Notulen van de Afdelingsledenvergadering van de Afdeling ZuidWest van de
N.T.T.B. gehouden op 11 mei 2004 te Oudenbosch
Aanwezig:
Afdelingsbestuursleden:

Adri Dam, voorzitter
Jan Mijnsbergen, secretaris
Chris van Dijk, penningmeester
Nico van Erp, Toernooien en Wedstrijden
Franklin Gelderland, Competitiezaken
Henk Sandkuyl, Communicatie
Chris van de Wetering, Technische Zaken

Ledenadministratie:

Ria Elshof

Werkgroep Competitie:

Franklin Gelderland (ACL)
Remco Dijkers, SCL
Johan ’t Hooft, JCL
Bert Koenen, Competitieleider senioren
Herman Simons, Competitieleider senioren
Martin Noordam, Competitieleider jeugd

Adviesgroep Competitie:

Arno van Esch, Cor Bom, Marlies Somers

Uitslagendienst:

Leon van Esch

Werkgroep T&W:

Nico van Erp. Harrie Kuijpers, Bram Houterman, Willy de Klerk

Werkgroep Techn.Zaken:

Chris van de Wetering, Huub de Maat, Theo Mullekom

Werkgroep Communicatie:

Henk Sandkuyl, Johan Heurter

Kascommissie:

Jan-Willem Bultman
Kees Heijstek

Bondsraadsleden:

Hans van der Bruggen, Adri Dam, Nico van Erp, Leo Zuidweg

(Plv.) Bondsraadsleden:

Chris van Dijk, Ria Elshof, Jan Mijnsbergen

Bestuur regio N.O.-Brabant:

Hans van der Bruggen, Henk van Rijn

Bestuur regio West-Brabant:

Martin Noordam, Jan Maas

Bestuur regio Midden-Brabant: Bert Koenen
Ereleden:

Nico van Erp

Leden van Verdienste:

Adri Dam, Remco Dijkers, Ria Elshof, Arno van Esch, Johan ’t
Hooft, A. Jongenelen, Ad Jonkers,

Ereraad goud:

Johan Heurter, Harrie Kuijpers

Ereraad brons:

Hans van der Bruggen, Jan Willem Bultman

Hoofdbestuur NTTB:

Cees Korevaar (voorzitter)

Bondsbureau NTTB:

Mari de Graaf (directeur)
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Namens de verenigingen:
Arnemuiden
Attaque
ATTC ’77
The Back Hands
Wanzl/Belcrum
Best
Big Smash
Breda
BSM
Een en Twintig
Effect ’71
TTVE (Elshout)
Flash
Helmond ’57
Hooghei
Hotak ’68
Kapelle
Kerkwerve
Luto
Het Markiezaat
MTTV ’72
Never Down
NTTV (Nuland)
ODT
OTTC
de Pin Pongers
Rally
S.V. Red Star ’58
Renata
Reynaert

- J. Mijnsbergen
- J v.d. Ven
- M. Kerk
- C. de Boon
- J. Heurter
- P. Raaymakers
- A. de Hoon
- I de Graaf
- F. Linssen
- K. van Rooijen
- Z.J. Simonse
- W. Dielemans
- H. v.d. Buys
- B. Koenen
- A. v.d. Veeken
- Chr. Kluytmans
- F. Gelderland
- M. Stevens
- J. Fitters
- H. v.d. Zijden
- A. Brans
- E. Brans
- H. van Rijn
- Mw. M. Somers
- C. van Oers
- J. Huigens
- H. ‘t Hart
- E. v.d. Geld
- J.W. Bultman
- Q. Daas
- K. Smits
- F. Sanders
- M. v. Liempd
- J. Smits
- J. Schoenmakers
- F. Hanegraaf
- R. Quik
- R.H. Kleinman
- M. de Waal
- R. Brekelmans
- J. Geraerts
- R. Pieters

- H. de Maat
- J. de Bakker
- E. van Acker
- K.J. Sonneveld
- W. Kostense
-J.G. Remmers
SV Noord-Beveland - J. Meester
Smash
- H. v.d. Houdt
- R. Kouwenhoven
Smash ’70
- L. v.d. Horst
Son en Breugel
- H. Simons
- R. Elshof
Stiphout
- T. Willems
- J. v.d. Heuvel
STV
- H. Kennis
Tanaka
- R. Heimans
- T. Huysman
Taverbo
- F. van Oostenbrugge
TCO ’78
- A. Simons
Tios ’51
- L. van Esch
- T. Haselbekke
TTV Oudelande
- L. Jacobs
TTVS/van Liempd A - W. Hulsen
- M. Broeders
Unicum
- P. v.d. Bos
Valkenswaard
- H. Sanskuyl
TTCV/v. Herwaarden - R. van Bavel
AAC Cosmos
- T. Suijs
- M. Michielse
Vice Versa ’51
- B. Ploeg
- S. Wens
Waalre
- J. Geraerts
Waalwijk
- C.W. van Eersel
Witac
- C.H. Heijstek
- J. Vreugdenhil
- C. Bom
Yerseke
- C.P. de Blaey
’t Zand
- L. Zuidweg
TVP
- F. van Crugten
Fortuna ’83
- G.J. van Duijnhoven
- P. van Aerle
RDT
SAR ’72
Scaldina`

Afwezig met kennisgeving:
De organisaties:
De werkgroepleden:
De (plv) bondsraadsleden:
De ereleden:
Het lid v.d. ereraad zilver:
De verenigingen:

Brabants Sport Overleg
Mattanja Dijkers (competitiezaken), Piet Rombouts (uitslagendienst),
Jo Kuys (technische zaken), Daan Mijnsbergen (toernooien en
wedstrijden)
Albert Rooijmans
Raymond Gradus, Peter van Iersel, Thom de Jonge, Toine van
Otterdijk
P. Oomens
Always Fair, ASIO, De Meppers, Middelburg-Zuid, Smash ’76,
Westerzicht
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Afwezig zonder kennisgeving:
De verenigingen:

Aloysius, ASOC, ATTV ’71, ’t Batje, Bergeyk, de Bron, Budillia, Den
Dijk, Deurne, Geenhoven, GTI-Terneuzen, Hita ’79, HTTC, Irene,
JCV, Kruiskamp ’81, de Kuub, Never Despair, ONA, PJS, Return
Oss, Rotac ’82, Smash ’73, Taveres, TCS, Treffers ’68, Vice Versa
’64, de Zwaantjes

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter - Adri Dam - opent om 20.04 de vergadering en heet Cees Korevaar (voorzitter
NTTB) en Jack Holten (Accountmanager) welkom. Tevens een hartelijk woord van welkom aan
alle vertegenwoordigers van de verenigingen.
Zijn terugblik op het afgelopen jaar begint Adri Dam met de woorden uit het concept Jaarverslag
van de NTTB: “het was me een jaartje wel”. Dit had duidelijk betrekking op het financiële zwaar
weer van de NTTB als geheel. Tijdens de kort na de vorige ALV gehouden Bondsraad is het vorige
Hoofdbestuur naar huis gestuurd en daarvoor in de plaats is een nieuw (te) klein HB gekomen, dat
flink aan de slag ging en flink wat puin heeft moeten ruimen. Het eind van de financiële
tegenslagen is nog steeds niet in zicht.
Adri Dam roept op om juist in een periode van zwaar weer als verenigingen en leden solidariteit te
tonen. Hij refereert daarbij aan de doelstelling van het HB te groeien naar 50.000 leden, ook de
verenigingen van de afd. ZuidWest zouden daaraan bij kunnen dragen door al hun leden op te
geven bij de NTTB. Wanneer iedere vereniging dat zou doen zouden we niet – zoals dit jaar – 200
leden achteruit gaan maar vele malen meer vooruit.
Er zijn door het huidige HB maatregelen genomen om het Bondsbureau weer op orde te brengen.
Het accountmanagement is tijdens de Bondsraad van vorig jaar wel in werking gesteld omdat
stoppen tot een grote terugbetaling van reeds ontvangen gelden aan het Ministerie van VWS zou
leiden. Wel zet Adri nu vraagtekens bij doorgaan met accountmanagement na 2004 maar wel
alleen om financiële redenen.
De afdeling heeft een vrij rustig jaar achter de rug, met uitzondering van wat commentaar op de
reistijden binnen de competitie. Daarover zal op maandag 17 mei met de meest betrokkenen
overleg worden gepleegd.
Adri Dam waarschuwt ervoor om niet al te rustig als afdeling door te gaan op de ingeslagen weg,
hij zou best eens wat nieuws willen zien, zodat we niet als afdeling inslapen.
Vervolgens staat Adri Dam even stil bij het overlijden van de nieuwe secretaris van het HB, Ton
Meijer, en een aantal bestuursleden van andere afdelingen en mogelijk ook leden uit onze
afdeling. Hij verzoekt de vergadering staande een korte stilte in acht te nemen ter nagedachtenis
aan degenen die in het afgelopen jaar zijn overleden.
Ook verzoekt Adri Dam bij de verdere gang van zaken aan de sprekers die gebruik maken van de
zaalmicrofoons steeds hun naam en functie of vereniging te noemen. Tevens geeft hij aan dat het
de secretaris niet gelukt is een notulist te vinden, zodat deze die taak zelf maar op zich heeft
genomen.
Tot slot van zijn inleiding stelt Adri Dam de overige afdelingsbestuursleden voor.
2.Vaststellen notulen afdelingsledenvergadering d.d. 23 mei 2003 te Oudenbosch

De volgende twee aan de ALV voorgelegde correcties op de notulen worden vastgesteld.
pag. 6 / ad. 2 / 2e aandachtspunt / regel 3, 4 en 5
Volgens hem (= Hans v.d. Bruggen) was onderstaande niet genotuleerd en moet daarom
nog worden toegevoegd: “De bondsraadsleden hebben er - op uitdrukkelijk verzoek van
de afdelingsledenvergadering - tijdens de bondsraadsvergadering van 25 mei 2002 voor
gepleit dat de 11 puntenregel wordt doorgevoerd in alle afdelingen van de NTTB”.
De vetgedrukte tekst is aan de oorspronkelijke tekst toegevoegd.
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pag. 7 / Voorstellen uit de vergadering / 3e aandachtspunt
“Voorkomen dat de contributie structureel wordt verhoogd” te wijzigen in:
“Voorkomen dat de contributie meer dan trendmatig wordt verhoogd”
De cursief gedrukte tekst is vervangen door de vetgedrukte.
Nog een nagekomen correctie wordt door de vergadering overgenomen.
De vereniging ODT wordt van het lijstje op pagina 6 (verenigingen afwezig zonder
kennisgeving) overgeplaatst naar het lijstje op pagina 5 (afgemelde afwezige
verenigingen).
De notulen worden onder dankzegging aan de notuliste, met deze wijzigingen vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris – Jan Mijnsbergen – geeft aan wie zich heeft afgemeld voor deze vergadering (zie
overzicht aan- en afwezigen aan het begin van deze notulen).
4.a. Behandeling jaarverslag 2003 van het afdelingsbestuur
Adri Dam geeft aan dat voor wat betreft de fusie van de afdelingen Brabant en Zeeland, er nog
steeds een beroepszaak loopt dienaangaande, waarover na al die jaren geen definitieve uitspraak
is ontvangen. Hij spreekt zijn onvrede hierover uit.
Het jaarverslag wordt ongewijzigd onder dankzegging aan de secretaris vastgesteld.
Ook het jaaroverzicht wordt vastgesteld.
4b. Jaarverslag van de ledenadministratie
Ook dit jaarverslag wordt onder dankzegging aan Ria Elshof vastgesteld.
4c. Jaarverslag van de werkgroep competitiezaken
Het verslag wordt onder dankzegging aan Franklin Gelderland met zijn competitiewerkgroep,
vastgesteld.
Adri Dam deelt mee dat het AB op zoek is naar een (tijdelijk) vervanger voor Franklin die wegens
studie voor 1½ à 2 jaar zal moeten afhaken.
4d. Jaarverslag werkgroep toernooien en wedstrijden
Ineke de Graaf (Wanzl/Belcrum) deelt mee dat op pag. 38 in de opgenomen agenda de Nebas
Nsg Top 12 op 13/12/2003 niet door Irene, maar door Wanzl/Belcrum is georganiseerd.
Ton Haselbekke (Tios ’51) deelt mee dat bij de uitslagen van de ZuidWest kampioenschappen
2003 op de laatste regel van pag. 35 ten onrechte achter 2 namen de vereniging Tios ’51 wordt
opgevoerd. Uit een reactie vanuit de zaal blijkt dat deze speelsters tot de vereniging Tanaka
behoren
Het verslag wordt onder dankzegging aan Nico van Erp met zijn werkgroep toernooien en
wedstrijden, met deze wijzigingen vastgesteld.
.
4e. Jaarverslag werkgroep communicatie
Het verslag wordt onder dankzegging aan Henk Sandkuyl met zijn ploeg, vastgesteld
4f. Jaarverslag opleidingen
Adri Dam geeft aan dat er in onze afdeling maar 1 opleiding liep, maar dat er landelijk gesleuteld
wordt aan een nieuw opleidingsplan.
Het verslag wordt onder dankzegging aan Adri Dam vastgesteld.
4g. Jaarverslag technische zaken
Het verslag wordt onder dankzegging aan Chris v.d. Wetering en zijn werkgroep vastgesteld.
4h. Jaarverslag accommodatiezaken
Het verslag wordt onder dankzegging aan Johan Heurter vastgesteld.
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5. Verslag kascommissie
Bij monde van Jan-Willem Bultman doet de kascommissie verslag van haar op 22 maart j.l.
uitgevoerde controle.
Met betrekking tot de controle merkt de kascommissie het volgende op:
Op maandag 22 maart 2004 heeft de kascommissie bestaande uit Kees Heystek en Jan Willem
Bultman de boeken van de afdeling gecontroleerd. Kascommissielid Eelco Ligtenberg was wegens
dringende bezigheden elders verhinderd.
Hoewel de controle enigermate belemmerd werd, door problemen, die uw penningmeester Chris
van Dijk had met de PC waarop de afdelingsadministratie wordt bijgehouden, zijn we van mening,
dat de administratie op een accurate en verzorgde wijze wordt gevoerd.
We zijn van mening, dat de financiële verslaglegging, zoals die is opgenomen op pagina’s 44 t/m
49 van de jaarstukken van de afdeling over het jaar 2003 een getrouw beeld geven van inkomsten
en uitgaven over 2003 en de vermogenspositie van de afdeling per 31 december 2003.
We stellen voor bestuur en penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde financiële
beleid.
Overweging en een aanbeveling:
In aanmerking genomen, dat:
o de afdeling over 2003 een verlies geleden heeft van € 2.784;
o het afdelingsbestuur over 2004 een begroting voorlegt, die sluit met een negatief resultaat van
€ 5.000
Geven wij bestuur en leden van de afdeling ZuidWest in overweging als dit verlies structureel
mocht zijn, na te gaan wat nu exact de taken zijn van de afdeling en wat daar als inkomsten vanuit
de aangesloten leden(verenigingen) tegenover dient te staan.
Ter verlichting en vereenvoudiging van de werkzaamheden van de penningmeester, stellen we
voor om nota’s die hij namens de afdeling rondstuurt, zoveel mogelijk per automatische incasso te
doen innen.
6a. Begroting 2004 en exploitatierekening over 2003
Over de begroting en exploitatierekening worden geen op- of aanmerkingen gemaakt en worden
vastgesteld.
6b. Balans per 31 december 2003
Eardly v.d. Geld (Luto) merkt op dat naar zijn mening “leningen” niet onder de “activa” en “passiva”
dienen te worden verantwoord.
Chris van Dijk geeft aan dat het leningen zijn die we hebben uitstaan en zijn aangegaan. Hij zal
kijken of hij die volgend jaar anders kan benoemen.
Over de balans worden verder geen op- of aanmerkingen gemaakt. en wordt vastgesteld.
7a. Evaluatie jaarplan en prioriteitstelling seizoen 2003-2004
7b. Beleidsplan 2003-2006
7c. Jaarplan en prioriteitstelling seizoen 2004-2005
Johan Heurter geeft aan dat ge-Mixed tegenwoordig alleen in digitale vorm wordt aangeleverd, als
gevolg van het wegvallen van steeds meer advertenties en de hoge druk- en verzendkosten.
Er wordt gedacht aan een samenwerking tussen de diverse afdelings-websites om elkaars
berichten te kunnen aanbieden.
In de toekomst krijgen alle bekende e-mail adressen een bericht wanneer er een nieuwe ge-Mixed
is verschenen.
Hans v.d. Bruggen (Bondsraadslid) betreurt het niet meer in papieren vorm verschijnen van geMixed. Hij vraagt de aanwezigen wie de digitale ge-Mixed uitprinten of van het scherm lezen.
Dat blijkt behoorlijk mee te vallen.
Ria Elshof (Son en Breugel) merkt op dat de lay-out met twee kolommen niet handig werkt om via
de computer te lezen.
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Henk Sandkuyl antwoordt dat een en ander het gevolg is van de snelheid waarmee van papieren
versie is overgestapt op de digitale versie. Er wordt verder gedacht en misschien worden in de
toekomst regelmatig korte berichten los rondgestuurd, waardoor meer actualiteit verkregen wordt.
Johan Heurter (ATTC ’77) merkt op dat hij op blz. 55 de werkgroep Communicatie mist en meent
dat die in het lege vak (halverwege de pagina) zou moeten staan.
Adri geeft aan dat dit inderdaad juist is.
Ineke de Graaf (Wanz/Belcrum) meldt dat de Zeeuwse Top 6-kampen Jeugd alleen voor WestBrabantse leden openstaat wanneer deze leden in een gecombineerde Zeeuws-Brabantse poule
competitie hebben gespeeld. Zij zou graag zien dat de Top 6 kampen voor alle jeugdleden uit de
afdeling worden georganiseerd.
Willy de Klerk (organisatie Top 6-kampen Jeugd) merkt op dat dit jaar alle uitgenodigde leden van
Wanzl/Belcrum het hebben laten afweten.
Volgens Ineke de Graaf komt dit omdat zij samenvallen met een ander toernooi, n.l. het B/C
ranglijsttoernooi.
Nico van Erp zegt toe dat in de Werkgroep Toernooien en Wedstrijden de organisatie van Top 6kampen Jeugd voor de hele afdeling besproken zal worden.
Nico van Erp deelt verder mee dat de Top 6-kampen Senioren van a.s. vrijdag niet doorgaan. er
hadden slechts 29 van de 60 uitgenodigde spelers positief gereageerd.
Willy de Klerk (organisatie Top 6-kampen Jeugd) geeft nog aan dat ook voor de Top 6-kampen
Jeugd de belangstelling slecht is.
Marlies Somers (Hotak ’69) heeft begrepen dat de deelname aan de ZuidWest
kampioenschappen bij de senioren bedroevend was. Zij doet de suggestie om de Top 6-kampen te
organiseren als voorbereiding op de voorjaarscompetitie in januari, op basis van de resultaten van
de najaarscompetitie. Ook voor de ZuidWest kampioenschappen zou te overwegen zijn weer naar
januari te gaan.
Adri Dam sluit hierbij aan met de mededeling dat in de Bondsraad van zaterdag 15 mei het
voorstel wordt besproken om de voorjaarscompetitie voortaan pas te laten starten in de eerste
week van februari. De vergadering reageert met een “waterig” applaus.
Freddy van Oostenbrugge (Taverbo) vindt het geen wonder dat de ZuidWest kampioenschappen
slecht worden bezocht. Taverbo had zich met 25 deelnemers opgegeven en kreeg te horen dat
hun lijst kwijt was geraakt en zij niet mee konden doen.
Adri Dam reageert met de mededeling dat het Afdelingsbestuur hiervan op de hoogte is gesteld en
er bepaald niet blij mee was.
Nico geeft dit volmondig toe en biedt namens de Werkgroep Toernooien en Wedstrijden de
excuses aan. Wel geeft hij nog aan dat er alles aan gedaan is om de spelers nog mee te laten
doen, maar dat Taverbo er zelf voor gekozen heeft om met de senioren niet meer mee te doen.
Freddy van Oostenbrugge (Taverbo) reageert hier op met de mededeling dat de excuses wel erg
laat kwamen en dat de senioren geen zin hadden naar Veldhoven te reizen met de kans voor niets
te komen wanneer er geen afzeggingen waren.
Nico van Erp reageert nog op het voorstel van Marlies Somers (Hotak ’69) met de mededeling dat
de zaalhuur in mei vele malen lager ligt dan die in januari.
Ludo Jacobs (TTV Oudelande) reageert nog op het aantal deelnemers aan de Top 6-kampen
Jeugd met de opmerking dat een van zijn speelsters 80% had gespeeld, alleen had zij maar de
helft van de wedstrijden gespeeld en niet de vereiste “de helft + één”. Misschien zou een ruimere
toelating soulaas bieden.
Ton Willems (Stiphout) memoreert dat er voor wat betreft het Kindertafeltennisfeest in 2003 een
daling was van 1.000 deelnemende kinderen ten opzichte van 2002., ook het aantal verenigingen
daalde met ongeveer 30%. In het Jaarplan wordt gesproken over “aansluiten bij de landelijke opzet
van het Kindertafeltennisfeest”, maar hij vraagt zich af wat die opzet is.
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De voorbereiding vanuit Zoetermeer was zeer beneden de maat. TTV Stiphout vindt dat er een
grotere en professionelere inzet moet komen vanuit het Bondsbureau, vooral wat de tijdige
aanlevering van materialen e.d. betreft. Zowel Adri Dam als Nico van Erp sluiten zich hierbij aan. In
de Bondsraad van zaterdag 15 mei zal hierover een voorstel worden gedaan.
Hans v.d. Bruggen (bondsraadslid) leest dat de inventarisatie betreffende de Nevenbonden is
afgerond, hij vraagt zich af wat hij zich daarbij moet voorstellen.
Adri Dam geeft aan dat de problemen binnen de NTTB aanleiding zijn voor het feit dat er geen
verdere acties zijn ondernomen. De NTTB heeft momenteel weinig “bagage” om met de
Nevenbonden te gaan overleggen.
Wat betreft het bezoeken van verenigingen heeft de afdeling gewacht wat er gaat gebeuren met
de invoering van accountmanagement van de landelijke organisatie. Gezien de ontwikkelingen
binnen de N.T.T.B. zal dit waarschijnlijk niet van de grond komen. Adri Dam zal hierdoor het thema
verenigingsbezoek oppakken om de band met de verenigingen te verbeteren.
Hierover worden geen op- of aanmerkingen gemaakt.
8. Vaststelling van de afdelingscontributie en de heffingen voor de jaren 2004/2005
De financiële voorstellen worden akkoord bevonden.
9. Vaststelling van de begrotingen 2004 en 2005
Hans v.d. Bruggen (bondsraadslid) merkt op dat het saldo verlies voor het jaar 2004 is begroot op
€ 5.000,= en voor 2005 op € 0,=. Het verschil zit hem in de bijdrage accountmanagement.
Kan de voorzitter ingaan op het al dan niet doorgaan na 2004 van het accountmanagement?
Adri Dam stelt (op persoonlijke titel) dat het op dit moment niet te voorspellen valt of het
accountmanagement na 2004 door zal gaan. Wel is hij er van overtuigd dat het niet op de huidige
financiële basis kan. Er moet wel een communicatie vorm tussen afdeling en verenigingen
overeind blijven.
Het Afdelingsbestuur wil vooralsnog de contributie niet meer verhogen dan met het trendmatige
percentage. Mocht bij doorgaan van het accountmanagement een extra contributievehoging toch
nodig zijn dan zal het AB daar in 2005 - of misschien nog eind 2004 – met een voorstel aan de
Afdelingsledenvergadering komen.
Leo Zuidweg (’t Zand) merkt op dat de begroting sluit met een tekort van € 5.000,=. De financiële
reserve is daarmee vrijwel uitgeput. Hij vraagt of er is onderzocht of er ruimte is binnen de
exploitatie om dit tekort van € 5.000,= eventueel gedeeltelijk op te vangen. Ook vraagt hij in
hoeverre de reserve van het accommodatiefonds beschikbaar is als algemene reserve.
Chris van Dijk deelt mee dat er indien nodig geschoven kan worden binnen de reserves. Gaan we
gebruik maken van de reserve voor het accommodatiefonds ten behoeve van de algemene
reserve, dan kan het voorkomen dat we verenigingen die geld willen lenen in de toekomst teleur
zouden moeten stellen.
De begroting op zich biedt nog wel enige ruimte, maar zeker geen € 5.000,=.
Marlies Somers (Hotak ’68) vraagt zich af of er niet meer winst te behalen valt door het in digitale
vorm uitgeven van ge-Mixed en Info ZuidWest.
Volgens Henk Sandkuyl zal het mede afhangen van de medewerking van de verenigingen.
Wanneer er weinig papieren abonnementen op Info ZuidWest worden aangevraagd zullen de
drukkosten sterk verminderen. En wanneer dat aantal heel sterk omlaag gaat, kan er ook nog
bezuinigd worden op de portokosten,.Wel gaan we door de verlaging van de oplage wel over van
het goedkope tarief voor partijenpost naar het duurdere normale tarief.
Het is niet de bedoeling die mensen die niet zo thuis zijn op de computer extra te laten betalen
voor de papieren versie van Info ZuidWest.
Chris van Dijk vult nog aan dat de bedragen voor Info ZuidWest in de begroting al zijn verlaagd ten
opzichte van de oorspronkelijke begroting voor 2004.
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Ton Willems (Stiphout) vraagt op welk tijdstip de Bondsraadsleden moeten beslissen over het wel
of niet meegaan in het vervolg van accountmanagement in 2005 en volgende jaren.
Adri Dam antwoordt dat dit in november 2004 zal plaatsvinden.
Vervolgens vraagt Ton Willems op welke gronden er in de Bondsraad wordt beslist over het
bereiken van de doelstellingen die de NTTB voor ogen heeft.
Adri Dam antwoordt hierop dat er onder andere contacten met de coördinator accountmanagement
– Dos Engelaar – zijn geweest . Ook andere gesprekken zijn gevoerd. De commissie die de
evaluatie van het accountmanagement uitvoert (waar Adri Dam deel van uit maakt) is ook van
plan bij de evaluatie te komen met adviezen. Wanneer de commissie tot de conclusie komt dat het
op de huidige manier niet kan doorgaan zal zij met alternatieven komen.
Vervolgens gaat de vergadering akkoord met de begrotingen 2004 en 2005.
PAUZE
10. (Her)benoeming bestuursleden
Voor een periode van drie jaar worden Chris van Dijk en Henk Sandkuyl wederom benoemd tot lid
van het afdelingsbestuur.
11. (Her)benoeming leden kascommissie
De huidige leden van de kascommissie, Jan-Willem Bultman, Kees Heijstek en Eelco Ligtenberg
worden wederom benoemd voor een periode van één jaar.
Helaas meldt niemand zich voor de functie van reservelid van de kascommissie.
12. Voorstellen en/of medelingen door
a. het afdelingsbestuur
b. de verenigingen
Er zijn geen voorstellen binnengekomen.
13. Jaarverslag N.T.T.B.
Het jaarverslag van de N.T.T.B. is nog niet ontvangen.
Cees Korevaar (voorzitter NTTB) krijgt het woord.
Hij begint zijn verhaal met de opmerking dat het huidige Hoofdbestuur hecht aan een goede band
met de afdelingen en verenigingen, vandaar dat er steeds een lid van het HB bij elke
afdelingsledenvergadering aanwezig is.
Vervolgens bedankt hij de afdeling ZuidWest voor de wijze waarop deze afdeling de medewerking
aan de geldlening heeft vormgegeven.
Cees Korevaar geeft aan dat bij het aantreden van dit HB zij werden geconfronteerd met een zeer
slechte financiële stand van zaken, maar ook de organisatie van het Bondsbureau was niet echt zo
als het hoorde. Veel medewerkers hadden totaal geen affiniteit met tafeltennis.
Op dit moment zijn de directeur en de medewerker communicatie vertrokken. Binnenkort
vertrekken ook de manager en een medewerker breedtesport.
Door de vermindering van het aantal personeelsleden kon het Bondsbureau ook met minder
kantoorruimte toe.
De nieuwe organisatie wordt zo opgezet dat het Bondsbureau niet leidinggevend is, maar
ondersteunend aan commissies van vrijwilligers, die weer opnieuw worden opgestart.
Diverse oude commissies zijn weer actief.
De financiële situatie is nog steeds niet rooskleurig. In feite was het verlies niet € 180.00,= met een
negatief vermogen van € 105.000,=, het verlies t/m 2002 moet gesteld worden op € 430.000,= met
een negatief vermogen van € 355.000,=.. door een besparing in het laatste half jaar van 2003 komt
het negatief vermogen op € 280.000,=.
Een tussenevaluatie van de subsidie breedtesportimpuls leert dat de eindafrekening die volgend
jaar – eind 2005 - plaats vindt, zou kunnen uitdraaien op een terugbetalen van € 300.000,=.
Hierdoor geeft de balans nu een negatief vermogen weer van € 580.000,=.
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Is de situatie dan hopeloos? Is het niet beter om de NTTB maar te liquideren?
Cees Korevaar is dat niet van mening. Hij wil een motto geven aan de toekomst: Winnaars hebben
een plan, verliezers slechts een excuus.
De prioriteit is: eind 2008 heeft de NTTB 50.000 leden. Dit is een toename van 12.000 leden in 4
jaar. Dit is haalbaar wanneer elke vereniging 3 à 4 leden per jaar netto ledenwinst behaalt.
Het zal bij de verenigingen moeten gebeuren, waarvoor de NTTB gereedschappen moet
aanbieden, ondersteuning moet geven.
De NTTB wil investeren in de afdeling Communicatie en daarin het accountmanagement in
gewijzigde vorm meenemen.
De verenigingen moeten kwaliteit kunnen bieden door bijvoorbeeld trainers- en kaderopleidingen,
door aandacht voor het accommodatiebeleid..
Voor de topsport zullen criteria moeten worden gesteld, waarop iedereen kan worden afgerekend.
Het HB kan dit absoluut niet alleen. Het is er nog steeds niet in geslaagd een vervanger voor de
overleden secretaris Ton Meijer te vinden.
Na deze bijdrage van Cees Korevaar heeft Adri Dam nog een opmerking over zijn artikeltje in geMixed over de lening van de verenigingen aan de NTTB. In dit artikeltje is de vereniging STV uit
Sas van Gent vergeten te noemen als vereniging die ook een lening heeft verstrekt.
14. Rondvraag
Jan-Willem Bultman (Het Markiezaat) vindt dat de penningmeester wat hem betreft niet tot volgend
jaar hoeft te wachten met het incasseren van de rekeningen via automatische incasso.
Niet iedereen blijkt hier even enthousiast over.
Ria Elshof (Son en Breugel) wil de betalingen in eigen hand houden.
Cor Bom (Witac ’89) stelt dat automatische incasso bij hun vereniging prima werkt.
Marlies Somers (Hotak ’68) vraagt om hierover een mailing aan de penningmeesters te zenden.
Een stemmingspeiling geeft een lichte voorkeur voor het invoeren van de automatische incasso.
Het afdelingsbestuur zal een en ander onderzoeken.
Eardly van der Geld (Luto) vraagt of er een mogelijkheid bestaat om verenigingen te belonen voor
ledentoename, niet direct in geldelijke vorm, maar op een creatieve manier.
Adri Dam antwoordt dat het afdelingsbestuur dit zal bekijken.
Eardly van der Geld (Luto) hoe staat het met de cash-flow van de NTTB op korte termijn.
Mari de Graaf (directeur bondsbureau) geeft aan dat er momenteel geen problemen met de cashflow te verwachten zijn.
Tenslotte merkt Eardly van der Geld op dat het maximum bedrag dat aan vrijwilligers betaald mag
worden op korte termijn verhoogd zou moeten worden. Dit is een taak voor de gezamenlijke
sportbonden.
Marlies Somers (Hotak ’68) heeft vorig jaar een vraag gesteld over de dispensatienorm voor de
jeugd om uit te komen in de seniorencompetitie. Het dispensatiebeleid is nu te ruim waardoor de
jeugdcompetitie steeds minder interessant wordt.
Adri Dam antwoordt dat er al wel iets over gezegd is over dit onderwerp tijdens de ledenberaden,
het zal meegenomen worden naar een vergadering van de Bondsraad.
Marlies Somers is verder teleurgesteld over de vele buitenlanders die met hun team kampioen van
Nederland worden. Meer dan de helft van de spelers in de Eredivisie is van buitenlandse afkomst.
Dit is een slechte ontwikkeling voor de promotie van tafeltennis.
Adri Dam geeft op verzoek van Marlies Somers een toelichting op de nieuwe opzet van de
opleidingen.
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Er komt een systeem met 5 niveau’s.
Niveau 5 is echt puur Topsport
Niveau 4 ligt iets boven het niveau van de huidige trainer B-opleiding
Niveau 3 ligt iets boven het niveau van de huidige trainer A-opleiding
Niveau 2 is de huidige opleiding Jeugdtrainer
Niveau 1 is een opleiding voor de begeleider bij een vereniging
Hij verwacht dat het nog een jaartje aanloopt voor dat deze opzet effectief is.
Etienne van Acker (SAR ’72) vraagt of er op de website van de NTTB ook kindvriendelijke
informatie kan komen over tafeltennis bijvoorbeeld voor kinderen die een spreekbeurt willen
houden.
Mari de Graaf (directeur bondsbureau) antwoordt dat er nog steeds een pakket beschikbaar is en
zal op het Bondsbureau doorgeven dit ook op de website te plaatsen.
Marlies Somers doet nog de suggestie kinderen van een vereniging die een spreekbeurt willen
houden over tafeltennis de mogelijkheid te bieden dit in de eigen accommodatie te doen.
Mari de Graaf (directeur bondsbureau) wil namens het personeel de afdeling ZuidWest bedanken
voor alle steun die de NTTB in het afgelopen jaar van de afdeling heeft gekregen. Wat dat betreft
springt de afdeling er echt uit.
Ton Willems (Stiphout) wil - bij afwezigheid van Thom de Jonge - het afdelingsbestuur bedanken
voor de ondersteuning van de verenigingen in de onderlinge communicatiemogelijkheden. Bij de
regio-vergaderingen was het afdelingsbestuur altijd zo compleet als maar mogelijk was aanwezig.
Ondersteuning is hard nodig gezien de vele regeltjes die op de verenigingen af komen.
Jack Holten (accountmanager) deelt mee dat de afdeling ZuidWest een prima draaiende afdeling
is, niet alleen het afdelingsbestuur maar ook de verenigingen.
Het afdelingsbestuur gaat kritiek niet uit de weg.
Leon van Esch (Tios ’51) vraagt of de voorjaarscompetitie 2005 problemen kan opleveren met de
carnavalsdatum.
Nico van Erp meent dat er op het carnavalsweekend geen competitie wordt gespeeld, maar zal dit
nog nagaan.
Verder doet Nico van Erp een oproep aan de verenigingen om alle evenementen te melden, ook
nu weer vonden er gelijktijdig met de ZuidWest kampioenschappen activiteiten plaats die werden
georganiseerd door verenigingen uit de afdeling of waar verenigingen uit onze afdeling bij
betrokken waren.
15. Sluiting
Adri Dam bedankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst allen een goede thuisreis en sluit de
vergadering om 10.53 uur.
Arnemuiden, 20 mei 2004
Jan Mijnsbergen
A. Dam
Voorzitter

J.W.. Mijnsbergen
Secretaris
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