
VERSLAG van de vergadering van de Bondsraad van de NTTB op 13-6-09 
gehouden te Utrecht. Aanvang 10.45 uur, einde 15.15 uur 

 

Namens afdeling ZuidWest waren aanwezig: 

John van Geel, Adri Dam, Nico van Erp en Hans van der Bruggen (verslaggever) 

 

Deze BR-vergadering had een aangenaam verloop met weinig echte discussiepunten 

waardoor ook voorzitter Edgar Verkooijen tijdig deze vergadering kon beëindigen.  

De twee belangrijkste zaken die besproken werden waren het Jaarverslag inclusief 

Jaarrekening 2008 van de NTTB en de reglementswijzigingen naar aanleiding van eerdere 

besluitvorming t.a.v. bestuurlijke vernieuwing. Tijdig vóór deze vergadering waren de agenda 

en de vergaderstukken al op de website van de NTTB  gepubliceerd: voor de echte 

geïnteresseerden verwijs ik naar www.nntb.nl, u klikt op Organisatie en verder op Bondsraad. 

Door een delegatie van de BR-leden uit onze afdeling waren de stukken op 8 juni al 

doorgenomen en wisten wij waar we aandacht aan zouden moeten besteden en commentaar 

op moesten geven.  

 

Opening, mededelingen en verkiezing lid van het Hoofdbestuur (HB) 

Een kwartier later dan gepland opende de voorzitter deze vergadering. Hij memoreerde het 

overlijden van oud-NTTB-voorzitter Kees Korevaar en het overlijden van Mevrouw 

M.Kaptein, plaatsvervangend BR-lid afd. Noord. Voor deze overledenen en voor de overleden 

tafeltennissers in de afdelingen werd een ogenblik stilte in acht genomen. 

Helaas moest hij ook melding maken van het niet doorgaan in Zwolle op 20 juni van de 

Nederlandse Kampioenschappen voor sporters met een beperking mede als gevolg van een 

conflict met de voorzitter van die organisatie. 

Gelukkig kon Edgar ook op positieve zaken wijzen zoals de prestaties van onze Topdames en 

het succes van  de 21-jarige Dongense Kelly van Son die in Genua Europees Kampioen was 

geworden bij de sporters met beperking. Ook positief was dat sprake is van een lichte stijging 

van het aantal NTTB-leden, waarbij de voorzitter de hoop uitsprak dat die trend zal worden 

doorgezet. In het Voorjaar van 2010 zal het HB met een meerjarenbeleidplan komen. 

Door de BR werd voorts ingestemd met de benoeming van de heer Ronald Kramer. Ronald 

heeft al heel veel belangrijke functies binnen de sportwereld bekleed en het HB verwacht dan 

ook veel van hem; vandaar wellicht dat hij werd benoemd tot Vice-voorzitter van de NTTB. 

Helaas waren sinds de vorige BR-vergadering in december 2008 twee bestuursleden 

afgetreden t.w. Jan van Dalen en penningmeester Matthieu Wegh. Er zijn nu dus nog twee 

vacatures bij het HB. Aan de afdelingen is gevraagd om om te zien naar goede kandidaten. 

 

Notulen van de vergaderingen van de BR van 22/11 en 20/12-2008 

Vanuit onze afdeling werd gevraagd enkele correcties in genoemde verslagen aan te brengen. 

Ook bij de opmerking van de heer Van Dalen bij punt 6c waarin hij stelt dat de BR akkoord 

was gegaan met de eis voor professionele trainers bij de jeugd hebben wij vragen gesteld. 

Daarover meer bij de reglementswijziging terzake. Ook hebben wij gevraagd hoe het staat 

met het samenstellen van de denktank sport binnen de NTTB. Het opnemen van de 

Powerpointpresentaties in de notulen hoeft voor ons in de toekomst niet meer: zet die maar op 

de website. 

Om vergadertijd te verkorten is afgesproken dat op- en aanmerkingen op de verslagen in het 

vervolg met voor te stellen tekstwijzigingen aan het Bondsbureau (BB) moeten worden 

toegezonden. Het HB zal daar dan op reageren en zal beide reacties tijdig aan de leden van de 

BR doen toekomen.  



Nieuw was –en dat werd gewaardeerd- dat het HB via een MEMO op 29 mei de BR had 

geïnformeerd over openstaande actiepunten BR en voortgang. Een 27-tal zaken kwamen 

hierin aan de orde. Een aantal zaken bleek afgewerkt te zijn, enkele zijn nog in behandeling 

en een aantal heeft vertraging veroorzaakt vanwege het vertrek van twee HB-leden.  

Een van de punten ging over het vernieuwd voorstel voor een TT-Magazine. Het HB wil een 

gedegen ledenonderzoek naar de behoefte van leden aan zo’n magazine. Wij betoogden dat 

onze leden in ZuidWest –in grote meerderheid- daar geen behoefte aan hebben en wij een 

ledenonderzoek derhalve niet nodig achten. De competitiemodule in het NAS-project loopt 

via schaduwdraaien en de reacties zijn overwegend positief. De projectgroep Alternatieve 

competities is ook weer van start gegaan en mogelijk gaan in 2010-2011 alternatieve 

competities draaien naast de reguliere competities. Welk percentage van de 

contributieopbrengsten mag naar Topsport ? Deze kwestie loopt ook al lang binnen de NTTB, 

zou dat percentage moeten liggen tussen de 20 en 30%. In 2008 bedroeg het tekort van 

Topsport liefst 32% van de contributieopbrengsten. ZuidWest heeft er voor gepleit nu eens 

een definitief percentage hiervoor vast te stellen.  

 

Jaarverslag NTTB 2008 van het HB inclusief het Financieel verslag 2008  

Het conceptjaarverslag 2008 werd ter goedkeuring aan de BR voorgelegd. Een 10-tal vragen 

en opmerkingen hierop hebben wij vooraf aan het BB toegezonden. Zij zullen hiermee hun 

voordeel doen. In de toekomst zal het HB ook met ingekomen opmerkingen gaan werken 

zoals afgesproken bij de notulen, dus het  ingekomen commentaar van een reactie voorzien en 

dat dan gezamenlijk doorsturen naar de leden van de BR. 

De verenigingen krijgen het definitieve jaarverslag 2008 toegestuurd. 

Uit de rapportage van de Financiële Commissie bleek dat de huidige NTTB-accountant 

vervangen zal worden. Wij vroegen ons af of dit geen besluit zou moeten zijn van de BR, 

doch volgens de reglementen kan het HB hier zelf over besluiten. De FC adviseerde de BR 

om in te stemmen met het financiële verslag over 2008. 

De exploitatierekening geeft een tekort aan van € 51.558. Omdat de begroting 2008 een 

overschot liet zien van € 10.968 is dus sprake van een overschrijding van ruim € 62.000. 

Hierbij zou nog € 12.000 te tellen zijn omdat dit bedrag als reservering voor het 75 jarig 

jubileum wel op de begroting stond, maar niet vermeld is in de exploitatierekening.  

Vanuit onze afdeling hebben wij gesteld dat wij tot onze teleurstelling constateerden dat 

1. weer sprake was van een begrotingsoverschrijding, 2. weer sprake was van een extra tekort 

op topsport, 3. weer sprake was van een overschot op breedtesport en 4. dit heeft geleid tot 

een verslechtering van de liquiditeitspositie.  

Volgens het HB is gesproken over te nemen maatregelen om kosten beter in de hand te 

houden. Men liet ook een overzicht zien van de stand van zaken over het 1
e
 kwartaal 2009 

waaruit bleek dat van een positief saldo van € 6.550 sprake was.  

In dat overzicht bleek volgens ons dat in de begroting 2009 geschoven was en cijfers dus niet 

te controleren waren. Wij hebben gesteld dat alleen een jaarplanning met werkelijke cijfers 1
e
 

kwartaal en prognose cijfers van de resterende kwartalen een goed overzicht geeft hoe de 

stand van zaken is in vergelijking met de goedgekeurde jaarbegroting. Het HB heeft hier wel 

oren naar, zo bleek in de discussie. 

Ook de door de werkgroep KPI’s onder leiding van John van Geel uitgewerkte doelstellingen 

zouden een hulpmiddel moeten zijn om tijdig en regelmatig het verloop van veel zaken te 

kunnen inschatten. Ondanks het feit dat toch niet iedereen tevreden was met de cijfers werd 

aan het HB toch decharge verleend  

 



Jaarverslagen 2008 van een 4-tal commissies + benoemingen in die commissies 

Ook hier hebben wij betoogd dat de verslagen van deze commissies t.w. de Tuchtcommissie, 

Commissie van beroep, het College van Arbiters en de Fondsbeheerscommissie, nu 

opgenomen in 23 pagina’s zeker korter kunnen en de bijbehorende bijlagen op de website 

vermeld kunnen worden. De Fondsbeheerscommissie had in 2008 slechts één aanvraag 

ontvangen en gehonoreerd. O.i. dient de commissie die leningen verstrekt tegen 2% voor 

verbouw en nieuwbouw projecten door verenigingen, meer reclame hiervoor te malen.  

De voorgestelde benoemingen en herbenoemingen van leden in deze commissies werden 

akkoord bevonden. 

Zowel in de financiële commissie als in de fondsbeheerscommissie is er een vacature. Mensen 

met een financiële opleiding en bestuurlijke kwaliteiten kunnen dus volop terecht bij de 

NTTB en niet alleen dus als penningmeester.  

 

Reglementswijzigingen 

Overeenkomstig het advies van de zgn NOC/NSF commissie Loorbach heeft de NTTB eerder 

al besloten om de bestuurlijke organisatie aan te passen. De BR, nu bestaande uit 32 leden 

(telkens 4 uit de 8 afdelingen) wordt teruggebracht naar 24 leden t.w. 2 leden uit elke afdeling 

en 8 functiezetels. Deze laatste zetels gaan bezet worden door specialisten op de gebieden 

Financieel, Wedstrijdzaken, Organisatie, Subsidies, Breedtesport, Topsport en 

talentherkenning, Opleidingen, Marketing/Externe communicatie. Een belangrijke wijziging 

is ook dat waar vroeger een stem van een BR-lid 1/4
e
 deel van het aantal leden uit zijn 

afdeling waard was, nu gestemd gaat worden volgens het principe “one man, one vote”.   

Voorts zal er een College van voorzitters komen waarin de voorzitters van de 8 afdelingen 

plaats nemen. In principe mogen de bestuurders van de afdelingen geen zitting meer hebben 

in de nieuwe BR, maar hiervoor is een overgangsregeling ingesteld.  

De belangrijkste doelen van de bestuurlijke vernieuwing zijn de slagvaardigheid te vergroten 

middels een 13-tal aanbevelingen van de commissie Loorbach, waarin o.a. eenheid van beleid 

een heel belangrijke is. In dit verband zullen bijvoorbeeld de begrotingen van de afdelingen 

door de BR moeten worden goedgekeurd. Per 1-1-2010 zal e.e.a. worden geëffectueerd en in 

november 2011 zal worden geëvalueerd.  

 

Al deze zaken vergen wijzigingen van de Statuten van de NTTB, het Algemeen reglement en 

het Afdelingsreglement. De juridische mensen hadden zich hierover gebogen en 

presenteerden deze stukken, via het HB, aan de BR, die daarmee ook heeft ingestemd, 

behoudens een enkele aanpassing c.q. aanvulling.     

De belangrijkste wijziging was het voorgestelde art. 9 lid 3 dat luidde: “..Lid-verenigingen 

zijn tevens verplicht binnen de vereniging of afdeling tafeltennis van die vereniging ten minste 

één lid te hebben die beschikt over een trainerslicentie op trainersniveau 1.” 

Besloten werd dit artikel aan te passen in die zin dat dit artikel alleen geldt voor Lid-

verenigingen MET JEUGDLEDEN en een trainerslicentie op MINIMAAL trainersniveau 1. 

Wij hadden liever gezien dat van verplichting geen sprake zou moeten zijn: wij dachten meer 

aan stimuleren dat verenigingen hiertoe zouden overgaan.  

Ook het competitiereglement artikel 42 m.b.t. de eredivisies werd aangepast.   

 

Rondvraag en sluiting 

Geen opmerkelijke zaken. Wel had HB-lid Hans van Haaren nog de mededeling dat hij de 

NTTB spelregels in overeenstemming wil brengen met de officiële spelregels van de ITTF.  

Dit zou betekenen dat de time-out regel ook in alle competitieklassen van de NTTB zou 

moeten gaan gelden, hetgeen nu alleen het geval is bij wedstrijden met officiële 

scheidsrechters. Dat zal dan weer een onderwerp zijn voor de najaarsvergadering van de BR 



in november a.s. evenals een vernieuwd voorstel WK 2011 inclusief Breedtesport. In die 

vergadering zal dan tevens afscheid worden genomen van een groot aantal BR-leden die niet 

meer terugkomen in de nieuwe BR. Ook uw verslaggever behoort daar dan toe.  

Tot slot dankte Nico van Erp weer de HB-leden voor hun inzet gedurende 2008 en wenste hij 

hen succes bij alle activiteiten voor onze tafeltennissport in 2009. 

 

Hans van der Bruggen, BR-lid ZuidWest, 15 juni 2009  


