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Notulen van de ledenvergadering van de Afdeling Zuidwest van de N.T.T.B. 
gehouden op 19 mei 2011 te Oudenbosch 
 
Aanwezig: 
Afdelingsbestuursleden: Henk Sandkuyl, waarnemend voorzitter en Communicatie 
 Jan Mijnsbergen, secretaris 
 Jan Willem Bultman, penningmeester 
 Youri van Dijken, Wedstrijdzaken 
  
Werkgroep Competitiezaken: Kees van Oers en Cor Bom. 
 
Adviesgroep Competitie: Marlies Somers en Cor Bom. 
 
Werkgroep Toern. & Wedstr.:  Mick van Hoof, Harrie Kuijpers en Daan Mijnsbergen. 
 
Werkgroep Pers en Propaganda: Johan Heurter. 
 
Werkgroep Techn. Zaken:  Piet Kleijne, Huub de Maat, Rob Kremers en Theo van Mullekom. 
 
Kascommissie: Patrick Robben en Chris v.d. Wetering. 
 
Bondsraadsleden:  Adri Dam. 
 
Plv. Bondsraadsleden: - 
 
Bestuur regio N.O.-Brabant: Hans v.d. Bruggen en Henk van Rijn. 
 
Ereleden: Chris van Dijk, Adri Dam, Jan Mijnsbergen en Sophie Dijkers.  
 
Leden van Verdienste: Hans v.d. Bruggen, Ria Elshof, Harrie Kuijpers, Ton Jongenelen  

en Theo van Mullekom. 
 
Ereraad goud: Johan Heurter, Jan Willem Bultman en Mick van Hoof. 
 
Ereraad zilver: Harrie van der Steen en Adriaan Schellekens. 
 
Ereraad brons: Peter van Brakel, Leon van Esch en Ronald de Wild. 
 
Hoofdbestuur NTTB: In overleg tussen HB en AB geen afvaardiging 
 
Persoonlijke leden: - 
 
Leden: Leon Theelen. 
 
Aanwezig namens de verenigingen: 
Arnemuiden D. Mijnsbergen 
ATTC ’77 M. Rovers 
 J. Heurter 
Batswingers J. de Vet 
Bergeijk G. van Geel 
 mw. J. van Geel 
BSM A. v.d. Veeken 
 R. de Wild 
Budilia H. van der Steen 

A. Schellekens 
De Kruiskamp ‘81 A. Oosting 
 G. Stads 
De Pin Pongers R. Quik 

A. Raaymakers 

Die Meede J. Verhoeve 
Elshout Th. Stevens 
Flash H. Maessen 
 R. van Voorene 
Het Markiezaat F. Bouma 
Hooghei G.van Eijkeren 
Hotak ’68 T. Kommers 
 R. v.d. Heuvel 
Hyperion M. Feijt 
Kapelle C. van Oers 
Luto E. v.d. Geld 
Middelburg B. van Bergen 
MTTV ’72 C. Verbakel 
 E. v.d. Munckhof 
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Vervolg aanwezig namens de verenigingen: 
Never Despair C. Habraken 
ODT J/ Schoenmakers 
OTTC Ch. v.d. Wetering 
OTTVA R. Steffers 
 F. van Vlimmeren 
Oudelande L. Jacobs 
Rally D. van Tilborg 
 M. de Waal 
Red Star ’58 R. Brekelmans 
 G.A. van Gestel 
Renata G. van Dongen 
 J. Schenkelaars 
Reynaert H. de Maat 
 H. Janssen 
SAR ’72 J. ’t Hooft 
Scaldina Y. van Dijken 

 
Smash H. Sweep 
 H. v.d. Houdt 
Son en Breugel R. Elshof 
Stiphout M. van Hoof 
TCO ’78 J. den Ouden 
TIOS ’51 P. Robben 
 I. de Graaf 
Unicum E. Sloots 
 J. Franssen 
Valkenswaard G. Daamen 
Vice Versa ’51 J. Dekkers 
Waalwijk Th. de Laat 
 H. de Vaan 
Witac ’89 C. Bom  
Yerseke J. Overbeeke 
 

 
 

Afwezig met kennisgeving: 
De werkgroepleden: Jan van Gemert, Johan ’t Hooft, Judith Morcus, Mattanja Dijkers, 

Alexander Heil, Eelco Ligtenberg, 
De bondsraadsleden: Nico van Erp 
De plv. bondsraadsleden:  Albert Rooijmans en Han v.d. Zijden 
De ereleden: Toine van Otterdijk 
De leden van verdienste:  Albert Rooijmans 
De verenigingen:  ATTV ’71, The Back Hands, Big Smash, Cofely, ECVA,Een en 

Twintig, JCV, de Meppers,  N.O.N., NTTV, RDT, SAR ‘72, Smash 
’84, Tanaka, Taverbo en Westerzicht. 

De leden: Jacques Derksen 
 
 

Afwezig zonder kennisgeving: 41 verenigingen 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
De waarnemend-voorzitter, Henk Sandkuyl, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Hij geeft vervolgens direct het woord aan Jan Mijnsbergen voor een mededeling. 
Jan Mijnsbergen stelt dat vrijwel alle aanwezigen Remco Dijkers van naam kennen en velen uit 
Zeeland en West Brabant kennen hem ook persoonlijk, vanwege zijn inzet als SCL voor de afdeling 
ZuidWest en daarvoor voor de afdeling Zeeland. 
Nu is het zo dat bij Remco genderdysforie is vastgesteld, wat wil zeggen dat hij geboren is als 
vrouw maar met het lichaam van een man. Naar aanleiding daarvan heeft hij besloten verder te 
gaan in het leven als vrouw onder de naam Sophie Dijkers. Wij hopen dat iedereen haar keuze zal 
accepteren en respecteren. 
 
Henk Sandkuyl neemt weer het woord en vraagt een kort moment van stilte voor degenen die ons 
ontvallen zijn in het afgelopen jaar. 
Verder memoreert hij de huldiging van Ria Elshof voor haar vele werk tijdens de WK 2011 in 
Rotterdam, ook maakt hij melding van het feit dat het damesteam van Hotak ’68 a.s. zaterdag in 
Veenendaal speelt om het Nederlands kampioenschap. 
 
Henk Sandkuyl deelt daarna het volgende mee: 
Het AB heeft afgelopen week de stand van zaken m.b.t. vacatures in het AB en de afdeling 
besproken en zijn tot de conclusie gekomen dat de op handen zijnde situatie na het aftreden van 
Jan Mijnsbergen en Youri van Dijken vanavond, onverantwoord en onwerkbaar zal zijn. 
De twee overgebleven bestuursleden, Jan Willem Bultman en Henk Sandkuyl, kunnen niet met z'n 
tweeën de hele verantwoording voor de afdeling op zich nemen. Het is niet eerlijk t.o.v. 
hen en niet goed voor de afdeling: er is veel werk te doen en daar zijn handjes voor nodig. 
Bovendien is in het de reglementen bepaald dat een  AB uit minimaal 5 personen moet bestaan. 
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Het Hoofdbestuur bespreekt in de komende week de status van de vacatures in de diverse 
afdelingsbesturen. 
 
Daarom gaan we het volgende doen: 
�  de komende maanden moet er een oplossing komen voor de vacatures; 
�  het huidige AB en m.n. Jan Willem en Henk willen niet alleen de verantwoording voor de 
    toekomst op zich nemen: zowel financieel, organisatorisch als tafeltennistechnisch; 
�  direct gevolg is dat we vanavond geen beslissingen nemen of discussies aangaan over toekomstige 
    zaken: niet over financiële of andere zaken, begrotingen incluis; 
�  natuurlijk willen we als huidig AB wel verantwoording afleggen over het afgelopen jaar. 
 
Concreet zullen we vanavond dan ook de agendapunten 8, 9, 10 en 13 niet behandelen. Na 
afronding van de agenda volgt de pauze met enkele plichtplegingen. We kunnen dan zien of er nog 
formeel of informeel over de situatie gesproken kan worden. 
 
Tenzij de ALV anders beslist willen Jan Willem en Henk als een demissionair kabinet wel lopende 
zaken afhandelen, maar niet langer dan tot september. Daarna moet er een oplossing zijn en pas 
dan kunnen er beslissingen over de toekomst worden genomen. Concreet een nieuwe ALV. 
 
Marlies Somers (Hotak ’68) zou eigenlijk wel naar de toekomst willen kijken, bovendien zal het 
Hoofdbestuur van de NTTB snel een besluit moeten nemen en moeten ingrijpen. 
 
2.a. Vaststellen notulen afdelingsledenvergadering d.d. 26 mei 2010 
De notulen worden - onder dankzegging aan de secretaris - vastgesteld. 
 
2.b. Actiepunten afdelingsledenvergadering dd. 26 mei 2010 
Met betrekking tot dit onderwerp worden geen opmerkingen gemaakt. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Jan Mijnsbergen deelt mee dat er een brief binnengekomen is van Gerry van Dooren, die behandeld 
zal worden bij agendapunt 4.g. 
 
4.a. Jaarverslag 2010 van het afdelingsbestuur 
De discussie aangezwengeld door de regio Noord-Oost Brabant omtrent het al dan niet in papieren 
vorm toesturen van de jaarstukken wordt afgesloten met een stemming bij handopsteken. Een 
grote  meerderheid vindt dat de huidige gang van zaken (alleen in papieren vorm toesturen 
wanneer men er om vraagt) gehandhaafd kan blijven. 
 
Cor Bom is van mening dat het wel moeilijk reageren is voor de aanwezigen nu ze het stuk van de 
regio Noord-Oost Brabant met de antwoorden van het AB pas aan het begin van de vergadering in 
handen kregen. 
 
Een aantal punten aangedragen door de regio Noord-Oost Brabant zullen bij de verschillende 
agendapunten worden behandeld. De rest van de punten wordt opgenomen onder punt 14 van dit 
verslag. 
 
Naar aanleiding van de vraag  omtrent de stand van zaken met betrekking tot de 
“Voorbeeldverenigingen” en het project “Samen vooruit” zal aan de BR-leden gevraagd worden 
hiernaar navraag te doen tijdens de komende Bondsraad. 
 
Tevens zal aan de BR-leden gevraagd worden of er voor de verenigingen een mogelijkheid kan 
worden gemaakt in de competitiemodule van NAS om de uitslagen en standen eenvoudiger uit te 
printen. 
 
Bij punt 4 (Deelname in landelijke organen) moeten worden toegevoegd Marlies Somers 
(functiezetel BR Topsport) en Kees Kamp (functiezetel BR Financiën); zij zijn beiden door de 
afdeling ZuidWest voorgedragen. 
 
Bij punt 8 (Overzicht ereleden enz.) moet het jaartal worden gewijzigd in 2010. 
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Bovenstaande wijzigingen en opmerkingen zijn aangedragen door de regio Noord-Oost Brabant, 
waarvoor dank. 
De opmerkingen m.b.t. de toekomst worden niet verwerkt, aangezien de betreffende 
agendapunten niet worden behandeld. Indien nog relevant zullen de opmerkingen meegenomen 
worden in de ALV waar de begrotingen van de komende jaren worden besproken. 
 
De notulen worden - met in acht name van bovenstaande correcties - onder dankzegging aan de 
secretaris vastgesteld. 
 
4.b. Jaarverslag 2010  van de ledenadministrateur 
Twee correcties n.a.v. vragen door de regio Noord-Oost Brabant. 
Het overzicht van de verenigingen met de meeste nieuwe leden moet als volgt worden gewijzigd: 
1. Tios ’51 [17] 
2. De Batswingers [13] 
3. TCS [10] 
4. De Meppers, Het Markiezaat, Stiphout en Unicum [9] 
5. Rotac en Groene Ster [8] 
 
In Tabel 1 (Bruto leden per jaar) staan na “OTTVA” de “Persoonlijke leden” vermeld. Deze komen 
daar te vervallen, omdat ook onderaan de tabel deze al vermeld staan. 
De totalen veranderen daardoor als volgt: 
Totaal  5641  5797  5848  -156  -2,7 
 
Het jaarverslag wordt - onder dankzegging aan de ledenadministrateur Ria Elshof - met 
bovenstaande correcties vastgesteld. 
 
4.c. Jaarverslag 2010 werkgroep Competitiezaken 
Het jaarverslag wordt  - onder dankzegging aan de werkgroep - ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.d. Jaarverslag 2010 werkgroep Toernooien en Wedstrijden 
Het jaarverslag wordt - onder dankzegging aan de werkgroep - ongewijzigd  vastgesteld. 
 

4.e. Jaarverslag 2010 werkgroep Communicatie 
Het jaarverslag wordt - onder dankzegging aan Henk Sandkuyl - ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.f. Jaarverslag 2010  Opleidingen 
Er is geen jaarverslag opgesteld. 
 
4.g. Jaarverslag 2010 werkgroep Technische zaken 
Het jaarverslag wordt – onder dankzegging aan de werkgroep – vastgesteld. 
Er ontspint zich een discussie naar aanleiding van de betaling aan trainers en het stoppen van de 
afdelingstrainingen, waarbij ook de ingekomen brief van Gerry van Dooren wordt betrokken. 
Ton Kommers (Hotak ’68) is van mening dat de omschrijving dat Theo van Mullekom om 
persoonlijke reden is gestopt als trainer bij de afdelingstrainingen, niet helemaal de juiste 
omschrijving is van het probleem. 
Theo van Mullekom voegt daar zelf aan toe dat het probleem niet alleen voor hem geldt, maar voor 
alle trainers. 
Marlies Somers (Hotak ’68) stelt dat je meer zou moeten betalen. 
Henk Sandkuyl antwoordt hierop dat voor het doen van netto betalingen het geld ontbreekt. Er mag 
aan vrijwilligers niet meer betaald worden dan € 1.500,= als vrijwilligersbijdrage. Van dit bedrag 
moeten dan ook de onkosten door de vrijwilliger zelf worden betaald. 
Eardley van der Geld (Luto)pleit voor een lobby richting Den Haag om de vrijwilligersbijdrage te 
verhogen. 
Ton Kommers pleit voor het opzoeken van de grenzen van de regeling.  
Het AB antwoordt dat het opzoeken van de grenzen niet betekent dat we over de grenzen heen 
gaan en het lijkt er op dat sommigen dat suggereren. Het AB benadrukt dat de vergadering zich 
goed moet realiseren dat onze jaarrekening door de accountants van de NTTB nauwkeurig wordt 
onderzocht, iets waar weinig verenigingen mee te maken hebben. Henk Sandkuyl stelt dduidelijk 
dat het AB alles wil doen om vrijwilligers een redelijke vergoeding te geven, maar wel binnen de 
huidige regelgeving.  
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Ben van Bergen (TTCM) is het volkomen eens met de stelling van het AB en de aanwezigen 
onderstrepen dit met een applaus. 
Marlies Somers (Hotak ’68) vindt dat er gezocht moet worden naar een creatieve oplossing. 
Jan Willem Bultman deelt nog mee dat er aan die € 1.500,= vrijwilligersvergoeding per jaar nog 
diverse randvoorwaarden verbonden zijn. Ook zou bij een fiscaal juiste uitbetaling van € 1.500,= er 
door de afdeling ongeveer € 2.600,= bruto uitbetaald moeten worden. 
Joost Schoenmakers (ODT) heeft zelf meegelopen als assistent trainer bij de afdelingstrainingen en 
is van mening dat er door het AB en met name door John van Geel, alles aan is gedaan om tot een 
oplossing te komen. 
Rob Kremers (werkgroep Techn. zaken) weet te melden dat John van Geel minstens 10 trainers 
heeft benaderd om een oplossing te vinden voor de stopgezette afdelingstrainingen. 
Henk Sandkuyl constateert wel dat er richting de ouders en de deelnemers aan de 
afdelingstrainingen mogelijk onvoldoende gecommuniceerd is. Het AB zal dat opnemen met de 
werkgroep.  
Wel is vanuit de ouders door een fiscalist bevestigd dat de toepassing van de vrijwilligersvergoeding 
geen andere mogelijkheid biedt dan door het afdelingsbestuur gehanteerd. 
 
Het AB zal aan onze Bondsraadsleden vragen of zij de vergoedingen aan de orde willen stellen in de 
BR en het AB zal tevens het HB vragen te gaan lobbyen voor een betere regeling. 
 
4.h. Jaarverslag 2010 Accommodatiezaken 
Onder agendapunt 4.h (Accommodatiezaken): In de zin: Het totaal uitstaand bedrag per 31-12-2009 
is € 23.060 moet het jaartal worden veranderd in 31-12-2010. 
Er zijn geen schriftelijke vragen binnengekomen. 
Het jaarverslag wordt - onder dankzegging aan de werkgroep - ongewijzigd vastgesteld. 
 
5.     Verslag Kascommissie 
Het lid van de Kascommissie Patrick Robben verklaart namens de kascommissie: 

• dat de verantwoorde uitgaven in voldoende mate gedekt zijn door voor akkoord getekende 
bescheiden; 

• dat de balans en de exploitatierekening over 2010 samen een getrouw beeld geven van de 
vermogenspositie per 31 december 2010 en het resultaat over het verslagjaar 2010.  

 
De kascommissie stelt voor om het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen voor het in 
het verslagjaar 2010 gevoerde financiële beleid. 
 
6.a.Resultatenrekening 2010 
Vraag van de regio Noord-Oost Brabant: 

Bij de toelichting op de resultatenrekening 2010 staat ook weer een groot bedrag genoemd 
van € 151.110,96.  
VRAAG: Welke bondstarieven/contributies liggen hieraan ten grondslag?     
ANTWOORD AB: 
 
Specificatie contributie-afdracht bondsbureau en afdeling 

2010 

    Bondsbureau     Afdeling   Totaal 2010 

  ledental bonds bureau   ledental afdeling   

    € per lid €     € per lid €   

basiscontributie 5.460 11,71 63.936,60   5.460 1,50 8.190,00 72.126,60 

              

senioren 2.221 15,56 69.117,52   2.222 3,08 13.684,44 82.801,96 

competitietoeslag             

€ per half jaar             

              

jeugd 867 10,39 18.016,26   867 2,00 3.468,00 21.484,26 

competitietoeslag             

€ per half jaar             

      151.070,38       25.342,44 176.412,82 
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2009 

    Bondsbureau     Afdeling   Totaal 2009 

  ledental bonds bureau   ledental afdeling   

    € per lid €     € per lid € € 

basiscontributie 5.667 8,50 48.169,50   5.667 1,50 8.500,50 56.670,00 

              

senioren 2.251 15,18 68.340,36   2.251 3,08 13.866,16 82.206,52 

competitietoeslag             

€ per half jaar             

              

jeugd 941 10,14 19.083,48   941 2,00 3.762,00 22.845,48 

competitietoeslag             

€ per half jaar             

              

Persoonlijk              

lidmaatschap         -37,00 -37,00 

      135.593,34       26.091,66 161.685,00 

 
Eardley van der Geld (Luto) stelt nog een vraag naar de post Promotie / Stimulering. 
Jan Willem Bultman antwoordt dat dit geld onttrokken wordt aan de bestemmingsreserve. 
De exploitatierekening wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
6.b. Balans per 31-12-2009 
Naar aanleiding van dit punt worden geen opmerkingen gemaakt. 
De balans wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
7. Evaluatie Beleidsplan 2010-2012 
Eardley van der Geld (Luto) vraagt hoe het zit met de organisatie van de 
afdelingskampioenschappen 2012. 
Henk Sandkuyl antwoordt dat er ten aanzien hiervan nog geen vorderingen zijn gemaakt en dat het 
nieuwe bestuurslid Wedstrijdzaken er vanaf september zijn tanden in zal moeten zetten. 
Het beleidsplan wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Pauze 
Tijdens de pauze word Theo van Mullekom tot lid van verdienste benoemd voor de vele jaren die 
hij als trainer van de afdeling ZuidWest werkzaam is geweest. 
Jan Willem Bultman krijgt de onderscheiding “ereraad goud” voor zijn jarenlange staat van dienst 
binnen de Kascommissie. 
Vervolgens neemt Henk Sandkuyl afscheid van het AB lid Youri van Dijken (Wedstrijdzaken). 
 
Daarna wordt Jan Mijnsbergen benoemt tot erelid van de afdeling ZuidWest voor de totaal 17 jaar 
dat hij als afdelingsbestuurder werkzaam is geweest, eerst 7 jaar voorzitter van de afdeling 
Zeeland en vervolgens 10 jaar secretaris van de afdeling ZuidWest. Zijn echtgenote Liesbeth krijgt 
een bos bloemen overhandigd. 
 
Jan Mijnsbergen bedankt vervolgens een aantal mensen waarmee hij in de afgelopen jaren intensief 
heeft samengewerkt, en overhandigt Ria Elshof een bloemetje als dank voor de ondersteuning die 
hij de laatste 10 jaar van haar heeft mogen ontvangen. 
 
8. Vaststelling van de afdelingscontributie en de heffingen voor het jaar 2012 

Dit agendapunt wordt niet behandeld (zie inleiding bij de opening door Henk Sandkuyl). 
 
9. Vaststelling begrotingen 2011 en 2012 

Dit agendapunt wordt niet behandeld (zie inleiding bij de opening door Henk Sandkuyl). 
 
10. (Her)benoeming bestuursleden 

Dit agendapunt wordt niet behandeld (zie inleiding bij de opening door Henk Sandkuyl). 
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11. (Her)benoeming leden kascommissie 
De volgende (plv.)leden van de kascommissie zijn voor herbenoeming als lid van de kascommissie  
beschikbaar: Eelco Ligtenberg, Chris van de Wetering en Patrick Robben. 
Met applaus worden Eelco Ligtenberg, Chris van de Wetering en Patrick Robben voor 1 jaar 
herbenoemd tot lid van de kascommissie. 
Voorde functie van plaatsvervangend lid van de kascommissie zijn beschikbaar Eardley van der Geld 
en Hans van der Bruggen. 
Met applaus worden Eardley van der Geld en Hans van der Bruggen voor 1 jaar benoemd tot plv. lid 
van de kascommissie. 
 
12. (Her)benoeming (plaatsvervangend) leden Bondsraad 
Conform het voorstel wordt Han van der Zijden voor een periode van 3 jaar benoemd tot 
Bondsraadslid en Adri Dam eveneens voor een periode van drie jaar tot Plv. Bondsraadslid. 
 
13. Voorstellen of mededelingen door de verenigingen 

Dit agendapunt wordt niet behandeld (zie inleiding bij de opening door Henk Sandkuyl). 

 

14. Voorstellen of mededelingen door de verenigingen 
De ingekomen schriftelijke vragen van de regio Noord Oost Brabant zullen – voor zover hiervoor niet 
behandeld - hierna worden opgenomen met cursief de antwoorden van het AB. 

 
Agendapunt 6a (financiën: exploitatierekening 2010) 
Exploitatie 2010 de uitgegeven € 5.882 voor promotie/stimulering dient o.i. op de 
batenkant vermeld te worden naast de in de begroting opgenomen onttrekking ad € 11.800. 
Ook op de batenkant had € 2.500 vermeld moeten worden als onttrekking voorziening afd. 
trainingen, zoals begroot! Die begroting 2010 was door de ALV vastgesteld. De rekening 
2010 sluit dan met een overschot van € 3.886 dat naar de algemene reserve gaat.  
VRAAG: Is onze conclusie juist? 
ANTWOORD AB: De hier voorgestelde wijze van publiceren is ons inziens niet juist. 
 
Bij toelichting resultatenrekening 2010 meldt u: “ondanks de onderbezetting in het bestuur 
toch een redelijk financieel resultaat”  beter was “als gevolg van de onderbezetting.. een 
goed financieel resultaat”. 
Immers wat ging niet door en waarvoor was wel geld begroot: Nationale kaderdag € 250, 
Vrijwilligersbeleid  € 1.000, werkgroep opleidingen € 2.000, communicatie met 
verenigingen € 800, kindertafeltennisfeest € 2.100, organisatie trainersdag € 3.000, 
stimulering opleidingen € 1.500, spreekbeurten € 500. Totaal € 11.150.  
VRAAG: Is het juist dat door gebrek aan mankracht veel activiteiten niet zijn doorgegaan ? 
Wij constateren daarbij dat deze zaken ook in 2011 en 2012 niet meer –of slechts voor een 
klein bedrag- begroot zijn en dus ook in die jaren nauwelijks doorgang zullen vinden. Is die 
conclusie juist? 
ANTWOORD AB: Voor een deel is inderdaad de onderbezetting van het AB en de niet 
ingevulde functie Opleidingen oorzaak van het feit dat een aantal activiteiten niet zijn 
doorgegaan. 
 
Agendapunt 9 (begroting 2011) 
De op 26-5-2010 vastgestelde begroting 2011: uitgaven € 53.250 - € 1.500 jubileumfonds = 
€ 51.750  
In de voorliggende begroting 2011 is het uitgaven patroon € 42.950. Er is dus nogal wat 
gewijzigd !! 
OPMERKING: In de toelichting stelt de penningmeester  een 3-tal wijzigingen voor m.i.v. 
2011: 

• de bijdragen voor de regionale toernooien: hij verlaagt het bedrag dus pas in 2012 
naar € 1.250  

• Het bedrag voor de afdelingstrainingen: Hiervoor was in 2011 € 7.000 geraamd en 
staat in 2011 nog voor € 7.000 op de begroting. Pas in 2012 wordt het € 6.000 



8 
 

• Kosten bestuursdag te verlagen naar € 1.000. Dit bedrag stond ook al in de begroting 
2011 dus van een verlaging is geen sprake.  
 

VOORSTEL: Wij stellen voor de begroting 2011 te wijzigen met aan de uitgavenkant: 
kosten WK reducties € 10.500 en aan de inkomstenkant opname uit jubileumfonds € 
10.500. 
De ALV zal daar immers toestemming voor moeten geven en dat kan via deze 
begrotingsaanpassing. 
Om over desastreuze gevolgen te praten betreffende de begroting 2011 gaat ons veel te 
ver! 
 
ANTWOORD AB: 
Cijfers 2010 € 

onttrekken aan de bestemmingsreserve afdelingstrainingen 2.500 

meer boeken als resultaat 2010 2.500 

toe te voegen aan de algemene reserve 3.886 

begroting 2011 

Toestemming om aan de bestemmingsreserve 10-jarig jubileum te onttrekken 10.500 

Een eventueel positief saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 

 
 
Agendapunt 9 (begroting 2012) 
Bij de rekening 2010 is een teruglopend ledenaantal geconstateerd, waardoor contributie-
inkomsten e.d. verminderen. Dan wordt gesteld : “Om de dalende contributieopbrengst 
een halt toe te roepen stelt het bestuur voor, om de contributies en competitietoeslagen 
m.i.v. 2012 te verhogen”. Opbrengst € 850,-- Hoewel het minimale verhogingen betreft 
achten wij dit toch een verkeerd signaal, gevaar bestaat dat leden afhaken. Daar komt bij 
dat het financieel voor de afdeling ook niet nodig is. Wij geven dat verderop aan. 
VOORSTEL: geen contributieverhoging. 
ANTWOORD AB: Deze vraag wordt doorgeschoven naar de Buitengewone 
Afdelingsledenvergadering in september 2011. 
 
Men wil ook de afgeschafte eigen bijdragen voor deelname aan de jeugdcup en afdelings- 
en bondstrainingen weer invoeren. Dit zou € 2.500 opleveren. 
VOORSTEL: NIET deze kosten weer aan deelnemers in rekening brengen. 
ANTWOORD AB: Deze vraag wordt doorgeschoven naar de Buitengewone 
Afdelingsledenvergadering in september 2011. 
 
Gevolgen van deze voorstellen: 
Het overschot 2012 ad € 4.950,-- te verlagen met € 850 en € 2.500 = overschot 2012 € 1.600 
De algemene reserve bedraagt dan eind 2012 € 43.136 - € 2.400 (2011) + € 1.600 (2012) = € 
35.136 
De reserve promotie/stimulering eind 2012 € 12.665 - € 5.500 (2011) - € 5.250 (2012) = € 
1.915 
De reserve afdelingstrainingen is eind 2012 opgesoupeerd 
Het jubileumfonds is eind 2011 waarschijnlijk al leeg 
Het accommodatiefonds is ook nog een goede buffer van liefst € 30.000. 
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VOORSTEL: Wij menen dat de reserves voor onze afdeling nog voldoende zijn. Wij geven in 
overweging om vast te (laten) stellen hoe hoog het eigen vermogen behoort te zijn c.q. 
blijven. Vanuit dat dan vastgestelde bedrag is te bezien of en in hoeverre contributies en 
andere verhogingen noodzakelijk zijn. 
ANTWOORD AB: Hiervoor heeft het AB al aangegeven dat zij zich zorgen maakt over de  
teruggang van het vermogen van de afdeling. 
Maar het vaststellen van een minimumvermogen is op zich geen slechte zaak. 
 
Verloop reserves NTTB afd. ZuidWest 

PASSIVA   31-12-12 31-12-11 31-12-10 31-12-09 

Algemene Reserve  45.686 43.236 45.636 41.750 

Promotie  1.915 7.165 12.665 18.547 

Jubileumfonds  0 0 10.500 10.500 

Accommodatiefonds  30.000 30.000 30.000 30.000 

Jeugd: Uitb. Welpentr. 0 0 2.500 5.000 

Totaal 77.601 80.401 101.301 105.797 

+/- - 2.800 - 20.900 - 4.496  

 
 
ADVIES: Verenigingen zullen als eersten moeten zorgen dat er meer leden bij de afdeling 
komen. Mogelijk is wellicht om bij PR-werkzaamheden en andere verenigingszaken, 
scholieren in het V.O. in te schakelen die verplicht zijn om maatschappelijke stages te 
verrichten. Verenigingen zouden ook meer gebruik moeten gaan maken van 
combinatiefunctionarissen die werkzaam zijn bij de gemeenten en contacten leggen tussen 
scholen en verenigingen. MET activiteiten zijn nieuwe leden binnen  te halen en te 
behouden. 
 
Agendapunt 10 (benoeming leden afdelingsbestuur) 
ADVIES: Zonder bestuur geen afdeling, geen activiteiten. Wij hopen dat er mensen zich 
bereid verklaren om een taak op zich te nemen. Probeer de bestuurstaken toch iets te 
verlichten en stuur een dringend verzoek aan de verenigingen om ze de ernst van de 
situatie onder ogen te brengen. Ook hier zou een scholier (maatschappelijke stage) 
wellicht goede diensten kunnen bewijzen en een afdelingsbestuurder behulpzaam kunnen 
zijn.  
VRAAG: Is te denken aan een bestuur ondersteuner die werkzaamheden kan verrichten 
voor de vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1.500 per jaar ? 
ANTWOORD: Een bestuurondersteuner voor € 1.500,= per jaar of een scholier zal 
nauwelijks een taakverlichting opleveren voor de bestuursleden. De werkzaamheden zijn 
zo divers dat het instrueren van de ondersteuner waarschijnlijk meer tijd kost dan dat het 
tijdwinst oplevert. Het blijkt nu al dat het uitbesteden van de boekhouding naar het 
Bondsbureau nauwelijks tot geen minder werk oplevert voor de penningmeester. Het 
bestuur heeft NU een aantal volwaardige bestuursleden nodig en een functionaris die de 
opleidingen coördineert. 
 
Agendapunt 12 (bondsraad) 
In het verleden werd door een van de bondsraadsleden regelmatig verslag gedaan wat zich 
in die vergaderingen afspeelde en vooral kwamen zaken en opmerkingen vanuit ZuidWest 
daarin aan de orde. Helaas horen we niets meer over die vergaderingen behalve officiële 
verslagen die op de website NTTB zijn te lezen en pas na een half jaar. 
VRAAG: Kunt u de BR-leden vanuit onze afdeling hier eens naar vragen ? 
ANTWOORD AB: Helaas maakt de vaste “reporter” van de BR-vergaderingen geen deel 
meer uit van de delegatie uit ZuidWest. Wij zullen deze vraag voorleggen aan de huidige 
BR-leden. 
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15. Rondvraag 
Chris van de Wetering (OTTC) bedankt jan Mijnsbergen voor het vele werk dat hij verricht 
heeft met betrekking tot het bestellen van ruim 1.100 kaartjes voor de WK 2011. 
 
Op de vraag of het nu zeker is dat de contributie 2012 ongewijzigd blijft - nu de begroting 
2012 niet is vastgesteld - antwoordt Henk Sandkuyl ontkennend. 
 
Ineke de Graaf (Tios ’51) meldt dat er nog usb-sticks van de WK 2011 in de vorm van een 
tt-batje beschikbaar zijn. 
 
Marlies Somers (Hotak ’68) vindt dat er nu een onzekere situatie ontstaan is voor de 
afdeling ZuidWest. Misschien zouden er een aantal taken overgenomen kunnen worden 
door het Bondsbureau. 
Henk Sandkuyl antwoordt dat hij hoopt in september weer een volledig bestuur te kunnen 
presenteren. 
Chris van de Wetering (OTTC) is bereid mee te werken aan het zoeken naar een oplossing. 
Over de stelling van Marlies Somers dat er over 5 jaar geen afdeling meer bestaat in z’n 
huidige vorm wordt verder geen uitspraak gedaan. 
Hans van der Bruggen (Never Despair) vraagt zich af of er samenwerking met andere 
bonden mogelijk is, eventueel bonden met een regiokantoor. 
Tevens merkt Hans van der Bruggen op dat 50% van de verenigingen niet aanwezig is en 
vindt dit eigenlijk een schandalige zaak. 
Hans van der Bruggen stelt voor vanuit deze ALV  het HB van de NTTB te feliciteren met 
het fantastische WK 2011 in Rotterdam. Deze wens zal door het AB worden uitgevoerd. 
 
Ria Elshof (Son en Breugel) meldt dat bij haar nog wedstrijdboekjes te bekomen zijn. 
Verder bedankt zij het bestuur voor de vele werkzaamheden en complimenteert Henk 
Sandkuyl  voor de manier waarop hij het voorzitterschap waarneemt. 
Zij wenst tevens Jan Mijnsbergen een fijne tijd toe met Liesbeth zonder de 
tafeltennisdruk. 
 
16. Sluiting 
Henk Sandkuyl sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen. 
 
 
 
Arnemuiden, 30 mei 2011 
 
Jan Mijnsbergen 
voormalig secretaris NTTB afd. ZuidWest 
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Actiepunten naar aanleiding van de ledenvergadering van de Afdeling 
ZuidWest van de N.T.T.B. gehouden op 19 mei 2011 te Oudenbosch 
 
volgnr. omschrijving verantw. AB-lid 
 
11-01 Aan BR-leden vragen om tijdens de komende BR navraag te doen 
 omtrent de stand van zaken betreffende de “Voorbeeldverenigingen”  
 en het project “Samen vooruit”. Jan  
11-02 Aan BR-leden vragen om tijdens de komende BR te vragen of in de  
 competitiemodule van NAS het uitprinten van uitslagen, standen en 
 persoonlijke resultaten kan worden vereenvoudigd. Jan 
11-03 Richting deelnemers aan stopgezette afdelingstrainingen en hun ouders 
 duidelijk maken dat er alles aan gedaan is om tot een oplossing te komen.   Henk 
11-04 Aan BR-leden vragen om tijdens de komende BR aandacht te vragen voor de 
 problematiek betreffende het niet kunnen invullen van de bestuursfuncties  
 binnen de afdelingsbesturen. Jan 
11-05 Aan BR-leden vragen of zij voortaan na de BR-vergadering een verslag willen 
 maken voor publicatie op de website van de afdeling. Jan 
11-06 HB feliciteren vanuit ALV met fantastisch WK 2011 Henk 
11-07 Aan BR-leden vragen de hoogte van de vergoedingen aan vrijwilligers aan de 
 orde te stellen tijdens de komende Bondsraad. Jan 
11-08 Aan HB vragen te lobbyen voor een hogere en soepelere vrijwilligersvergoeding. Jan 


