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Redactioneel 

Colofon 

Het seizoen zit erop en de vakantie staat voor de deur. 
Voor veel tafeltennissers de tijd om eens rustig onderuit te 
zakken en zich eens niet bezig te houden met de favoriete 
sport. Toch is er nog voldoende te melden voor een ge-
Mixed. De financiële problemen van de NTTB werden uit-
gemeten in de media en niet alles wat geschreven werd 
klopte. In dit blad leest u meer over de problemen in het 
verslag van de Bondsraad en in het verslag van de toe-
spraak van voorzitter Kees Korevaar tijdens de ALV in Ou-
denbosch. 
Tafeltennisvereniging TTCV in Veghel bestaat 40 jaar en 
dat vieren ze. U leest in deze ge-Mixed meer over deze 
vereniging. 
Ik wens u allen een zeer goede zomervakantie en hoop dat 
u allen weer uitgerust en met frisse moed in september 
gaat beginnen aan het nieuwe seizoen. En denk dan in die 
vakantie ook eens na over de oproep van NTTB-voorzitter 
Kees Korevaar om de leden op te geven. Dan kan het stre-
ven van het hoofdbestuur, 50.000 leden in 2008, misschien 
zelfs eerder gehaald worden. 
 
Johan Heurter 

Inhoud 

‘ge-Mixed’ 

Redactieadres 

Johan Heurter, 
Langeakker 33, 
5735 HD Aarle-Rixtel. 
tel. 0492-382017 
e-mail: gemixed@nttb-zuidwest.nl 

Internet webmaster 

Henk Sandkuyl, 
Willibrorduslaan 5, 
5552 HA Valkenswaard. 
tel. 040-2070594 
e-mail:  
communicatie@nttb-zuidwest.nl 

website 

Afdeling ZuidWest 
http://www.nttb-zuidwest.nl 
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Via accountmanager Jack Holten ontving 
de redactie een sponsorstappenplan. Het 
is een lang artikel waarin uitgelegd staat 
hoe iedere vereniging tot een 
verenigingssponsorplan kan komen. Het 
artikel is zeer de moeite waard, maar iets 
te lang om integraal in ge-Mixed te 
plaatsen. Vandaar dat we het op de 
website hebben neergezet. U kunt het daar 
downloaden. De directe link is: http://www.
n t t b - z u i d w e s t . n l / s e i z o e n 0 3 0 4 /
verenigingssponsorstappenplan.pdf 

Een nieuwe ACL 
Tijdens de Afdelingsledenvergadering van 
11 mei werd door de voorzitter van de 
afdeling al aangekondigd dat de Afdelings 
Competitie Leider (ACL)  Franklin Gelder-
land de komende 1½ à 2 jaar zijn taak als 
ACL niet kon combineren met de studie die 
hij voor zijn werkgever diende te gaan 
volgen. 
Via een e-mailtje heeft Franklin ook de 
competitieleiders daarvan op de hoogte 
gebracht.. 
Op dit mailtje heeft Alexander Heil gerea-
geerd en na enig heen en weer mailen 
tussen hem en Franklin (waarbij hij van de 
laatste de nodige informatie over de functie 
ontving), heeft hij zich definitief beschik-
baar gesteld. 
Enige ruggespraak binnen het afdelings-
bestuur heeft er toe geleid dat wij hem 
graag zien komen als bestuurslid en ACL. 
Strikt formeel zal hij als ACL functioneren 
en als AB-lid ad interim, tot dat op de 
volgende Afdelingsledenvergadering in mei 
2005 zijn benoeming door de vergadering 
officieel kan worden geformaliseerd. 
Alexander zal door Franklin uiteraard 
worden ingewerkt. 
  
Het AB hoopt en verwacht dat Alexander 
op de medewerking van de verenigingen 
kan rekenen, zoals Franklin dat tot nu toe 
kon en dat de competitie in de komende 
jaren niets zal merken van de wisseling 
van de wacht. 
  
Met vriendelijke groet, 
NTTB afd. ZuidWest 
  
Jan Mijnsbergen 
Secretaris 

In ge-Mixed van december stond een lijst 
met verenigingen die geld geleend hebben 
aan de NTTB. Daarbij is de naam van de 
vereniging STV vergeten. Onze excuses 
daarvoor. 

Vergeten 

Sponsorplan 

ZuidWest kamp. 
De uitslagen van de afdelingskampioen-
schappen stonden traditiegetrouw in ge-
Mixed. Deze, vooral voor de deelnemers 
zelf, interessante pagina’s vindt u voortaan 
op de internetsite van de afdeling 
ZuidWest. De directe link is:  
http://www.nttb-zuidwest.nl/seizoen0304/
zw2004uitslagen.pdf 
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TTCV 40 jaar jong 

In de toenmalige Concert-
zaal Van Berkel werd op 14 
juni 1964 een groot Veghel 
toernooi georganiseerd met 
als doel in één klap een 
hoop nieuwe leden te ver-
krijgen. De belangstelling 
bleek groot en ter plekke 
besloot men onder de naam 
‘Blauw Geel’ nog hetzelfde 
jaar aan competities deel te 
gaan nemen. De naam 
‘Blauw Geel’ veranderde om 
begrijpelijke redenen (de al 
bestaande voetbalclub had 
dezelfde naam) vrij snel in 
TTCV en nu, veertig jaar la-
ter, staat TafelTennisClub-
Veghel in geheel Nederland 
te boek als een bloeiende, 
toonaangevende vereni-
ging. Dat ging niet altijd 
over een leien dakje. TTCV 
heeft meerdere malen aan 
de rand van de afgrond ge-
staan vanwege steeds weer 
terugkerende ruimteproble-
men. De club verhuisde van 
hot naar her binnen het 
Veghelse. Van Concertzaal 
Van Berkel naar de gymzaal 
van de Eerwaarde Broe-
ders, waar op een bepaald 

moment alleen nog maar ge-
traind kon worden. De com-
petitiewedstrijden moesten 
worden gespeeld in een 
vochtige nissenhut, ter be-
schikking gesteld door een 
wijkbestuur. Via een restau-
rant-zaal kwam men vervol-
gens in de kantine van Was-
serij Rath & Co terecht, het 
bedrijf waar toenmalig voor-
zitter Piet Mantoua werkzaam 
was. Daarna volgde een ver-
huizing naar de veel te grote 
Microhal in Veghel-Zuid om 
enkele jaren later enigszins 
wortel te schieten in de gym-
zaal aan de Vondelstraat. De 
ongezellige entourage daar 
zorgt er echter voor dat na 
een aanvankelijke groeiend 
aantal leden een verontrus-
tende daling ingezet wordt. 
Een harde kern actieve leden 
onderkent het gevaar en zet 
alles op alles om een ‘eigen 
home’ te realiseren. Dat komt 
er uiteindelijk in 1984. Aan de 
Rijksweg huurt men een hal 
van Groothandel v. Eerd 
waarin een prachtig tafelten-
niscentrum wordt gevestigd. 
Het aantal leden passeert in 

Veghelse tafeltennisclub blijft bruisen 
 
Na aanvankelijk elf jaar als ‘TTV Veghel’ ge-
ploeterd te hebben trok men in 1961 de stekker 
uit Veghels eerste tafeltennisclub. Volgens de 
overlevering omdat er praktisch geen belang-
stelling meer bestond voor deze tak van sport 
en daarmee samenhangende financiële proble-
men. Drie jaar lang sloeg men in Veghel vervol-
gens geen tafeltennisballetje meer, althans niet 
in clubverband. Totdat het in 1964 enkele cel-
luloïd-fanatici teveel werd. Zij waagden een 
nieuwe poging, en met succes.  

no-time de honderd en 
door de dagelijkse trai-
ningsmogelijkheden rijgen 
de sportieve prestaties 
zich aaneen. Helaas voor 
TTCV beginnen de JUM-
BO-plannen begin jaren 
negentig hun beslag te krij-
gen. Van Eerd geeft aan 
de hal voor andere doel-
einden te willen gebruiken, 
maar verleent TTCV alle 
medewerking en tijd bij het 
zoeken naar een nieuwe 
ruimte. Nog éénmaal rech-
ten zich de TTCV-ruggen 
en in 1994 realiseert men 
een volledig eígen tafelten-
nishal op het Prins Willem 
Alexander Sportpark. Nu 
de toekomst veilig gesteld 
lijkt groeit de club in een 
paar jaar tijd door naar de 
absolute Nederlandse top. 
In 2001 spelen zowel de 
jongens, meisjes als heren 
op het hoogste nationale 
niveau. De prestaties wor-
den vooral behaald door 
een in topsportland afwij-
kende trainingsaanpak. 
Niet het aantal trai-
ningsuren is bepalend, 
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TTCV 40 jaar jong (vervolg) 
maar de combinatie tussen 
de juiste oefeningen en het 
spelen in een hechte trai-
ningsgroep. Het is dan ook 
niet vreemd dat veel TTCV-
jongelingen langdurig aan 
de vereniging verbonden 
blijven en later zelfs kader-
functies gaan vervullen. 
Daar waar veel verenigin-
gen een groot verloop ken-
nen in de leeftijdsgroep 
16 – 20 jaar, behaalt TTCV 
haar grootste winst. De trai-
ningsfilosofie luidt dan ook 
altijd: ‘Niet hoe hoog ie-
mand speelt bepaalt de 
kracht van een vereniging, 
maar hoe lang iemand lid 
blijft en zich inzet voor de 
club’.  Opvallend aan TTCV 
is verder het geringe aantal 
hoofdsponsors dat haar 
naam aan de club verbon-
den heeft. In 1972 was Rath 
& Co de eerste. Die naam 
raakte zo ingeburgerd in 
Nederland dat je op een be-
paald moment niet meer bij 
TTCV speelde, maar bij Ra-
th. Rath & Co werd zo’n tien 
jaar later overgenomen door 
Nedlin en binnen de kortste 
keren ‘speelde je bij Nedlin’. 
Sinds een jaar of vijf is Van 
Herwaarden Interieurs uit 
Veghel de hoofdsponsor 
van de Veghelse tafelten-
nisclub. Slechts 3 hoofd-
sponsors in ruim 30 jaar, 
men zat nooit zonder. Over 
continuïteit gesproken. Be-
stuurlijk gezien veranderde 
er de laatste jaren nogal 
wat. Legendarische be-
stuurders als Piet Mantoua 
(voorzitter) en Pieter Jans-
sen (penningmeester) 
maakten in jaren tachtig 
plaats voor ‘jongere hon-
den’. Mantoua’s opvolger 
Hein Timmermans mag 

daarbij zeker niet onvermeld 
blijven als de grote stimula-
tor achter TTCV’s laatste 
bouwplannen, in samenwer-
king met bouwmeester Peter 
van Mil. Na het terugtreden 
van Timmermans volgden de 
bestuurswisselingen elkaar 
snel op en was er steeds 
minder sprake van continuï-
teit. Maatschappelijk gezien 
een volkomen normaal ver-
schijnsel, maar voor een ver-
eniging lastig. Sinds enige 
tijd lijkt er weer wat stabiliteit 
op het bestuurlijke vlak te 
ontstaan. Enkele ‘cultuur-
bewakers’ traden toe tot het 
inmiddels zevenkoppige be-
stuur en vanaf januari 2005 
komt de voorzittershamer 
zelfs in handen van Ton van 
Doorn, in heel tafeltennis-
land bekend als ‘mister TT-
CV’. Op prestatief terrein 
maakt TTCV na een aantal 
‘vette’ jaren momenteel pas 
op de plaats. Heren 1 speelt 
dit seizoen 1e divisie en 
daaronder volgt een hele rits 
herenteams die samen een 
keurige piramide vormen. 
Een damesteam ontbreekt 
helaas. Bij de jeugd wordt 
gebouwd aan een nieuwe 
lichting en lijken de magerste 
tijden voorbij.  
 
Ondanks haar 40-jarig be-
staan, vierde de Veghelse 
vereniging een bescheiden 
feestje. Bij TTCV is namelijk 
afgesproken dat men pas 
écht gaat ‘uitpakken’ als de 
club een halve eeuw bestaat. 
Op zaterdag 12 juni waren 
alle leden en oud-leden uit-
genodigd voor een reüniet-
oernooi (14.00 – 16.00 uur) 
en een gezellig feest vanaf 
20.00 uur, m.m.v. van de TT-
CV-band (Welke tafeltennis-

vereniging beschikt over 
een eigen band?) en een 
dj. Tussendoor was er nog 
een officiële receptie van 
17.00 – 19.00 uur.  
 
Reken maar dat beschei-
denheid niet betekende dat 
het geen ‘groots’ feest is 
geworden. Want de altijd 
hoog gehouden slogan 
‘TTCV = Pret & Presteren’ 
kreeg op 12 juni voor de 
volle 100% voor de helft 
zijn beslag. Ja, denkt u 
daar maar eens over na….  
 
Hans van der Wijst 
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Afdelingsledenvergadering 
In het openingswoord geeft 
afdelingsvoorzitter Adri 
Dam aan dat het landelijk 
gezien een bewogen jaar is 
geweest. Er is een 
hoofdbestuur afgetreden en 
een nieuw aangetreden en 
ze zijn druk bezig met 
puinruimen. Een belangrijk 
beleidspunt van het nieuwe 
HB is dat de NTTB in 2008 
50.000 leden heeft. “Dat 
kan makkelijk”, aldus Adri 
Dam. “Ik ben op diverse 
jubilea geweest en zie dan 
in de jubileumboekjes hoe-
veel leden een vereniging 
heeft. Die aantallen tref ik 
niet aan in de administratie 
van de NTTB. Als alle 
verenigingen in ZuidWest 
hun leden opgeven, was de 
afdeling er geen 200 op 
achteruit gegaan.” 
Voor de afdeling ZuidWest 

was het een redelijk normaal 
jaar. Hij roemde ook nog de 
inzet van de vele vrij-
willigers. 
De meeste agendapunten 
werden redelijk snel afge-
werkt. Er was weinig dis-
cussie en het was duidelijk 
dat het afdelingsbestuur het 
afgelopen jaar goed werk 
heeft verricht. 
Bij de rondvraag kwam een 
eventuele automatische in-
casso aan de orde. Uit een 
peiling bleek dat het aantal 
voorstanders iets groter was 
dan de tegenstanders en de 
mensen die zich onthouden. 
Het afdelingsbestuur komt 
hier later nog op terug. 
Er was ook nog een vraag 
van v.d. Akker van SAR over 
s p r e e k b e u r t e n  v o o r 
leerlingen van de basis-
scholen. Op het bonds-

bureau zijn pakketten te 
verkrijgen, maar Marlies 
Somers had een beter 
idee:”Haal de spreekbeurt 
naar je club. Laat de 
leerling die de spreekbeurt 
houdt de klas meenemen 
naar jouw accommodatie 
en laat daar de spreek-
beurt houden.” En dat is 
denk ik een goede 
mogelijkheid om tafeltennis 
meer onder de aandacht 
van de jeugd te brengen. 
 
Johan Heurter 
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Regionale Bezigheids Wedstrijden Verslag Bondsraad van 15 mei 2004 

Inleiding 
De vertegenwoordigers van de 8 NTTB-afde-
lingen (Holland-Noord, ZuidWest, West, Noord, 
Limburg, Gelre, Midden en Oost) kwamen in 
Nieuwpoort bijeen voor de voorjaarsvergadering 
van de Bondsraad (BR). De locatie was de ac-
commodatie van TTV Talani in Nieuwpoort. De 
aanvang was 10.30 uur en om 17.15 uur kwam 
een einde aan een lange zitting waaraan vanuit 
onze afdeling deelnamen Adri Dam, Nico van 
Erp, Leo Zuidweg en Hans van der Bruggen.  

De agenda bestond uit een 
15-tal punten waaronder 
de “gebruikelijke” zoals de 
notulen van de vorige ver-
gadering (22 november 
2003), de ingekomen stuk-
ken, bespreking van de  
jaarverslagen van diverse 
commissies, automatise-
ring, accountmanagement, 
herverkiezing hoofdbe-
stuursleden, benoeming le-
den van enkele bonds-
raadcommissies, voorstel-
len inzake dopingregle-
ment en wijziging competi-
tiereglement en het kader-
beleidsplan. 
De hoofdmoten waren de 
besprekingen van het 
Jaarverslag over 2003, in-
clusief financieel verslag 
en de notitie van het be-
stuur “Terug naar de ba-
sis”.  

De besproken zaken (ex-
clusief de hoofdmoten) 
Voorzitter Cees Korevaar, 
in de vergadering herbe-
noemd, herdacht in zijn 
openingswoord de begin 
dit jaar overleden secreta-
ris van het Hoofdbestuur, 
Ton Meijer en enkele an-

dere overleden NTTB-ers 
waaronder Frans Schoofs, 
oud- internat ional.  Het 
hoofdbestuur (HB) bestaat 
nu uit 4 leden maar de voor-
zitter hoopt in het najaar 
één maar mogelijk ook twee 
nieuwe bestuursleden te 
kunnen voordragen.  
Het bestuur zou in deze 
vergadering verslag doen 
over het afgelopen jaar 
maar de voorzitter wilde 
vooral ook met de BR de 
toekomst van de NTTB be-
spreken aan de hand van 
de beleidsvisie “Terug naar 
de basis” en de daarbij be-
horende meerjarenraming. 
 
Bij de ingekomen stukken 
zat een voorstel om de 
voorjaarscompetitie te laten 
starten in het eerste week-
end van februari. Door de 
afgevaardigden werden zo-
wel voor- als nadelen tegen 
dit voorstel ter sprake ge-
bracht. Onze afdeling was 
vóór het voorstel. Besloten 
werd om het voorstel om 
advies voor te leggen aan 
de competitiecommissie die 
vóór september a.s. met 
een voorstel/advies moet 
komen. 

In een ingezonden brief van 
de afdeling ZuidWest wer-
den bezwaren geuit t.a.v. 
het door de NTTB gevoerde 
licentiebeleid voor trainers. 
Volgens onze afdeling die-
nen er een aantal zaken ge-
regeld te worden om een 
goed licentiebeleid voor trai-
ners te kunnen waarborgen: 
de afdeling deed daarbij 
een aantal voorstellen. Het 
HB zal hierover overleg 
voeren met de VVTT 
(vereniging van tafeltennis 
trainers).  
De heer Stappers bekriti-
seerde in een brief de tucht-
rechtspraak van de NTTB. 
Hij zat al bijna drie jaar te 
wachten op een uitspraak. 
Adri Dam viel Stappers-brief 
bij: ook hij constateerde dat 
een zaak uit onze afdeling 
al jaren op een uitspraak 
wacht. De heer Sackers van 
de tuchtcommissie gaf aan 
dat veel tuchtzaken inmid-
dels zijn afgewerkt en dat 
daarbij prioriteit was gege-
ven aan zaken die behoefte 
hadden aan snelle afwer-
king. Bij de zaken waarop 
nu kritiek was, was daarvan 
geen sprake, aldus Sac-
kers. 

Door Hans van der Bruggen, BR-lid afd. ZuidWest 
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Over een aantal zaken werd 
vervolgens aldus gespro-
ken. 
-   Aan de automatisering 

binnen de NTTB wordt 
hard gewerkt. In de meer-
jarenbegroting zijn hier-
voor gelden gereser-
veerd. De verwachting is 
dat de ledenadministratie 
vóór 1 januari 2005 in de 
lucht is en mogelijk ook 
de nieuwe competitiead-
ministratie.  

-   Het accountantmanage-
ment loopt en krijgt een 
belangrijke plaats bij het 
onderdeel Communicatie, 
zoals in de nieuwe be-
leidsvisie van het HB is 
vermeld. Mede aan de 
hand van financiële 
plaatjes en een evaluatie-
verslag, waarbij ook Adri 
Dam betrokken is, zal de 
BR in november 2004 be-
slissen over de voortgang 
van AM. 

-   In het competitieregle-
ment werd de artikelen 1, 
5, 11 en 12 gewijzigd. 
Aan artikel 5 werd een 
tweede lid toegevoegd: 
“Het is een speler/speel-
ster niet toegestaan in 
één competitie uit te ko-
men voor een team in de 
landelijke seniorencom-
petitie in combinatie met 
een team in de landelijke 
jeugdcompetitie”. Aldus 
werd besloten. (Het voor-
stel van het HB inzake 
art. 5 werd door de BR 
enigszins aangepast). 

-   Het  concept -kader -
beleidsplan ondergaat 
nog enige aanpassingen 
en komt in een volgende 
vergadering opnieuw aan 
de orde.  

-   Bij de rondvraag heeft Ni-
co van Erp extra aan-
dacht gevraagd voor 
meer ondersteuning van-

uit het Bondsbureau voor 
het Kindertafeltennisfeest.  

NTTB-beleidsvisie “Terug 
naar de basis” 
In de notitie “Terug naar de 
basis” geeft het HB haar vi-
sie over de toekomstige 
richting van de NTTB. Aan 
de BR vraagt het HB deze 
visie te willen onderstrepen. 
In deze beleidsnotitie wor-
den o.a. de taken omschre-
ven van de NTTB, de vere-
nigingen, de afdelingen en 
de BR. De verenigingen 
vormen, aldus het HB, de 
basis van de NTTB en van-
daar de naam van de noti-
tie. In het beleid van de ver-
enigingen dient “kwaliteit” 
voorop te staan. Dit houdt 
in: 
-  zorg voor een adequate 

accommodatie 
-  zorg voor goed spelmate-

riaal 
-  zorg voor een kwalitatief 

goede opvang van 
(nieuwe) leden 

-  mogelijkheid bieden tot 
deelname aan (afdelings-
)competitie en toernooien 

-  organiseren van evene-
menten 

-  deelname aan de door de 
afdeling/NTTB georgani-
seerde activiteiten. 

 
Ook de taken van de afde-
lingen, van de BR en van 
het bondsbureau staan in 
de notitie vermeld. De 
NTTB kent vier beleidster-
reinen te weten communi-
catie en sponsoring, breed-
tesport, topsport en alge-
meen bestuurlijke zaken. 
Elke afdeling heeft in de BR 
recht op vier vertegenwoor-
digers die ieder deskundig 
zijn op één van de hiervoor 
genoemde beleidsterreinen. 
Voor elke vergadering van 
de BR vindt per beleidster-

rein een ledenberaad 
plaats. Daaraan gaan ook 
“externe deskundigen” deel-
n e m e n  d i e  e e n 
“kwaliteitszetel” gaan bezet-
ten. De bezetting van het 
bondsbureau bestaat uit to-
taal 8,3 fte’s, hetgeen vol-
doende wordt geacht door 
het optimaal gebruik maken 
van een 17-tal commissies 
bestaande uit vrijwilligers.  
De personele bezetting bij 
topsport, technische bege-
leiding e.d., bestaat uit 4,75 
fte’s, inclusief een topsport-
coördinator.  
De werkgebieden van de 
vier hiervoor genoemde be-
leidsterreinen zijn in de noti-
tie vastgelegd.  
Als speerpunt voor de perio-
de t/m 2008 heeft het HB 
gekozen voor “Eind 2008 
heeft de NTTB 50.000 le-
den”. De financiële verta-
ling van het nieuwe beleid is 
neergelegd in de meerjaren-
begroting 2004-2008. Daar-
in is rekening gehouden 
met de beoogde ledenwinst 
en contributieverhogingen 
als volgt: 2005 +10%, 2006 
+10%, 2007 +5% en 2008 
+5%. De grootte van de le-
denwinst zal bepalen of de-
ze percentages kunnen da-
len. 
 
De BR kan in grote lijnen in-
stemmen met het voorlig-
gende stuk. De naam van 
het stuk acht men te nega-
tief en voorgesteld wordt 
om het stuk een positievere 
klank te geven: “Op weg 
naar 50.000 leden”. Het 
HB stemt hiermee in.  
Naar de mening van diverse 
BR-leden dient meer aan-
dacht besteed te worden 
aan sponsoring, aan top-
sport m.n. het belang van 
de ere-divisie-verenigingen, 
aan doelstellingen en crite-
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Bondsraadsvergadering (vervolg) 
ria bij topsport en aan het 
beleid inzake trainingen en 
trainers. Over accountma-
nagement zal in het najaar 
van 2004 door de BR wor-
den beslist. De afgevaardig-
de van Gelre stelde dat de 
ALV van Gelre niet gelukkig 
is met deze NTTB-visie. De 
ALV dreigde zelfs met een 
afscheiding van de NTTB…. 
Voorzitter Korevaar betoog-
de ook met Gelre op goede 
voet te willen blijven! 
Hij zegde toe dat in de BR-
vergadering van november 
een definitief beleidsplan 
2005-2008 gepresenteerd 
zal worden. 

Het jaarverslag 2003 in-
clusief de financiën 
In zijn aanbiedingsbrief bij 
het jaarverslag 2003 schrijft 
voorzitter Cees Korevaar 
“het was me het jaartje wel, 
maar veel te lachen viel er 
niet”. De tegenslagen, waar-
over in het jaarverslag 2002 
is gesproken, bleken veel 
groter dan voorzien. En 
toch, zo schrijft hij, heb ik 
aan 2003 geen slecht ge-
voel over gehouden. Er 
heerste een sfeer van met 
zijn alle de schouders er on-
der en er wat van maken! 
En…sinds jaren vertoont 
ons ledenbestand geen 
achteruitgang, sterker nog: 
een winst van bijna 1000 le-
den, aldus de optimistische 
voorzitter. 
 
Het jaarverslag blijkt nog 
niet te zijn gedrukt: mutaties 
kunnen nog aangebracht 
worden. Onze afdeling stel-
de voor om voortaan het 
conceptjaarverslag in de BR 
te bespreken en pas na 
vaststelling dit te laten druk-

ken. In het jaarverslag doet 
het HB verslag van wat in 
2003 gebeurd is, inclusief 
het financiële deel. Daarin 
ook veel bijlagen met wed-
strijdresultaten, internatio-
nale contacten/successen, 
ledenaantallen e.d. Het bru-
to aantal leden (mensen die 
in 2003 lid zijn geweest) be-
droeg 38291. Onze afdeling 
heeft gevraagd dit leden-
aantal voor ZuidWest t.w. 
6259 te willen bezien aan-
gezien dit aantal niet in 
overeenstemming is met het 
door ons berekende aantal 
van 5979.  
 
Het financiële plaatje in het 
jaarverslag vertoont per 
eind 2003 een negatief ver-
mogen van  € 578.350. 
Daarin is het resultaat over 
2003 ad € 473.591 negatief, 
verwerkt. Natuurlijk vroeg 
de BR, en met name onze 
afdeling, daar nadrukkelijk 
aandacht voor.  
Volgens penningmeester 
Kees Kamp was het nega-
tief resultaat 2003 veroor-
zaakt door bijzondere lasten 
in 2003 en lasten uit 2002 
en voorgaande jaren ad € 
251.000 en € 300.000 ont-
staan vanaf 2001, betrek-
king hebbende op de subsi-
diepost Breedtesportimpuls. 
Hier werden reeds subsidies 
ontvangen maar nog onvol-
doende uitgaven gedaan. 
Zonder die oude lasten zou 
in 2003 een overschot zijn 
gerealiseerd van ca. € 
77.000, dit als gevolg van 
diverse bezuinigingen door 
het (nieuwe) bestuur.  
Voor een periode van 4 jaar 
(2001-2004) was door het 
ministerie in totaal € 
1.300.000 subsidie voor de 

breedtesportimpuls toege-
zegd. Om die ook te krijgen 
moest de NTTB in die 4 ja-
ren € 2.600.000 uitgeven 
aan activiteiten die met 
breedtesport van doen heb-
ben. Dat is de NTTB niet 
gelukt maar gepoogd zal 
worden, bij het ministerie, 
om de periode met twee 
jaar op te rekken, zodat dan 
nog uitgaven kunnen wor-
den gedaan en daardoor 
het terug te betalen bedrag 
ad € 300.000 verlaagd kan 
worden.  
 
De financiële commissie 
van de BR had (nog) geen 
verslag over 2003 kunnen 
opstellen: er waren nog te 
veel vragen aan het HB. De 
accountant geeft pas een 
goedkeurende verklaring na 
het vaststellen van de jaar-
rekening door de BR. Afge-
sproken is dat in een extra 
ledenberaad Algemeen Be-
stuurlijke Zaken de jaarre-
kening 2003 bekeken zal 
worden en wellicht dan kan 
worden vastgesteld.  
Voor 2004 raamt de pen-
ningmeester een overschot 
van € 140.000. Met leden-
winst t/m 2008 raamt de 
penningmeester zodanige 
overschotten in de jaren 
2005 t/m 2008 dat in 2008 
het negatief vermogen ze-
ker weggewerkt is. Er is dan 
wel rekening gehouden met 
de contributieverhogingen 
zoals in de beleidsvisie is 
aangekondigd en met het 
toenemen van het leden-
aantal tot 50.000.  
Het NTTB-bestuur gelooft 
er in, uw verslaggever hoopt 
het en vanuit de verenigin-
gen zal het gerealiseerd 
moeten worden. 
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Website bekeken 

AAC Cosmos uit Veldhoven 
De website van ttv AAC 
Cosmos uit Veldhoven ziet 
er zeer fraai uit. De 
vormgeving is erg mooi, 
met een navigatiebalk links 
en de informatie met veel 
foto’s rechts. Als je op een 
van de onderwerpen uit de 
navigatiebalk klikt, krijg je 
een rolmenu zodat je 
gemakkelijk en snel de 
informatie kunt vinden die je 
zoekt. Het probleem bij elke 
website is steeds het 
bijhouden. Wie zorgt ervoor 
dat de site actueel blijft en 
wie controleert regelmatig 
of alle links werken. Bij de 
site van AAC Cosmos valt 
op dat bepaalde zaken 
goed worden bijgehouden 

en andere duidelijk minder. 
Zo kan je wel alle actuele 
uitslagen van toernooien en 
wedstrijden vinden, maar de 
laatste clubbladen staan 
niet op de website. Van de 
bladen die er wel op staan, 
werkt de link niet. Jammer, 
want ook in clubbladen 
staat veel informatie. 
De site is zeer de moeite 
van het bezoeken waard. 
Het adres: http://www.ttvv.nl 

AAC Cosmos Veldhoven 
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NTTB-voorzitter Kees Korevaar geeft uitleg 

Tijdens de afdelingsvergadering in Oudenbosch 
was NTTB-voorzitter Kees Korevaar aanwezig. 
Hij vertelde wat er aan de hand is bij de landelij-
ke bond. Hieronder een korte samenvatting. 

Kees Korevaar begint met 
een opsomming van de ge-
beurtenissen van het afge-
lopen jaar. Op 24 mei 2003 
is het huidige hoofdbestuur 
gekozen. Ze troffen een fi-
nanciële situatie aan die 
niet geweldig was, maar 
ook niet dramatisch. Het 
vermogen was € 105.000 
negatief en er was een ver-
lies van € 180.000. Op 25 
juni zijn de afdelingsbestu-
ren bij elkaar geroepen en 
die hebben, samen met de 
fondsbeheerscommissie, 
geweldig geholpen. Ook de 
verenigingen hebben hun 
steentje bijgedragen door te 
lenen aan de NTTB. 
Op het bondsbureau waren 
veel nieuwe personeelsle-
den die geen affiniteit had-
den met tafeltennis. Op 7 
juli is de directeur ontsla-
gen, in december de mede-
werker communicatie en dit 
jaar zijn er opnieuw twee 
medewerkers ontslagen. Er 
is dus 4 fte bezuinigd (vier 
formatieplaatsen). De oude 
commissies zijn weer inge-
steld en bemenst en de 
NTTB wordt weer een orga-
nisatie van vrijwilligers, met 
een bondsbureau dat die 
vrijwilligers ondersteunt. 
 
Heden 
Op dit moment is bekend 
geworden dat het verlies 
niet € 180.000 was, maar € 
430.000. Het eigen vermo-
gen was 335.000 negatief. 

In een half jaar is al € 75.000 
bespaard, waardoor het ei-
gen vermogen nu € 280.000 
negatief is. 
De NTTB moet de subsidie 
breedtesportimpuls terug be-
talen in 2005 aan het Rijk. 
Dat is een bedrag van € 
300.000. Dit moet van de ac-
countant in de jaarcijfers en 
dus is het negatief eigen ver-
mogen op papier € 580.000. 
Met het ministerie wordt nog 
gesproken over het terugbe-
talen. De insteek van het 
huidige hoofdbestuur is dat 
het ministerie niets terugvor-
dert. 
 
Toekomst 
“Winnaars hebben een plan, 
verliezers slechts een ex-
cuus”. 
Aan de bondsraad is het 
plan: “Terug naar de basis” 
gepresenteerd. Er staat een 
meerjarenraming in met alle 
gegevens zoals die op dit 
moment bekend zijn. De pri-
oriteit nummer één is: Eind 
2008 heeft de NTTB 50.000 
leden (nu 38.000). Daarmee 
zouden een heleboel proble-
men opgelost zijn. Het 
hoofdbestuur denkt dat een 
ledenwinst van 12.000 in vier 
jaar mogelijk moet zijn. Het 
moet echter door de vereni-
gingen gebeuren. Het hoofd-
bestuur moet de gereed-
schappen aanreiken om die 
leden te winnen en de vere-
nigingen moeten zorgen voor 
een goede opvang en ze 

moeten kwaliteit bieden. 
Het accountmanagement 
kan daarin een belangrijke 
rol spelen. 
Een belangrijk speerpunt 
van het hoofdbestuur is 
ook het accommodatiebe-
leid. Meer verenigingen 
moeten beschikken over 
een eigen accommodatie, 
want de verenigingen met 
een eigen ruimte doen het 
erg goed. De afdeling 
breedtesport van het 
hoofdbestuur zal zich daar-
mee bezighouden. 
Ook topsport is een be-
langrijk item. Topsport 
heeft uitstraling en zorgt 
voor externe PR. Neder-
land loopt achter op het 
buitenland omdat we te 
weinig trainingsuren heb-
ben. Daarom kiest dit 
hoofdbestuur voor meer 
trainingsuren en meer trai-
ners en niet voor het spe-
len van kostenverslindende 
toernooien in het buiten-
land. Er komt een topsport-
coördinator en er worden 
criteria voor topsport vast-
gesteld, zowel voor coördi-
nator, bondscoach als spe-
lers. Ook wil het hoofdbe-
stuur de eredivisie meer 
voor het voetlicht brengen. 
Tot zover Kees Korevaar 
en de plannen van zijn be-
stuur. In het verslag van de 
bondsraad van Hans v.d. 
Bruggen leest u meer over 
de landelijke NTTB (zie blz. 
8 t/m 10). 

Door Johan Heurter 
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Jeugddag Regio Noord-Oost Brabant 

Enkele van deze deelne-
mers spelen in de NTTB 
competitie 4e klasse aspi-
ranten en de overige nemen 
deel aan de alternatieve 
RBW competitie die jaarlijks 
plaatsvindt in de regio. 
Bij voorinschrijving hadden 
64 gegadigden van zeven 
regioverenigingen zich aan-
gemeld, maar op de dag 
zelf bleven er 54 kinderen 
over, die verdeeld werden in 
1 meisjesgroep vanaf 7 t/m 
12 jaar en 6 jongensgroe-
pen in de leeftijd vanaf 7 t/m 
14 jaar. 
Acht ervaren regiotrainers, 
o.l.v. Theo van Mullekom 
van ttv Red Star ’58 uit Go-
irle en lid van de werkgroep 
TZ, boden zich spontaan 
aan, om het de kinderen 
naar de zin te maken. 
Om ongeveer 10.00 uur ver-
richte de regiovoorzitter 
Hans v.d.Bruggen de ope-
ning, waarna door Theo van 
Mullekom tekst en uitleg 
werd gegeven over het pro-
gramma, dat door de orga-
nisatie was samengesteld. 
Op 7 tafels moesten de kin-
deren vele technische vaar-
digheden uitvoeren, o.a. FH 
spinslag vanaf didactisch 
apparaat, service vanaf 
speler en combinatieslagen, 

service ontvangst en 2e bal 
spelen, BH blok trainer 
speelt FH slag, FH rally met 
blok trainer, voetenwerk en 
combinatieslagen en servi-
ce trainer op BH zijde te-
genstander, daarna  twee-
maal terug op trainer en 3e 
bal  FH smash. 
Deze technische slagen 
werden door de trainers uit-
gelegd, voorgedaan en 
eventueel na uitvoering ver-
beterd. Voor al deze taken 
kon men punten vergaren 
die door de trainers werden 
gegeven. 
Om ongeveer 12.30 uur 
was er een pauze ingelast 
om de kinderen de gelegen-
heid te geven de lunch te 
gebruiken. 
Na deze pauze begon men 
aan het spellenprogramma 
met o.a. ballen in paraplu 
slaan, ballen door hoepel en 
Pipo figuur slaan, ballen-
loop, ballen op batje stuite-
ren, rond de tafel met 
knock-out systeem en bal-
len stuiteren in bak. 
Ook voor dit programma 
konden punten verdiend 
worden. Deze tafeltennis-
spelletjes waren voor alle 
kinderen een soort uitlaat-
klep na al de inspanningen 
van de voorgaande techni-

sche vaardigheden. 
Om ongeveer 15.00 uur 
was het volledige dagpro-
gramma ten einde, en kon 
Evert Thomassen van de 
werkgroep TZ, die alle ge-
gevens keurig op de laptop 
bijhield, de uitslag bekend 
maken. 
De 2 hoogst scorende kin-
deren per groep ontvingen 
een fraaie standaard en 
voor alle deelnemers was 
er nog een oorkonde be-
schikbaar. 
Al met al een zeer geslaag-
de dag waarbij vooral inzet 
en sportiviteit hoogtij vier-
den. 
De organisatie wil iedereen 
bedanken, die heeft bijge-
dragen aan het succes van 
deze dag. 
 
Chris v.d.Wetering, 
Technische Zaken 
 
Theo van Mullekom,           
Technische Zaken 
 
Henk van Rijn, 
Regiobestuur N-O-Brabant 
 
Regiotrainers. 

Als afsluiting van het seizoen 2003/04 heeft de 
werkgroep TZ van de afd. zuid-west en het 
regio N-O-Brabant bestuur een jeugddag 
georganiseerd voor leden van 7 t/m 14 jaar. 
Deze dag werd gehouden in de prachtige 
accommodatie van ttv OTTC/Oss, die deze 
gratis aan ons beschikbaar stelde, waarvoor 
onze dank. 
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Communicatie 

Om al die informatie bij de 
juiste personen te krijgen is 
het is belangrijk om een 
goed communicatieplan te 
hebben. In dit plan staat 
precies beschreven wat je 
als vereniging wilt commu-
niceren, naar welke doel-
groepen, waarom en hoe je 
dat gaat doen. Gestructu-
reerde communicatie naar 
de verschillende doelgroe-
pen is belangrijk om je be-
leids- en communicatiedoel-
stellingen te bereiken. De 
inhoud van het communica-
tieplan is daarom altijd een 
uitvloeisel van het beleids-
plan van uw vereniging: de 
communicatiedoelstellingen 
staan nooit op zich.  
  
Interne communicatie 
Goede interne communica-
tie vergroot de betrokken-
heid van de leden bij de ver-
eniging. Het clubblad vervult 
een belangrijke rol in de in-
terne communicatie binnen 
de vereniging. Naast het 
clubblad kan internet van 
groot belang zijn voor uw 
vereniging.  
  
Andere interne communica-
tiemiddelen zijn mailings 
(denk aan e-mail services!), 
flyers, posters, Algemene 
Ledenvergaderingen en 
commissievergaderingen, 
club- en feestavonden, le-

zing van een topcoach of 
topsporter, en informatie-
borden in kleedkamers en 
kantines.  
  
Clubblad 
Competitie-uitslagen en -
standen, bondsinformatie, 
wist-u-datjes, informatie 
over commissies en be-
stuur, informatie over bij-
zondere leden, informatie 
over blessurepreventie, 
richtlijnen voor de kantine, 
recepten, verjaardagskalen-
ders: u kunt het zo gek niet 
bedenken of het kan in uw 
clubblad. Meestal is de pu-
bliciteitscommissie verant-
woordelijk voor het samen-
stellen en verspreiden van 
het blad. Een enquête kan 
aantonen of het blad goed 
gelezen wordt. Commissies 
en bestuur moeten het blad 
benutten om de leden op de 
hoogte te brengen. Belang-
rijk is dat ieder lid van de 
vereniging weet wie hij waar 
op kan aanspreken.  
  
Een aantal tips:  
•    Laat de leden zelf aange-

ven wat zij in hun club-
blad willen lezen!  

•    Gebruik altijd dezelfde 
basis en rubrieken, zodat 
de lezer zijn favoriete pa-
gina meteen kan vinden  

•    Veel foto's, weinig tekst  

•    Verstrek regelmatig re-
levante informatie  

•    Maak pagina's voor be-
paalde doelgroepen 
(jeugd, senioren, vrijwil-
ligers)  

•    Zet er niet te veel infor-
matie in (kunst van het 
weglaten)  

•    Herhaal belangrijke in-
formatie (kracht van de 
herhaling)  

•    Maak eens een prijs-
vraag over club (geef 
prijzen weg in samen-
werking met sponsors, 
verloot bijvoorbeeld 
kaarten voor topwed-
strijden)  

•    Hou de opmaak rustig 
(niet te druk in lay out, 
veel wit)  

•    Humor en roddels over 
leden doet het altijd 
goed  

•    Advertenties van spon-
soren (de plaatselijke 
supermarkt bijvoor-
beeld) maken het blad 
betaalbaar.  

 
 
 

Alle sportverenigingen doen aan communicatie. 
Denk alleen al aan het aankondigen van 
wedstrijden, het werven van leden, het uitgeven 
van een clubblad, het doorgeven van de 
wedstrijdverslagen aan de lokale media, het 
informeren van de gemeente etc.  
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Communicatie (vervolg) Info ZuidWest 

Het afdelingsbestuur wil de 
kosten mbt het wekelijkse 
competitiebulletin “InfoZuid-
West” drastisch terugbren-
gen. Het bulletin moet in de 
toekomst in hoofdzaak via 
de website van de afdeling 
worden gelezen en naar be-
hoefte door de lezers zelf 
worden afgedrukt. De kopi-
eer- en verzendkosten van 
de “papieren” uitgave moe-
ten omlaag. 
Tijdens de ALV van 11 mei 
is besloten om verenigingen 
tot 25 leden één papieren 
exemplaar op aanvraag te 
verstrekken en grotere vere-
nigingen twee. Verenigin-
gen moeten zelf bepalen of 
zij een papieren versie wen-
sen te ontvangen en deze 
zelf aanvragen. 
In plaats van af te wachten 
heeft het afdelingsbestuur 
besloten de omgekeerde 
weg te bewandelen: 
alle papieren abonnemen-
ten op InfoZuidWest ver-
vallen per 1 juli 2004. 
Papieren abonnementen 
moeten worden aange-
vraagd bij: Ria Elshof, Plu-
tostraat 17, 5694 SV, Son 
en Breugel, 0499-476222, 
ledenadmie@nttb-zuidwest.
nl 
De verwachting is dat we op 
deze manier de kosten voor 
de afdeling aanzienlijk kun-
nen drukken. Het AB is zich 
terdege bewust van het feit 
dat dit voor diegene die een 
papieren abonnement nodig 
hebben, extra werk met zich 
meebrengt, maar denkt dat 
dit de beste manier is om dit 
jaar nog de kosten van het 
bulletin te verlagen. 
 
Henk Sandkuyl 

Internet 
Een moderne sportvereni-
ging kan eigenlijk niet meer 
zonder een eigen website. 
Een site waar onder andere 
achtergrondinformatie over 
de club staat, over bestuur 
en commissies, competitie-
schema's, uitslagen, een 
pagina voor de jeugd, infor-
matie over de leden, toer-
nooien etc. Met het internet 
kunt u verschillende doel-
groepen van verschillende 
soorten informatie voorzien. 
Maak bij het vormgeven van 
de site onderscheid tussen 
informatie die nooit veran-
dert (zoals adresgegevens, 
telefoonnummer club, club 
locatie, wat doen wij, kanti-
ne, routebeschrijving, ambi-
tie, historie, bestuursregle-
ment etc.) en veranderende 
info (wedstrijden, nieuws, 
roddels, digitale foto’s etc.). 
Het maken van een pagina 
kost vaak geld (informeer 
eens of er 'deskundigen' 
binnen uw club zijn!), maar 

uiteindelijk is het goedkoper 
dan drukwerk. Op uw web-
site kunt u tevens links ma-
ken met bijvoorbeeld de 
website van uw sportbond.  
  
Externe communicatie 
Naamsbekendheid bij po-
tentiële leden, sponsoren, 
gemeente is voor de vereni-
ging van groot belang. Maar 
niet alleen naamsbekend-
heid is belangrijk: vergeet 
niet te vertellen waar u als 
vereniging voor staat wat de 
club doet en voor wie. De 
consument moet eenvoudig 
kunnen weten wat uw vere-
niging hem of haar te bie-
den heeft: waarom zou ie-
mand nu juist lid worden 
van uw club? Iedereen heeft 
andere beweegredenen om 
zich aan te sluiten: wees 
daar bewust van!  
 
Bron: bestuur en manage-
ment 
Website NOC*NSF (www.
sport.nl). 
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Verzekeringen 

Dat was het thema van een 
avond brainstormen in Lely-
stad samen met Maarten 
Vis, een doctorandus op dit 
gebied. Het werd een avond 
vol met voorbeelden, emo-
ties, nieuwe ervaringen en 
leerzame verbeterpunten. 
Bram de Muijnck, account-
manager voor de afdeling 
Holland-Noord en Midden 
en lid van de commissie 
PR&C van de afdeling West 
heeft deze bijeenkomst bij-
gewoond. Hieronder een 
korte samenvatting van de 
avond. 
 
Wat moet je je afvragen als 
je met verzekeringen aan 
de slag gaat? 
1. Welke risico's bestaan er 
bij de activiteiten van de 
vereniging? 
2. Kan de club risico's ver-
mijden? 
3. Zo nee, wie is er dan 
aansprakelijk voor die ri-
sico's? 
4. Kan de vereniging die 
aansprakelijkheid elders 
leggen of verdelen? 
5. Kan het risico verzekerd 
worden? 
 
In de spaarzame tijd die het 
bestuurslid van een tafel-
tennisvereniging heeft, blijkt 
het vaak lastig voldoende 

aandacht aan verzekerin-
gen te besteden. Hierdoor 
krijgen de verzekeringen 
van de vereniging vaak on-
voldoende prioriteit. Toch is 
het van groot belang goed 
verzekerd te zijn, ook als 
sportvereniging. Het kan im-
mers veel geld gaan kosten 
als het misgaat!!! 
 
Actielijst - aanpak van ver-
zekeringen: 
1. Maak één van de be-
stuursleden verantwoordelij-
ke voor de verzekeringen, 
bijvoorbeeld de penning-
meester of de voorzitter of 
diegene die de meeste affi-
niteit heeft met verzekerin-
gen. 
2. Reserveer periodiek 
(iedere twee weken of iede-
re maand) een uurtje om 
rustig de correspondentie 
en lopende zaken over ver-
zekeringen door te nemen. 
Vast punt op de agenda van 
het bestuur. 
3. Spaar relevante informa-
tie op (brieven, poliswijzigin-
gen, artikelen, post van ver-
zekeringsmaatschappijen) 
tot dat moment. Bekijk wel 
eerst of spoedeisende za-
ken direct aandacht vragen. 
4. Kijk of het mogelijk is om 
alle vervaldata van polissen 
op één datum te krijgen. Dat 

geeft de mogelijkheid om 
alle polissen in een keer 
goed te evalueren en te be-
oordelen. Iedere goede 
tussenpersoon of verzeke-
raar biedt deze mogelijk-
heid. 
5. Breng periodiek een be-
knopt rapport uit aan het 
bestuur en de ALV zodat 
iedereen op de hoogte is. 
6. Bekijk of uitbreidingen, 
wijzigingen in activiteiten 
van de vereniging of bouw-
plannen een nieuw of extra 
risico met zich meebren-
gen. 
7. Zorg bij opvolging tijdig 
voor juiste overdracht van 
de portefeuille aan uw op-
volger. 
 
Stappenplan: Hoe kies je 
de juiste verzekering? 
1. Informeer bij de NTTB. 
Heeft de bond verzekerin-
gen collectief geregeld? Ja 
dus! 
2. Welke? En is de vereni-
ging al aangesloten? 
3. Is er een mogelijkheid 
om je als club nog aan te 
sluiten? 
4. Zo nee, kies een onaf-
hankelijk adviseur. 
5. Inventariseer de risico's 
(denk ook aan overeen-
komsten met derden, bij-
voorbeeld huurovereen-

Een sportvereniging moet verzekeringen 
afsluiten, maar welke precies? Door eerst de 
risico's te analyseren en maatregelen te nemen 
om die risico's weg te nemen, kunnen heel wat 
verzekeringen achterwege worden gelaten. Wat 
natuurlijk geld bespaart. Hoe pak je zo'n analyse 
aan? 

Overgenomen uit Info West, Informatieblad van de afdeling West van de NTTB 
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komsten sportruimte) 
6. Inventariseer uw huidige 
polissen en de vervaldatum. 
7. Kies een pakket van po-
lissen die uw risico's goed 
afdekken. Aan te raden valt 
de sportverzekering van 
NOC*NSF: die is overzich-
telijk en afgestemd op de 
sportvereniging. 
 
Nog een kort woord over de 
aansprakelijkheid. 
 
Hoofdelijk aansprakelijk: 
De rechtsbevoegdheid van 
de vereniging speelt daarbij 
een rol. Rechtsbevoegdheid 
wil zeggen, dat de vereni-
ging zelfstandig drager van 
rechten en plichten is. 
Er wordt onderscheid ge-
maakt tussen: 
- Volledige rechtsbevoegd-
heid: vereniging is bij notari-
ele akte opgericht. De statu-
ten zijn opgemaakt, notari-
eel vastgelegd en verplicht 
gedeponeerd bij de Kamer 
van Koophandel. 
- Beperkte rechtsbevoegd-
heid: vereniging is zonder 
notariële akte opgericht, 
maar met een zogenaamde 
onderhandse akte. De sta-
tuten zijn wel opgemaakt en 
gedeponeerd bij de KvK, 
maar niet notarieel vastge-
legd. 
 
NTTB-verenigingen moeten 
overigens allemaal volledig 
rechtsbevoegd zijn. Anders 
kunnen zij geen lid van de 
NTTB zijn. 
Wat is het verschil? 
Bij een vereniging met be-
perkte rechtsbevoegdheid 
zijn de bestuurders én de 
vereniging, hoofdelijk aan-
sprakelijk voor schulden die 
voorkomen uit een rechts-
handeling – bijvoorbeeld, 
door het sluiten van een 
overeenkomst – en die tij-

dens, maar ook na hun be-
stuur, opeisbaar worden. 
Om deze persoonlijke aan-
sprakelijkheid van de be-
stuurders te voorkomen, is 
het noodzakelijk om de sta-
tuten in een notariële akte 
te laten vastleggen. 
 
De keuze die de oprichters 
van de vereniging (het moe-
ten er minstens twee zijn) 
maken – wel of niet via de 
notaris – heeft voor de vere-
niging dus uiteenlopende 
rechtsgevolgen. 
 
Bij aansprakelijkheid van 
bestuursleden valt een on-
derscheid 
te maken tussen: 
 Interne aansprakelijkheid. 
"Elke bestuurder tegenover 
de rechtspersoon gehouden 
is tot een behoorlijke vervul-
ling van de hem opgedra-
gen taak" (de Wet). Wan-
neer een bestuurder zijn 
taak niet behoorlijk vervult 
en er daardoor schade ont-
staat voor de vereniging, 
kan hij door de ledenverga-
dering aansprakelijk gesteld 
worden. Dit wordt interne 
aansprakelijkheid genoemd. 
 Externe aansprakelijkheid. 
Een bestuurder maakt af-
spraken met een derde, ter-
wijl hij/zij weet dat de vere-
niging die nooit na zal kun-
nen komen. Ook fraude, op-
l i c h t i n g  o f  a n d e r 
'wederrechtelijk' gedrag 
kunnen leiden tot persoonlij-
ke aansprakelijkheid. Let 
op! Het is nadrukkelijk niet 
zo dat iedere fout van een 
bestuurder hem persoonlijk 
aansprakelijk maakt. 
 

Wat moeten sportvereni-
gingen verzekeren en 
waarom? 
1. De aansprakelijkheids-
verzekering (individueel) 
2. De aansprakelijkheids-
verzekering (voor een 
sportvereniging) 
3. De ongevallenverzeke-
ring 
4. De bestuurdersaanspra-
kelijkheidsverzekering 
5. Evenementenonkosten-
verzekering 
6. Rechtsbijstandsverzeke-
ring 
Heeft u eens stilgestaan bij 
de vraag of iedere ouder 
die uw kinderen naar een 
uitwedstrijd rijdt wel een 
ongevalleninzittendenver-
zekering heeft? 
 
Wist u dat de barmensen 
aansprakelijk gesteld kun-
nen worden als zij drank 
verstrekken aan mensen 
die 'onder invloed' zijn, die 
daarna schade aanrichten. 
(aansprakelijkheidsverzeke
ring kan een oplossing 
brengen) Het is strafbaar 
om mensen die dronken 
zijn nog meer drank te 
schenken. Overtredingen 
van de Drank- en Horeca-
wet zijn strafrechtelijk van 
aard. 
Specifieke sportactiviteiten 
vragen om specifieke ver-
zekeringsvormen!! 
Voor informatie over verze-
keren kunt u terecht bij de 
NTTB (www.nttb.nl) of het 
NOC*NSF (www.sport.nl) 
Waardevolle informatie 
staat ook op: www.
sportverzekering.nl 
 
Bram de Muijnck 
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Jeugd de oplossing voor vrijwilligerstekort? 

Bij veel verenigingen is niet 
alleen de instroom groot, 
maar helaas ook de uit-
stroom. Er moet daarom 
aandacht worden besteed 
aan de jeugd. Wanneer 
men de ervaringen van de 
jeugd kent, is de kans gro-
ter dat er ook een beter 
jeugdbeleid ontstaat. Een 
belangrijk aspect om jonge-
ren vast te houden is ze 
een perspectief bieden. Een 
mogelijkheid is om jeugd 
geleidelijk aan bij kader-
functies te betrekken. Een 
goed begin hiervoor is het 
START-Weekend.  
 
Wat is het START-
Weekend?  
S T A R T  s t a a t  vo o r : 
Scholing - Teamvorming - 
Actie - Recreatie - Training.  
Het START-Weekend is 
een scholingsweekend voor 
jeugdleden van sportvereni-
gingen. Dit scholingsweek-
end zit boordevol activitei-
ten met een jaarlijks wisse-
lend thema. Het START-
Weekend stelt zich als doel 
de deelnemers een vliegen-
de start te geven als 
(toekomstig) kaderlid bin-
nen de vereniging. Hierbij 
wordt de werkwijze 'leren 
door doen' gehanteerd.  
  
Thema:  
'Leiderschapsstijlen'  
Elk jaar staat een bepaald 
thema tijdens het START-
Weekend centraal. Dit jaar 

is dat 'leidinggeven'. Er 
wordt kennis gemaakt met 
de verschillende leider-
schapsstijlen. Welke stijlen 
zijn er allemaal? En welke 
stijl heb jij? Deze onderwer-
pen worden verwerkt in ver-
schillende groepsopdrach-
ten die zowel theoretisch als 
praktisch ingericht zijn.  
Tijdens het START-Week-
end zullen de deelnemers 
kennis maken met een nieu-
we, onbekende sport. De 
deelnemers worden uitge-
daagd om mee te doen en 
te denken over de mogelijk-
heden van deze tak van 
sport. Wat voor sport het dit 
jaar is, houden we nog even 
geheim, maar het belooft 
spectaculair te worden! 
  
Voor wie, waar en wan-
neer? 
Deelname aan het START-
Weekend staat open voor 
jeugdleden van 14 t/m 21 
jaar, die als kaderlid binnen 
de sportvereniging actief 
zijn, of zich in de toekomst 
willen gaan inzetten als ka-
derlid in de vereniging. 
Het START-Weekend vindt 
plaats van vrijdagavond 22 
t/m zondagmiddag 24 okto-
ber 2004. De accommodatie 
is 'De Egel' in Austerlitz.  
  
Kosten  
De kosten voor het START-
Weekend bedragen slechts 
€ 25,- per deelnemer. Dit 
bedrag is inclusief eten, 

overnachting en studiema-
teriaal. Na aanmelding ont-
vangt de vereniging een 
nota van het totaalbedrag. 
Het START-W eekend 
wordt georganiseerd door 
de NCS en de NKS, die 
voor dit weekeinde een ei-
gen START-crew hebben, 
bestaande uit een deskun-
dig team docenten.  
  
Aanmelden 
De vereniging kan jeugdle-
den tot 1 oktober 2004 
aanmelden via het formu-
lier op www.nks.nl. Ver-
meld wie de contactper-
soon is namens de vereni-
ging. Er geldt een maxi-
mum van 50 deelnemers. 
In eerste instantie krijgen 
leden van NKS dameskorf-
balverenigingen voorrang.  
  
Informatie/ vragen?  
Voor meer informatie en/of 
vragen neem contact op 
met de Nederlandse Cultu-
rele Sportbond (P.W. Pot-
ter, tel: 020-6363061, e-
mail: verenigingsonder-
steuning@sport4all.nl) of 
met de NKS (tel: 073-
6131376, e-mail: vraag-
baak@nks.nl). 
Kijk ook op www.sport4all.
n l  o f  w w w . n k s . n l .  
 
Bron: bestuur en mana-
gement 
Website NOC*NSF (www.
sport.nl). 

Juist waar de roep om vrijwilligers steeds luider 
wordt, kan de oplossing liggen bij de (eigen) 
jeugdleden. De uitspraak 'wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst', is aangescherpt tot 'wie de 
jeugd houdt, heeft de toekomst'.  
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Regionale Bezigheidswedstrijden(RBW)  

Op zondag 25 april vonden de beslissende 
partijen plaats, waarvoor vele medailles be-
schikbaar waren. Al met al weer een ge-
slaagd competitiedeel, waarbij vooral de 
deelnemers zich sportief hebben gedragen. 

Welpen  leeftijd 7 t/m 11 jaar. 
18 Teams verdeeld in een A/B/C poule 
speelden te Vught, in de zaal van ttv. PJS 
o.l.v. Joop v.Hooft. Op 4 zondagen werden 
al deze partijen gespeeld, waarbij flink strijd 
werd geleverd door deze jonge talentjes. 

Het 2e deel van de RBW competitie 2003/04 zit 
er op. In totaal hebben 36 jeugdteams, bestaan-
de uit 2 of 3 personen per team, deelgenomen 
aan deze competitie, die eenmaal per 3 of 4 
weken in een zaal wordt gespeeld, o.l.v. Joop 
van Hooft (welpen) en Henk van Rijn (asp/jun). 

Uitslag: 
A-poule                                   B-poule                                          C-poule 
1 NTTV 1             24 p.           1 v.Liempd/ass 2 19 p.          1 OTTC 1            23 p. 
2 N.Despair 2      12 p.           2 N.O.N. 1           17 p.          2 NTTV 6             15 p. 
3 N.Despair 1      12 p.           3 NTTV 4            15 p.          3 NTTV 7             14 p. 
4 NTTV 2             11 p.           4 PJS 1               12 p.          4 N.Despair 4      12 p. 
5 v.Liempd/ass 1 10 p.           5 N.Despair 3        6 p.          5 PJS 2               11 p. 
6 NTTV 3               6 p.           6 NTTV 5              5 p.          6 Taverbo 1         niet opgekomen 
 
Na afloop reikte regiovoorzitter Hans v.d.Bruggen de vele winnaars de medailles en de 
bijbehorende kampioensdiploma’s uit. Tevens ontvingen alle deelnemers een 
herinneringsvaantje van deze RBW competitie. 
Verder bedankte hij de competitieleider Joop v.Hooft voor het gratis beschikbaar stellen van 
zijn PJS accommodatie en voor zijn geweldige inzet om deze competitie te doen slagen. 
Ook de begeleiders werden in zijn dankwoord meegenomen, want zonder hun is het niet 
mogelijk dit te realiseren. 
 
Aspiranten/Junioren, leeftijd vanaf 12 t/m 17 jaar. 

In deze categorie gaven eveneens 18 
teams acte de presence, die in een A/B/C 
poule van elk 6 teams werden ingedeeld 
naar sterkte en leeftijd. Ook in deze groe-
pen weer vele bekende teams, die gaarne 
op de zondagmorgen aan deze competitie 
willen deelnemen, omdat zij op de zaterda-
gen, andere verplichtingen hebben en dus 
niet actief in de NTTB competitie uit kunnen 
komen. 
Deze RBW competitie is dus voor vele 
jeugdige tafeltennissers een mooi alterna-
tief om ze te laten proeven aan het compe-
titie gevoel. Wanneer deze mogelijkheid er 
niet was, dan gaan deze talenten verloren 
voor onze tafeltennissport. 

Bij ttv OTTC/Oss en ttv Taverbo/Boxtel 
mocht de organisatie gratis gebruik maken 
van hun zalen, waarin 10 tafels opgesteld 
konden worden. 
Na het competitiedeel werd er door de or-
ganisatie nog een individueel toernooi aan-
geplakt, zodat deze deelnemers voldoende 
aan hun trekken zijn gekomen. 
Ook voor dit toernooi konden de winnaars 
een medaille verdienen, mits zij bij de beste 
drie behoorden. 
Er is in zowel het competitie, als in het indi-
vidueel toernooideel op een sportieve ma-
nier gevochten om als hoogste te willen ein-
digen. 
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RBW (vervolg)  
Aspiranten/Junioren, leeftijd vanaf 12 t/m 17 jaar. 
Uitslag competitie: 
A-poule                                   B-poule                                 C-poule 
1 NTTV 1             23 p.           1 NTTV 3            21 p.          1 v.Liempd/ass 1          22 p. 
2 Hooghei 1         18 p.           2 PJS 2               21 p.          2 NTTV 5                      16 p. 
3 NTTV 2             16 p.           3 NTTV 4            13 p.          3 Hooghei 3                  13 p. 
4 TTVE 1               9 p.           4 PJS 1               13 p.          4 OTTC 4                     13 p. 
5 Hooghei 2           9 p.           5 OTTC 3              4 p.          5 NTTV 6                        7 p. 
6 OTTC 1              0 p.           6 OTTC 2              3 p.          6 Taverbo 1                    4 p. 
 
Toernooideel. 
In 2 zevenkampen en 3 achtkampen werden de 38 spelers ingedeeld om op 2 tafels per 
poule dit toernooi te kunnen afwerken. 
In alle poules werd er onder grote publieke belangstelling flink strijd geleverd om bij de 
beste 3 te behoren. Vele partijen werden pas in de vijfde game beslist, zodat de spanning 
was te snijden. 
 
Uitslag toernooi:   alleen de 3 winnaars per poule. 
A-poule                                                     B-poule 
1 Tobi Pennings            NTTV         6 p.   1 Thom Schretzmeyer PJS            6 p. 
2 Michael v.d.Mee        Hooghei     5 p.   2 Luuk d.Laat               NTTV         5 p. 
3 Thomas v.d.Biezen   NTTV         3 p.   3 Remco Vermeulen    Hooghei      4 p. 
 
C-poule                                                    D-poule 
1 Tom Theyssen           PJS            6 p.   1 Martijn Broeders       v.Liempd    7 p. 
2 Remie d.Leeuw         OTTC         5 p.   2 Ivar Tang                   Taverbo      6 p. 
3 Dirk d.Wit                   v.Liempd    5 p.   3 Luuk Hermkens        OTTC         5 p. 
 
E –poule 
1 Danny Ceelen             OTTC         7 p. 
2 Alex Koks                   Hooghei     6 p. 
3 Rob v.d.Heijden         NTTV         4 p. 

Na afloop van dit toernooi kon Henk v.Rijn 
de prijzen uit gaan reiken, na eerst een 
dankwoord aan de zaalbeheerders, barme-
dewerkers en de begeleiders van de teams 
uitgesproken te hebben. De deelnemers 
werden door Henk nog eens extra bedankt 
voor hun geweldige strijdlust, maar ook 
voor hun sportieve instelling jegens organi-
satie en zaalbeheerders tijdens de wed-
strijdzondagen. Tevens ontvingen zij ook 
nog een herinneringsvaantje voor deelname 
aan deze competitie. 
De organisatie hoopt dat er in september 
weer voldoende teams aanwezig zullen zijn 

voor de najaarscompetitie. Inschrijfformulie-
ren worden tijdig door de regiosecretaris 
aan de regioverenigingen toegezonden. 
 
Henk v.Rijn. 
Regiobestuur. 
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Uit de clubbladen 
•    Bij ttv OTTC in Oss werd opnieuw een 

filmnacht voor de jeugd gehouden. De 
45 deelnemers kregen achtereenvol-
gens Finding Nemo, Ice Age, Charlies 
Angels, Pirates of the Carabien, Bad 
Boys 2 en Blade 2 te zien. En degene 
die in slaap viel werd wakker gemaakt 
met een bel. De nacht werd afgesloten 
met een ontbijt en daarna konden de 
kinderen thuis naar bed. 

 
•    Enkele leden van ttv Smash uit Geertrui-

denberg hebben op het Dongemond 
College een demonstratie verzorgd. 
Hierdoor kon de middelbare schooljeugd 
kennismaken met de tafeltennissport. 
Nu maar hopen dat er een aantal terug-
komen. 

 
•    Het kindertafeltennisfeest wordt bij de 

meeste verenigingen in de Kerstvakan-
tie gehouden. Niet bij ttv Wanzl-Belcrum 
in Breda. Daar waren op 7 mei 37 kinde-
ren aanwezig. ’s Morgens werden er 
spelletjes gedaan onder andere om de 
sterkte te bepalen en ’s middags waren 
er meerkampen. Het was voor de kinde-
ren een leuke en sportieve dag. 

 
•    Erg vaak komt het voor dat er tijdens 

een competitiewedstrijd toch nog een 
discussie ontstaat over de spelregels 
van het tafeltennis. Natuurlijk is het niet 
de bedoeling om ruzie te maken tijdens 
een wedstrijd en daarom heeft de redac-
tie van Het Mepperke van ttv De Mep-
pers uit Heeze een aantal belangrijke 
regels nog eens op een rijtje gezet. Mis-
schien ook een idee voor andere vereni-
gingen. 

 
•    De verbouwing bij ttv ODT in Roosen-

daal is begonnen. Na een klusdag op 5 
juni is de aannemer op 7 juni van start 
gegaan. De zaal blijft kan de verbou-
wing gewoon gebruikt worden, al is het 
dameskleedlokaal tijdelijk wel de helft 
kleiner. 

•      Ook ttv Unicum in Geldrop is aan het 
verbouwen. Op de website van de 
vereniging zijn foto’s te bekijken. Het 
adres: www.ttvunicum.nl 

 
•      Enquêtes zijn populair. Diverse vereni-

gingen gebruiken dit middel om te pei-
len wat de leden van iets vinden. Bij 
Het Markiezaat in Bergen op Zoom 
ging de enquête over het bezoek aan 
evenementen. Dat bezoek moet om-
hoog en volgens de geënquêteerden 
kan dat door meer promotie te maken 
voor het evenement. Informatie over 
komende evenementen ontvangt een 
derde van de leden het liefst per e-mail. 

 
•      Bij ttv Stiphout in Helmond ging de en-

quête over hetzelfde onderwerp. Hier 
vond maar liefst 75% dat e-mail ge-
bruikt moest worden voor het doorge-
ven van verenigingsberichten. Ook 
werd gevraagd wat de leden vinden van 
het betalen van vrijwilligers. Een kleine 
meerderheid bleek voor te zijn, maar 
wel met de nodige nuanceringen. Som-
mige werkzaamheden kwamen volgens 
de invullers wel voor vergoeding in aan-
merking, andere juist niet. De tegen-
standers gaven aan dat als er betaald 
wordt, het geen vrijwilligerswerk meer 
is. Dat vrijwilligers op een of andere wij-
ze gewaardeerd moeten worden, daar-
over waren voor- en tegenstanders het 
eens. 

 
•      Vaak vraag je je af wat het rendement 

is van allerlei kennismakingsactivitei-
ten. Levert het nu wel of niet iets op. Bij 
ttv Waalwijk hebben de kennismakings-
dagen in elk geval zin gehad. Vier kin-
deren hebben zich opgegeven als lid. 

 
•      Bij AAC Cosmos uit Veldhoven is een 

jaar lang een vrijwilligerscommissie ac-
tief geweest. Het werk zit er nu op en 
de belangrijkste aanbeveling aan het 
bestuur is dat er een vrijwilligerscoördi-
nator moet worden aangesteld. Het be-
stuur zoekt. 

 
Lees verder op bladzijde 22. 
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•    Het bestuur van ttv Tios ’51 probeert de 
leden naar de algemene ledenvergade-
ring te lokken door in de aankondiging 
te melden dat er twee nauw met elkaar 
samenhangende beslissingen genomen 
moeten worden over de nieuwe zaal. 
Wij zijn heel benieuwd naar die beslui-
ten. 

 
•    TTV Tanaka uit Etten Leur heeft een 

nieuwe voorzitter. Het is Riny Heimans. 
Hij is 7 jaar lid van Tanaka en speelt 
competitie in het 12e team in de 6e klas-
se. Binnen een week kreeg de nieuw-
bakken voorzitter al twee problemen op 
te lossen en dat is hem goed afgegaan. 

 
•    Op de ledenvergadering van SV Red 

Star ’58 werden vragen gesteld over de 
hoge bezorgkosten van het clubblad. 
Dat komt omdat na één week de overige 
clubbladen worden nagezonden. Mis-
schien is het een idee om dat niet meer 
te doen en de leden die het blad niet 
hebben meegenomen het digitaal toe te 
sturen. Dat kost in elk geval niets. 

 
 

Uit de clubbladen vervolg 


