
Uit de Bondsraad van 17 november 2012 (door Han van der Zijden) 
 
Tweemaal per jaar vergadert de Bondsraad, het hoogste orgaan binnen de NTTB, over het beleid van de NTTB. In de 
bondsraad zitten 24 gekozen vertegenwoordigers, waarvan zestien namens de acht verschillende afdelingen en acht personen 
met een zetel voor een specifiek kennisgebied.  
 
Het hoofdbestuur van de NTTB legt verantwoording af aan de Bondsraad. Namens de afdeling ZuidWest zitten Nico van Erp en 
ondergetekende (Han van der Zijden) in de Bondsraad.  Zij zijn benoemd door de ALV van ZuidWest. Daarnaast heeft ZuidWest 
twee plaatsvervangende bondsraadsleden, Adrie Dam en Albert Rooijmans, ook benoemd door de ALV.  
Bij de vergadering van 17 november waren Nico van Erp en ik aanwezig.  
 
 
Uitgedund Hoofdbestuur 
Bij de start van de vergadering, om 10.00u, bleek dat er een erg uitgedund Hoofdbestuur aanwezig was: de voorzitter Ronald 
Kramer was voor zijn werk in het buitenland. De vice-voorzitter, Ben Peereboom, had besloten om te stoppen als bestuurslid. Al 
een aantal maanden eerder had Paul Haldan zijn functie als bestuurslid Topsport neergelegd. Daarnaast zou het de laatste 
keer zijn dat Haro Valkenburg, verantwoordelijk voor Marketing, Sponsoring en Communicatie, als bestuurslid aanwezig zijn. Hij 
kon dit niet meer combineren met zijn werk voor de Hockeybond. De vergadering werd voorgezeten door Hans van Haaren, 
bestuurslid Wedstrijdzaken. Hij deed dit op een strikte, maar soepele wijze.  
 
Website 
De NTTB wil eenheid uitstralen, ook via de website. Haro Valkenburg gaf een toelichting bij de nieuwe website. Uiteindelijk 
zullen ook de websites van de afdelingen op één lijn gebracht worden met dit format. De Bondsraad ging akkoord met deze 
opzet.  
 
Opzet Eredivisie 
Een werkgroep onder leiding van Peter Hanning (Bondsraadslid) heeft in een rapport voorstellen gedaan om te komen tot een 
verhoging van het niveau van de Eredivisie. De Bondsraad is akkoord gegaan met dit rapport en heeft de werkgroep gevraagd 
om een en ander verder uit te werken. Het uitgangspunt moet zijn dat de Eredivisie het visitekaartje wordt van onze sport.  
 
 
Werkgroep bestuurlijke vernieuwing 
Deze werkgroep onderzoekt wat de beste structuur is voor de NTTB. De werkgroep zal op de volgende Bondsraad met een 
rapport komen. In dit verband is het goed om op te merken, dat wij in ZuidWest enigszins vooruit zijn gelopen op de resultaten 
van deze werkgroep. De situatie binnen onze afdeling dwong ons om tot een andere organisatiestructuur over te gaan � 
benoeming van twee afdelingsmanagers. ZuidWest heeft dit in nauw overleg met de voorzitter van de (landelijke) Werkgroep 
Bestuurlijke Hervorming, Wim van Selling, gedaan.  
In deze vergadering werd ook nog even stil gestaan bij de ontwikkelingen in ZuidWest. Aanleiding vormde het 
bestuursprobleem in de afdeling Gelre. Deze afdeling had gezien dat dat in ZuidWest op een goede manier was opgelost. Men 
wilde in de afdeling Gelre ook overgaan tot aanstelling van afdelingsmanagers. Er was een Buitengewone ALV uigeschreven 
met als enig agendapunt de benoeming van afdelingsmanagers. Ik heb in de Bondsraad aangegeven dat mij dat niet de juiste 
gang van zaken leek. Immers, dat soort ingrijpende beslissingen moet je uiterst zorgvuldig nemen. Aan die zorgvuldigheid 
ontbrak het, niet alleen volgens mij, maar ook volgens de Bondsraad en het Hoofdbestuur. Inmiddels is duidelijk geworden dat 
deze actie ervoor gezorgd heeft dat de afdeling Gelre weer een “gewoon” bestuur heeft. De Buitengewone ALV is niet door 
gegaan.  
 
Ledenaantallen 
Niet alleen het ledenaantal loopt terug, ook de deelname aan de competitie. Dit is een belangrijk speerpunt (ook financieel!). De 
competitie moet moderner. Er wordt een (zware) vrijwilliger gezocht die een project kan leiden. Er is nog geen geschikte 
kandidaat gevonden, maar voorlopig wordt er nog verder gezocht. Op het bondsbureau is hier geen capaciteit voor. 
Marketing: heeft zich gericht op jeugd en bedrijfstafeltennis. Bedrijfstafeltennis heeft niet voldoende rendement opgeleverd. Er 
wordt gekeken om dit extern te plaatsen (dan geen risico en wel kans op rendement). 
De opdracht sponsoring ligt nu bij de directeur van het Bonsbureau, Frank Berteling. Onlangs is bekend geworden dat hij de 
NTTB gaat verlaten: hij is benoemd tot directeur bij de Basketbalbond.  
 
Relatie Hoofdbestuur <-> VVTT (vereniging voor tafeltennistrainers) 
Deze relatie is al tijden niet goed. De Bondsraad komt met een oproep om met elkaar om tafel te gaan en initiatief te nemen. 
 
Atletencommissie 
De Bondsraad is akkoord gegaan met het instellen van een atletencommissie. Wie daar in gaan zitten, moet nog worden 
uitgewerkt. Vanuit die atletencommissie zal een vertegenwoordiger plaats nemen in de Bondsraad op basis van een 
functiezetel.  
 
WVTTK 
Er is verder nog gesproken over de financiën en de jaarplannen van de afdelingen. Daarnaast is er ook stil gestaan bij de 
reglementering inzake Veilig sporten en Seksuele intimidatie. Ook is er nog gesproken over de talentontwikkeling binnen de 
NTTB in relatie tot de topsport. Hier zijn geen besluiten over genomen; dit komt de volgende Bondsraadvergadering terug.  
 
Om ongeveer 16.00u sluit de voorzitter de vergadering. Maar dat deed hij pas nadat Nico van Erp alle aanwezigen had bedankt 
en met name het hoofdbestuur. Dit bedankje van Nico hoort inmiddels tot de tradities van de Bondsraadsvergaderingen.  
 
N.B.: de vergadering van de Bondsraad zijn openbaar. Als je een keer mee wilt, laat mij dat dan even weten! 
 
Han van der Zijden, Bondsraadslid afdeling ZuidWest 


