
Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de VVTT op zater-
dag 15 december 2007 in Houten 
 
Aanwezig zijn: 
Niels Aarden, Ed van den Berg, Paul Bitter, Frank du Bois, Wim Fassotte, Neil de 
Goede, Peter Heystek, Henk Hoonings, Janine Huiden, Vincent van Ineveld, Luc 
Janssen, Peter Joëls, Wim Kielen, Gaby Loo, Paul Molenaar, Theo van Mullekom, 
Jan de Roos, Bert van Schaik, Ellie van Senten, Eugène Staffhorst, Thijs van Veen, 
Yvan Vermeulen en Hans Waterreus 
 
Afwezig met kennisgeving zijn: 
Jack Aarts, Peter Boonen, Bart Bosgoed, Ben Hendriks, Jan Dirk Jansma, John van 
Geel, Ellen Klatt, Anneke Kohlmann, Koos Kuiper, Jo Kuys, John Leenders,Johan 
Lieftink, Sjaak Loef, Jos Meijs, Theo Rieken, Terry Schaffers, Achim Sialino, Jacques 
Spaa, Huub Thijssen en Esther Wissink 
 
1. Opening 

Luc Janssen opent als voorzitter om 12.50 uur de vergadering en heet alle aanwezigen 
van harte welkom. De stukken voor deze vergadering zijn deze week per e-mail naar al-
le leden verstuurd. Het financiële jaarverslag 2006, de winst- en verliesrekening 2006, 
de balans per 31-12-2006 en de begroting 2008 zijn zojuist uitgereikt. De voorzitter 
merkt op dat Eugène Staffhorst voor het eerst in zijn ruim 18-jarige lidmaatschap van de 
VVTT een algemene ledenvergadering bijwoont. Eugène wordt extra welkom geheten. 
De voorzitter vraagt of we nog punten in de agenda missen. Dit is niet het geval. 
 

2. Mededelingen 
Zie de berichten van afmelding hierboven. 

 
3. Bestuursverkiezing 

De vergadering benoemt Ellen Klatt tot bestuurslid. Ellen is vanaf 15 januari 2007 ad in-
terim bestuurslid van de VVTT. Dit ad interim kan nu vervallen. Ellen is afwezig in ver-
band met vakantie.  

 
4. Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de VVTT op zondag 5 maart 

2006 in Eindhoven 
Het verslag wordt, onder dankzegging voor de samenstelling aan secretaris Thijs van 
Veen, vastgesteld. 

 
5. Algemeen jaarverslag 2006 

Voorzitter Luc Janssen geeft een korte inleiding bij dit agendapunt alvorens de vergade-
ring te vragen om op- of aanmerkingen op het jaarverslag 2006. Het bestuur heeft een 
moeizame periode achter de rug. Er waren sinds de nieuwe start in 2005 al snel perso-
nele wisselingen: Sjaak Loef vertrok, Hans Waterreus kwam erbij, Koos Kuiper vertrok 
en Ellen Klatt kwam erbij. Drukke werkzaamheden elders, – in het geval van Ed van den 
Berg – een verhuizing en soms motivatieproblemen zorgden voor een vertraging in de 
uitvoering van de activiteiten. Soms werd dat rechtgetrokken door een tussensprint. 
Thans maken wij weer een tussensprint. De voorzitter bekijkt de situatie vanuit de drie 
doelstellingen of speerpunten van de VVTT: overleg met de NTTB, beleidsplan opstellen 
en betrokkenheid van de leden vergroten. Het overleg met de NTTB verliep in 2006 
voortvarend, maar is door personele wisselingen aan de kant van de NTTB (zowel 
hoofdbestuur als commissies als bondsbureau) minder geworden. We moeten het over-
leg met nieuwe contactpersonen opstarten. De VVTT is via Ellen Klatt en in iets mindere 
mate Luc Janssen betrokken bij de modernisering van de opleidingen. 



Het beleidsplan van de VVTT volgt. We komen hierop terug bij agendapunt 9. 
De voorzitter noemt de betrokkenheid van de leden een grote teleurstelling. Als voor-
beeld hiervan noemt Luc het uitblijven van reacties en klachten van de leden naar aan-
leiding van het uitblijven van VISIE. VISIE verscheen in mei 2006 en daarna pas weer in 
november 2007. Slechts een handvol leden heeft hierover geklaagd. Het aantal slapen-
de leden van de VVTT is te groot. Dit is een groot risico. Vanuit de vergadering wordt 
hierop gereageerd dat men vaak druk is bij de eigen vereniging en dat men het niet ge-
wenst achtte zo snel te klagen in de richting van een nieuw startend bestuur. De betrok-
kenheid is er wel, maar uit zich niet altijd merk- en voelbaar. 
 
Naar aanleiding van het algemene jaarverslag worden diverse opmerkingen gemaakt 
over het licentiesysteem en de licentieadministratie. Er zijn vraagtekens ten aanzien van 
de functie en de werking. Het licentiesysteem werkt nog niet, ook nog niet bij de clubs. 
De voorzitter hoopt dat in de toekomst subsidies van de overheid en van de NTTB af-
hankelijk zijn van de licenties van de trainers. In Frankrijk is dit thans al zo. 
Opgemerkt wordt dat de NTTB alle adressen op internet zet en lijsten met adressen aan 
aanvragers verstrekt, zonder de betrokkenen om toestemming hiervoor te vragen. Wij 
zullen dit in ons eerstvolgende overleg met het hoofdbestuur van de NTTB aankaarten. 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de data van de regionale en de landelijke 
bijscholingen niet op elkaar worden afgestemd. Zo zijn er, na vandaag een landelijke bij-
scholing, aanstaande dinsdag regionale bijscholingen in de afdelingen Holland Noord en 
Midden. Het bestuur van de VVTT heeft hier echter geen problemen mee en is juist blij 
dat er door de afdelingen van de NTTB regionale bijscholingen georganiseerd worden. 
 
Het algemene jaarverslag wordt vastgesteld, met dank aan de samensteller. 

 
6. Financieel jaarverslag 2006 
7. Verslag van de kascommissie 
8. Verkiezing van de kascommissie 

Deze drie agendapunten worden gecombineerd behandeld. Thijs van Veen geeft een 
toelichting op de huidige situatie. De in zijn inleiding bij het algemene jaarverslag door 
Luc Janssen genoemde factoren in combinatie met de plotselinge overgang van de le-
denadministratie en de contributieïnning van de NFWS naar in eigen beheer hebben er-
voor gezorgd dat de financiële verantwoording over 2006 pas onlangs gereed is en dat 
er ook nog geen bijeenkomst van de kascommissie is geweest. De daadwerkelijke over-
gang van het penningmeesterschap van Thijs van Veen naar Hans Waterreus moet nog 
plaatsvinden. Deze overdracht zal nu op zeer korte termijn plaatsvinden. Aan de verga-
dering wordt voorgesteld dat de huidige kascommissie op dinsdagavond 22 januari 2008 
in Amersfoort de kascontrole over 2006 en dan ook over 2007 uitvoert, in aanwezigheid 
van de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ penningmeester. Dan vindt ook de volledige overdracht 
van het penningmeesterschap van Thijs van Veen naar Hans Waterreus plaats. De ver-
gadering gaat met dit voorstel akkoord. 
Naar aanleiding van het financiële jaarverslag vraagt Janine Huiden of we geen subsidie 
meer krijgen van de NTTB. Inderdaad, we krijgen geen subsidie meer van de NTTB. In 
ruil hiervoor heeft de NTTB de organisatie van de regionale bijscholingen overgenomen. 
De vergadering geeft voorkeur aan het opstellen van de jaarrekening op resultatenbasis 
boven de gepresenteerde opstelling op kasbasis. De achterstallige vorderingen zijn niet 
in de winst- en verliesrekening en in de balans opgenomen. Voor een beter inzicht zou 
dit wel moeten. Het bestuur is het hiermee volledig eens, maar heeft geen kans gezien 
de desbetreffende bedragen goed te kwantificeren. 
In verband met het lange tijd uitblijven van VISIE heeft het bestuur besloten dat de 
abonnees op VISIE één jaar geen abonnementsgeld betalen. De vergadering stemt 
hiermee in. 
Het financiële jaarverslag wordt, onder dankzegging voor de samenstelling door de pen-
ningmeester, ongewijzigd vastgesteld. 



De kascommissie blijft bestaan uit Wim Kielen en Bert van Schaik, en als reserve Piet 
de Man. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 
9. Activiteiten 2008 

- VISIE 
- landelijke en regionale bijscholingen 
- belangenbehartiging; overleg met de NTTB 
VISIE: de redactie bestaat niet meer. Alle redactieleden zijn vertrokken. Angelo Hulshout 
is als oud-redactielid bereid een nieuwe redactie in te werken. Het bestuur zoekt nieuwe 
redactieleden. Uit een analyse van de situatie is gebleken dat er veel energie gaat zitten 
in het zoeken van mensen die artikelen willen schrijven en het najagen van deze men-
sen, het zorgen dat de artikelen tijdig en met de gewenste kwaliteit aanwezig zijn. Hierin 
zit veel negatieve energie. De hoofdredacteur moet de kar trekken en heeft in boven-
staande een belangrijke functie. Het bestuur denkt de problematiek te kunnen oplossen 
door deze functie te professionaliseren, in de vorm van een betaling per uitgebracht 
nummer van VISIE. De doelstelling blijft drie nummers van VISIE per jaar. Yvan Ver-
meulen heeft liever kwaliteit dan kwantiteit en wijst naar de iets mindere kwaliteit van het 
laatste nummer van VISIE, nummer 64. Drie nummers per jaar zou wel eens iets te am-
bitieus kunnen zijn. Thijs van Veen verzoekt de aanwezigen namen van kandidaten voor 
de redactie (zichzelf of bekenden) aan hem door te geven. Theo van Mullekom stelt voor 
om het via een inlogcode mogelijk te maken oude nummers van VISIE op onze website 
digitaal te bekijken. Mooi idee, maar zover zijn we nog niet. 
 
Landelijke en regionale bijscholingen: het bestuur heeft een werkgroep ingesteld onder 
leiding van Ed van den Berg om vorm te geven aan de bijscholingen, met name wat be-
treft de aspecten planning, onderwerpen en structuur. Naast Ed zijn Titus Damsma en 
Peter Boon lid van deze werkgroep. Andere kandidaten kunnen zich bij Ed melden. In 
eerste instantie zal er veel contact en uitwisseling van meningen en voorstellen zijn per 
e-mail, later gevolgd door een bijeenkomst. 
In 2008 worden minimaal twee landelijke technische bijeenkomsten georganiseerd. 
 
Belangenbehartiging; overleg met de NTTB: de VVTT heeft een reactie gegeven op het 
bouwplan van de NTTB. Deze reactie is positief ontvangen. Het bestuur vond het teleur-
stellend om van slechts twee leden een reactie te krijgen. Ellen Klatt is namens de VVTT 
lid van de werkgroep modernisering opleidingen. Luc Janssen is passief lid van deze 
werkgroep, hij ontvangt wel alle stukken, maar Ellen Klatt vertegenwoordigt de VVTT in 
de vergaderingen van deze werkgroep. De VVTT maakt zich zorgen over de vrijwillige 
basis bij het maken van de lesprogramma’s. Deze basis zou professioneel moeten zijn. 
Voor een goede belangenbehartiging van de leden wil het bestuur weten wat de leden 
willen. Het bestuur houdt hiertoe in 2008 een enquête die moet dienen om op basis hier-
van een beleidsplan op te stellen. 
 
NLcoach: we verlengen ons collectieve abonnement op het blad NLcoach. De vergade-
ring stemt hiermee in. 
 
Clubkampioenschappen: wij willen deze in 2008 weer houden. Ed van den Berg kan dan 
zijn titel verdedigen (en behouden of kwijtraken). 
 
De intervisiegroep C-trainers wil samen met de VVTT in 2008 of 2009, zeer waarschijn-
lijk in 2009, een congres organiseren. De intervisiegroep C-trainers houdt twee keer per 
jaar een bijeenkomst waarin dieper op bepaalde onderwerpen wordt ingegaan. Soms 
worden voor deze bijeenkomsten externe deskundigen ingehuurd. 

 



10. Begroting 2008 
De contributie blijft € 45,00. 
De voorgestelde begroting wordt door de vergadering vastgesteld. 

 
11. Rondvraag 

Janine Huiden is gelukkig met het enthousiasme van het bestuur. Ze hoopt dat dit door 
de leden zo wordt opgepakt dat de leden hierop feedback geven en van hun betrokken-
heid blijk geven. Haar woorden worden door de vergadering met applaus ondersteund. 
Hans Waterreus spreekt lovende woorden over secretaris Thijs van Veen en diens acti-
viteiten voor de VVTT: “zonder Thijs zou de VVTT niet meer bestaan”. Ook zijn woorden 
oogsten het applaus van de vergadering. Thijs is totaal verrast en bedankt een ieder. 

 
12. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Luc Janssen de vergadering om 14.45 uur. 
 
 
 
 
 
Amersfoort, 15 december 2007 
 
 
Thijs van Veen 
secretaris 


