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NTTB afd. ZuidWest 
 
 
NOTULEN vergadering regio Noord-Oost Brabant met AB op 17 januari 2011 te Den 
Bosch 

 

 

Aanwezig: afd. bestuur: Youri van Dijken, Jan Mijnsbergen en Henk Sandkuyl. 
 verenigingen: Thijs Stevens (Elshout), Ron van Meurs en Peter v.d. Velden 

(Rally), John Smits (NTTV – Nuland), Ron Hardam en Cees Kindt (Always 
Fair), Frans de Kort (TTCV- Veghel en LGSV-Veghel), René Gasbriels en 
Marieke Meijer (Smash ’73), Theo Viveen en Geert Stads (Kruiskamp ’81), 
Albert van Dijk (Schijndel), Uschi Meeuwis en Erwin van Eijndhoven 
(Taverbo-Sabo), Cor Habraken en Stefan Langemeijer ( Never Despair), 
Gerard van Eijkeren (Hooghei), Marja v.d. Peppel en Nico van Erp (OTTC), 
Heinz Korschner (Return-Oss), Anita Leemans en Gera van Veen (Rotac ’82). 

 
Afgemeld: ledenadministratie: Ria Elshof. 
 
Afwezig zonder bericht: verenigingen:  ASIO, HTTC, JCV, Never Down, N.O.N., PJS, Vice 

Versa ’64 en De Zwaantjes. 
 
 
1.  OPENING 
Henk Sandkuyl opent om 20.21 uur de vergadering en wenst iedereen een goed en sportief 
2011 toe. 
Als extra te bespreken punt wordt nog toegevoegd: Samenwerking tussen verenigingen. 
 
2. ACTIEPUNTEN REGIOVERGADERINGEN 2010 
Geen opmerkingen. 
 
3. VACATURES BINNEN AFDELINGSBESTUUR 
Door Henk Sandkuyl wordt benadrukt dat er beslist aanvulling van het bestuur moet komen:  
Jan Willem Bultman en hijzelf kunnen en willen vanaf mei de kar niet alleen trekken. 
Jan Mijnsbergen wijst er nog op dat John van Geel al vertrokken is en Youri van Dijken en 
hijzelf na de komende ALV niet door zullen gaan, ook als er geen opvolgers zijn. 
 
Theo Viveen adviseert het probleem ook aan het HB te laten weten. 
Hans van der Bruggen stelt voor in het uiterste geval een deel van het secretariaatswerk 
door een betaalde kracht te laten uitvoeren. 
Henk Sandkuyl oppert nog om de functie van secretaris eventueel te splitsen. 
 
4. TOEKOMST AFDELINGSKAMPIOENSCHAPPEN 
Henk Sandkuyl ligt toe dat er voor 2011 geen organisator is kunnen vinden, ook voor 2012 is 
daar nog geen zicht op. 
Henk van Rijn merkt op dat er in de regio Noord-Oost Brabant 3 of 4 verenigingen zijn met 
een grote zaal. 
Nico van Erp stelt voor om 1 regionale voorronde of een regionaal kampioenschap te 
organiseren en daarna 1 eindronde voor de hele afdeling ZuidWest. 
Henk Sandkuyl merkt op dat het ook mogelijk is aparte voorrondes te organiseren voor de 
verschillende licentieklassen in een verenigingsaccommodatie. 
Ook wordt nog geopperd om de voorrondes te spelen in plaats van de Top 6 meerkampen. 
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5. WK 2011 
Verenigingen kunnen kaartjes bestellen via Jan Mijnsbergen, zodat men altijd van de 
kortingsregeling kan profiteren. Alle verenigingen hebben hieromtrent bericht ontvangen. 
 
Chris van de Wetering is bereid om de coördinatie op zich te nemen van gezamenlijk 
busvervoer vanuit de regio naar Rotterdam. 
Jan Mijnsbergen zal alle verenigingen daarvan op de hoogte stellen. 
 
De voorgestelde korting op de toegangsprijs die dan betaald zou worden uit de beschikbare 
middelen voor de viering van het 10 jarig jubileum van de afdeling ZuidWest vindt veel 
bijval. 
 
Voor de gedachte om de ALV op zaterdag 14 mei tijdens de WK 2011 in Rotterdam te 
houden is weinig enthousiasme. Lang niet elke vereniging wil op die datum naar de WK en 
bovendien wordt het dan een erg rommelige vergadering.  
 
6. TIENJARIG JUBILEUM AFDELING ZUIDWEST 
De gedachte om (een deel van) het beschikbare geld voor de viering van het 10 jarig 
bestaan van de afdeling ZuidWest te besteden voor korting op bezoek aan de WK 2011 
vindt veel weerklank. 
Ook wordt door Theo Viveen geopperd om voor de jeugdleden van de afdeling ZuidWest 
een aandenken beschikbaar te stellen. 
 
7. COMPETITIEMODULE NAS 
Henk licht toe dat de competitiemodule van NAS nu een jaar werkt en de ervaringen zeer 
positief zijn. Alle problemen die er waren zijn voor zover het de werkgroep 
Competitiezaken betreft opgelost. 
Ten aanzien van het aanbieden van gegevens voor publicatie op de website van de afdeling 
is door het HB toegezegd dat dezelfde wijze van publiceren zou kunnen worden 
gehandhaafd. 
Helaas is die toezegging niet waargemaakt. 
Het vinden van de standen, uitslagen en persoonlijke prestaties is nu veel ingewikkelder en 
erg tijdrovend. Elke poule moet apart worden opgezocht. 
Henk Sandkuyl, die in het verleden de overzichten per vereniging via de site beschikbaar 
maakte, ziet daar geen kans meer toe en stopt daar mee. 
 
 
8. PRESENTATIE TABLE STARS 
Henk Sandkuyl verzorgt een presentatie van Table Stars. 
 
Het afdelingsbestuur beraad zich op het beschikbaar stellen van een subsidie aan de 
verenigingen bij de aanschaf van het pakket Table Stars dan wel het extra exemplaren 
aanschaffen door de afdeling ten behoeve van het uitlenen. 
 
9. LANGE DUUR COMPETITIEWEDSTRIJDEN 
Er bestaat weinig enthousiasme voor de ideeën van de NTTB-afdeling Noord voor het 
verkorten van de duur van de competitiewedstrijden. 
De wedstrijden moeten gewoon op tijd beginnen! 
De tijdsduur van de wedstrijden wordt niet als het probleem gezien, wel de reisduur. 
 
Geopperd wordt nog om de 7e klasse op te heffen, waardoor er meer verenigingen in de 6e 
klasse komen te spelen, wat weer tot kortere reisafstanden kan leiden. 
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10. RONDVRAAG 
Betreffende de samenwerking tussen de verenigingen wordt gewezen op de duo-competitie 
na de voorjaarscompetitie. 
Ook het samen reizen naar de WK 2011 is en vorm van samenwerking. 
 
Youri van Dijken geeft nog enkele mededelingen van de SCL door betreffende de 
competitie. 
 
Jan Mijnsbergen deelt nog mee dat met ingang van de najaarscompetitie de uitgave info 
ZuidWest in papieren vorm komt te verdwijnen. Er worden maar enkele exemplaren meer 
afgenomen en nu de uitslagen ook niet meer opgenomen kunnen worden is verdere uitgave 
in deze vorm weinig zinvol. 
 
De vraag of de verenigingen prijs stellen op de stukken voor de ALV in papieren vorm levert 
een aanmerkelijke meerderheid op voor het aanleveren digitale vorm. 
Jan Mijnsbergen zal inventariseren wie een papieren uitgave van de jaarstukken wenst. 
 
11. SLUITING 
Henk sluit om 22.26 uur de vergadering. 
 
 
Arnemuiden, 22/01/2011 
 
Jan Mijnsbergen 

 

 

 

Actiepunten regiovergaderingen 2011 
 
• Met Ad den Boer (ttv Breda) coördinatie binnen West-Brabant regelen van vervoer naar 

WK 2011. (West-Br.) 
• Organisatie kleinschalige activiteit voor “opleuken” ALV ter gelegenheid van 10-jarig 

jubileum afdeling ZuidWest. (West-Br.) 
• Nagaan of een subsidieregeling voor aanschaf Table Stars pakket door verenigingen 

haalbaar is. (West-Br.) 
• Nagaan of subsidieregeling mogelijk is t.b.v. trainerscursussen waarvoor er 1 of 2 

deelnemers te weinig zijn om te laten doorgaan (West-Br.) 
• Met Chris v.d. Wetering (OTTC) coördinatie binnen Noord-Oost Brabant regelen van 

vervoer naar WK 2011 (Noord-Oost Br.) 
• Inventariseren wie een papieren uitgave van de jaarstukken voor de ALV wenst (Noord-

Oost Br.) 
• Communiceren via info ZuidWest en website dat de papieren uitgave van info ZuidWest 

met ingang van de najaarscompetitie wordt beëindigd (Noord-Oost Br.) 
• HB op hoogte stellen van problemen bij samenstelling afdelingsbestuur (Noord-Oost Br.) 
• Nagaan subsidie voor KTTF nog mogelijk na introductie Table Stars (Zuid-Oost Br.) 
• Subsidie voor regionale kampioenschappen uitkeren onafhankelijk van afrekening 

(Zeeland) 
• Extra competitieklasse tussen 4e en 5e klas gezien het grote krachtsverschil (Zeeland) 
• Advertentie in regionale dagbladen voor vacatures AB (Zeeland) 
• Controle op door competitieleider gewijzigde – verkeerd ingevoerde – uitslagen is 

achteraf niet mogelijk (Midden-Brabant) 
• Waarom wordt er geen boete geheven voor een (beslissings)wedstrijd die niet doorging 

omdat er toch niets meer van af hing (Midden-Brabant) 


