Dit verslag was nog niet beschikbaar maar zal worden toegestuurd. In de vergadering van november komt dit 

aan de orde. De commissie staat nu onder leiding van John van Geel en Hans van Haaren. 

- Adri Dam kreeg nog de gelegenheid om te informeren over het opleidingsplan. Er zijn mogelijkheden voor 

de volgende opleidingen/cursussen: Tafeltennisleider 1, tafeltennistrainer 2 en 3 en opleiden van opleiders. Op 

de website is hierover alles te vinden en informatie is te verkrijgen bij: adritonnydam@zonnet.nl 

 



- Bij de rondvraag kwamen de volgende zaken aan de orde: - topsportplan: komt in jaarplan 2008, - privacy 

reglement: concept is er, - ledenberaad topsport is teleurgesteld over afwijzing voorstel, - voorjaarscompetitie: 

zitten grote gaten in, -  plaats meer over de competitie op de website, - overleg met tafeltennis.nu is gaande om 

te komen tot een overeenkomst. 

- Tot slot werd geconcludeerd dat men blij is met beweging in het geheel en dat er hard wordt gewerkt. 

- Rond 16.30 uur kwam een einde aan deze lange vergadering: de voorzitter dankt allen voor de inbreng.  

 

PS: De officiële vergaderstukken zijn in te zien op de website van de NTTB onder “organisatie” en 

“bondsraad”. 

 
 


