Wijzigingen Reglementen Bondsraad 28 mei 2005
Tijdens de Bondsraad van 28 mei 2005 is een aantal reglementsartikelen gewijzigd. Hieronder vindt u
per reglement alle wijzigingen. Voor alle artikelen is eerst de tekst opgenomen die tot 28 mei gold en
daarna de herziene tekst. Wijzigingen in de tekst zijn cursief aangegeven.
1. Statuten
Oude tekst:
Artikel 7 Begin van het lidmaatschap
1.
Met uitzondering van het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste wordt het
lidmaatschap verkregen door het besluit tot toelating, genomen door of namens het Hoofdbestuur
op een bij schriftelijke aanmelding gedaan verzoek en volgens nadere bij Algemeen Reglement te
stellen regels.
Artikel 8 Einde van het lidmaatschap
2.
Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde
van het Bondsjaar en met inachtneming van een termijn van ten minste vijf werkdagen. In het
Algemeen Reglement worden dienaangaande nadere regels gesteld.
Nieuwe tekst
Artikel 7 Begin van het lidmaatschap
1.
Met uitzondering van het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste wordt het
lidmaatschap verkregen door het besluit tot toelating, genomen door of namens het Hoofdbestuur
op een bij schriftelijke of digitale aanmelding gedaan verzoek en volgens nadere bij Algemeen
Reglement te stellen regels.
Artikel 8 Einde van het lidmaatschap
2.
Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan schriftelijk of digitaal geschieden tegen het
einde van het Bondsjaar en met inachtneming van een termijn van ten minste vijf werkdagen. In
het Algemeen Reglement worden dienaangaande nadere regels gesteld.
Om wijzigingen van de Statuten formeel van kracht te laten worden dienen zij notarieel te passeren.
Omdat deze wijziging niet spoedeisend is, zal deze notariële passage plaatsvinden bij een
eerstvolgende meer uitgebreide wijziging van de Statuten.
2. Algemeen Reglement
Oude tekst:
Artikel 3 Persoonsaanduiding
Voor zover in de Statuten en reglementen van de NTTB mannelijke persoonsaanduidingen worden
gebruikt, kunnen, voor zover van toepassing, hiervoor ook vrouwelijke persoonsaanduidingen worden
gebruikt.
Nieuwe tekst:
Artikel 3 Definitie persoonsaanduiding en wijze van communicatie.
1. Voor zover in de Statuten en reglementen van de NTTB mannelijke persoonsaanduidingen worden
gebruikt, kunnen, voor zover van toepassing, hiervoor ook vrouwelijke persoonsaanduidingen
worden gebruikt.
2. Daar waar in dit Reglement het begrip `schriftelijk` wordt gebruikt, mag dit ook worden opgevat als
‘digitaal’, in de zin dat de bedoelde activiteiten ook met behulp van digitale communicatie kunnen
plaatsvinden.

3. Trainerslicentiereglement
Oude tekst:
Artikel 3 Diploma's
1. De NTTB kent de volgende diploma's
a. Jeugdtrainer
b. Trainer A
c. Trainer B / Bondsoefenmeester
d. Trainer C
Artikel 4 Trainerslicenties
1. De NTTB kent de volgende trainerslicenties
a. Licentie J: trainer met diploma Jeugdtrainer
b. Licentie A: trainer met diploma Trainer A
c. Licentie B: trainer met diploma Trainer B / Bondsoefenmeester
d. Licentie C: trainer met diploma Trainer C
Nieuwe tekst:
Artikel 3 Diploma's
1. De NTTB kent de volgende diploma's
a. Jeugdtrainer
b. Trainer A
c. Trainer B
d. Trainer C
Artikel 4 Trainerslicenties
1. De NTTB kent de volgende trainerslicenties
a. Licentie J: trainer met diploma Jeugdtrainer
b. Licentie A: trainer met diploma Trainer A
c. Licentie B: trainer met diploma Trainer B
d. Licentie C: trainer met diploma Trainer C
Oude tekst:
Hoofdstuk 4 Procedure aanvraag trainerslicentie
Artikel 7 Procedure aanvraag trainerslicentie bij behalen trainersdiploma
1. Trainers die met goed gevolg een trainersopleiding hebben afgerond en het bijbehorende diploma
hebben verkregen kunnen kosteloos een trainerslicentie aanvragen.
2. De licentie dient worden aangevraagd bij het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur kan de behandeling
van aanvragen delegeren aan een door hem ingestelde werkgroep.
Artikel 8 Procedure verlenging of opnieuw aanvragen trainerslicentie
1. Een licentie wordt door de trainer aangevraagd. De aanvraag dient mede te worden ondertekend
door de voorzitter van een vereniging of afdeling waar de trainer training geeft of gegeven heeft. Vóór
het verstrijken van de geldigheidsduur zal aan de betreffende licentiehouders door het bondsbureau
een aanvraagformulier worden toegezonden.
2. Voor alle in dit artikel genoemde aanvragen voor een nieuwe trainerslicentie of verlenging van een
trainerslicentie wordt een door het Hoofdbestuur te bepalen bedrag in rekening gebracht.
Artikel 9 Weigeren verstrekken licentie
Het Hoofdbestuur heeft de bevoegdheid een trainerslicentie niet te verstrekken dan wel niet te
verlengen. Het besluit hiertoe dient schriftelijk en met redenen omkleed aan de betrokkene te worden
medegedeeld.

Artikel 10 Registratie trainerslicenties
1. De licentie wordt opgenomen in de ledenadministratie en vermeld op de jaarkaart van de trainer.
2. Jaarlijks publiceert het Hoofdbestuur in de maand september een lijst van trainers die in bezit zijn van
een geldige licentie.
Artikel 11 Verlenging trainerslicentie
Verlenging van de licentie moet vóór 1 juli van het laatste wedstrijdseizoen waarin de licentie geldig is
door de trainer zelf worden aangevraagd. Een aanvraag tot verlenging van een trainerslicentie dient
mede te worden ondertekend door de voorzitter van een vereniging of afdeling waar de trainer training
geeft.
Artikel 12 Dispensatie
1. Het hoofdbestuur kan dispensatie verlenen van de bepalingen van de artikelen 3, 5 lid 2, 8 en 11 van
dit reglement.
2. Een trainer die gedurende de geldigheidsperiode van de licentie niet voldoet aan de eisen tot behoud
van de licentie zoals beschreven in artikel 5 lid 2 en artikel 8, kan een aanvraag indienen tot het
verkrijgen van een nieuwe licentie. Het Hoofdbestuur bepaalt de voorwaarden waaraan de trainer
moet voldoen om een nieuwe licentie te verkrijgen.
Nieuwe tekst:
Hoofdstuk 4 Procedure aanvraag en ontvangst trainerslicentie
Artikel 7 Procedure aanvraag trainerslicentie bij behalen trainersdiploma
1. Trainers die met goed gevolg een trainersopleiding hebben afgerond en het bijbehorende diploma
hebben verkregen ontvangen kosteloos een trainerslicentie.
2. Alle andere trainers die geen licentie hebben en deze willen verkrijgen dienen een
trainerslicentie aan te vragen bij het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur kan de behandeling van
aanvragen delegeren aan een door hem ingestelde werkgroep.
3. Het Hoofdbestuur kan voorwaarden stellen aan het verkrijgen van een trainerslicentie door de in
lid 2 genoemde trainers.
Artikel 8 Procedure verlenging trainerslicentie
1. Verlenging van een trainerslicentie wordt door de trainer aangevraagd bij het Hoofdbestuur. De
aanvraag tot verlenging dient mede te worden ondertekend door de voorzitter van een vereniging of
afdeling waar de trainer training geeft of gegeven heeft. Vóór het verstrijken van de geldigheidsduur
zal aan de betreffende licentiehouders door het bondsbureau een aanvraagformulier worden
toegezonden.
2. Verlenging van de licentie moet vóór 1 juli van het laatste wedstrijdseizoen waarin de licentie geldig is
door de trainer zelf worden aangevraagd.
3. Houders van een trainerslicentie ontvangen tijdig de benodigde documenten om een aanvraag tot
verlenging van de licentie aan te vragen. Indien de trainer de verlenging van de licentie tijdig heeft
aangevraagd en voldoet aan de voorwaarden van de betreffende licentie, wordt zijn trainerslicentie
verlengd. De trainer ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.
Artikel 9 Weigeren verstrekken licentie
Het Hoofdbestuur heeft de bevoegdheid een trainerslicentie niet te verstrekken dan wel niet te
verlengen. Het besluit hiertoe dient schriftelijk en met redenen omkleed aan de betrokkene te worden
medegedeeld.
Artikel 10 Registratie trainerslicenties
1. De licentie wordt opgenomen in de ledenadministratie.
2. Jaarlijks publiceert het Hoofdbestuur in de maand september een lijst van trainers die in bezit zijn van
een geldige licentie.

Artikel 11 Dispensatie
1. Het hoofdbestuur kan dispensatie verlenen van de bepalingen van de artikelen 3, 5 lid 2, 7 en 8 van
dit reglement.
2. Een trainer die gedurende de geldigheidsperiode van de licentie niet voldoet aan de eisen tot behoud
van de licentie zoals beschreven in artikel 5 lid 2 en artikel 8, kan een aanvraag indienen tot het
verkrijgen van een nieuwe licentie. Het Hoofdbestuur bepaalt de voorwaarden waaraan de trainer
moet voldoen om een nieuwe licentie te verkrijgen.
4. Reglement Toernooien en Wedstrijden
Oude tekst:
Artikel 5 Toestemming voor organisatie
1. Voor het organiseren van een I-, N- of OR-evenement is de toestemming vereist van het
Hoofdbestuur. Toestemming wordt in beginsel verleend als aan de voorwaarden die zijn opgenomen
in het handboek Toernooiorganisatie is voldaan.
2. Voor het organiseren van een OA-evenement is de toestemming vereist van de betrokken Afdelingsbesturen.
Nieuwe tekst:
Artikel 5 Toestemming voor organisatie
1. Voor het organiseren van een I-, N- of OR-evenement is de toestemming vereist van het
Hoofdbestuur. Toestemming wordt in beginsel verleend als aan de voorwaarden die zijn opgenomen
in het handboek Toernooiorganisatie is voldaan.
2. Lid-verenigingen die deelnemen aan door de ETTU en/of de ITTF georganiseerde evenementen
behoeven voor het spelen van elke wedstrijd in deze evenementen op andere dan door de ETTU
en/of de ITTF vastgestelde data, de toestemming van het hoofdbestuur.
3. Voor het organiseren van een OA-evenement is de toestemming vereist van de betrokken Afdelingsbesturen.
5. Competitiereglement
Toevoeging:
Artikel 16 Wedstrijdrooster
4. Lid-verenigingen die deelnemen aan door de ETTU en/of de ITTF georganiseerde evenementen
behoeven voor het spelen van elke wedstrijd in deze evenementen op andere dan door de ETTU
en/of de ITTF vastgestelde data, de toestemming van de betrokken competitieleider.
Oude tekst:
Artikel 26 Gevolgen van het terugtrekken van een team
2. Een teruggetrokken team wordt niet meer in de stand opgenomen, terwijl de betrokken lid-vereniging geen recht op herplaatsing van dit team in de desbetreffende klasse kan doen gelden,
anders dan via de geldende promotie- en degradatieregeling.
Nieuwe tekst:
Artikel 26 Gevolgen van het terugtrekken van een team
2. Een teruggetrokken team wordt niet meer in de stand opgenomen. Bij de uitvoering van de
promotie- en degradatieregeling wordt het team geacht op de laatste plaats van de desbetreffende
groep te zijn geëindigd.

Oude tekst:
Artikel 40 Promotie binnen en naar en degradatie uit de landelijke competitie
4. De kampioen van Nederland in de landelijke jongenscompetitie en de kampioen van Nederland in
de landelijke meisjescompetitie hebben recht op een plaats in de landelijke heren- respectievelijk
damescompetitie in de eerste competitie van het daarop volgende wedstrijdseizoen. Een lid-vereniging kan van dit recht gebruik maken door dit schriftelijk vóór 1 juli aan de HCL te melden. Voor
het betreffende team gelden de navolgende bepalingen:
a. Het team moet bij de heren, respectievelijk de dames spelen met minimaal 2 van de 3 of 3 van
de 4 spelers/speelsters van het team waarmee men jeugdkampioen is geworden.
b. Het team zal worden geplaatst in de laagste landelijke heren- respectievelijk de laagste
landelijke damesklasse, indien naar het oordeel van de HCL het niveau van het team voldoende
is voor deze klasse. Wanneer dat niet het geval is, wordt het team geplaatst in de hoogste
klasse van de afdeling waar het team vandaan komt.
Nieuwe tekst:
Artikel 40 Promotie binnen en naar en degradatie uit de landelijke competitie
4. De kampioen van Nederland in de landelijke jongenscompetitie en de kampioen van Nederland in
de landelijke meisjescompetitie hebben recht op een plaats in de landelijke heren- respectievelijk
damescompetitie in de eerste competitie van het daarop volgende wedstrijdseizoen. Een lid-vereniging kan van dit recht gebruik maken door dit schriftelijk vóór 1 juli aan de HCL te melden. Voor
het betreffende team gelden de navolgende bepalingen:
a. Het team moet bij de heren, respectievelijk de dames spelen met minimaal 2 van de 3 of 3 van
de 4 spelers/speelsters van het team waarmee men jeugdkampioen is geworden.
b. Het team zal worden geplaatst in de 3e divisie van de landelijke heren- respectievelijk de
landelijke damescompetitie, indien naar het oordeel van de HCL het niveau van het team
voldoende is voor deze klasse. Wanneer dat niet het geval is, wordt het team geplaatst in een
lagere landelijke klasse of in de hoogste klasse van de afdeling waar het team vandaan komt.
Oude tekst:
Artikel 42 Eredivisie dames en heren
2. Een competitiewedstrijd in deze klassen bestaat uit zeven sets, te weten uit zes enkelspelen en een
dubbelspel. Iedere speler speelt twee enkelspelen. De enkelspelen en het dubbelspel worden
gespeeld in de volgorde zoals deze is aangegeven op het wedstrijdformulier. Na de vierde set wordt
een pauze van 15 minuten gehouden.
3. Een team bestaat uit ten minste drie spelers. Indien op de teamlijst meer dan drie spelers zijn
vermeld, mag een speler, die tijdens een competitiewedstrijd niet in het enkelspel uitkomt, wel
worden opgesteld in het dubbelspel van die betreffende competitiewedstrijd. Dit geldt ook voor
eventuele invallers.Voor de aanvang van de competitie stelt de HCL de sterktevolgorde vast (nrs. 1,
2, 3 enz.) voor de duur van de competitie en maakt deze volgorde bekend aan de lid-verenigingen.
De lid-verenigingen zijn verplicht hun sterkste speler (nummer 1) in een competitiewedstrijd op te
stellen op de positie A dan wel X.
Bij het niet nakomen van deze verplichting zullen de door nummer 1 gespeelde
competitiewedstrijden door de HCL als verloren worden beschouwd.
Indien nummer 1 niet meespeelt, neemt nummer 2 zijn plaats in, spelen de nummers 1 en 2 niet,
dan speelt nummer 3 als nummer 1. Indien de nummers 1, 2 en 3 niet meespelen, dan neemt
nummer 4 de eerste plaats in enz.
Indien op de teamlijst meer dan drie spelers zijn vermeld, mag een speler, die tijdens een
competitiewedstrijd niet in het enkelspel uitkomt, wel worden opgesteld in het dubbelspel van die
betreffende competitiewedstrijd. Dit geldt ook voor eventuele invallers.
4. Na een halve competitie (de voorronde) wordt er een stand opgemaakt. De hoogst geëindigde vier
teams zullen worden ingedeeld in "groep 1". In deze groep zullen de deelnemers via een zogenaamde "play off" uitmaken wie zich kampioen mag noemen. Dit houdt in dat het in de voorronde
als eerste geëindigde team tegen het in de voorronde als vierde geëindigde team zal uitkomen en

het in de voorronde als tweede geëindigde team het tegen het in de voorronde als derde geëindigde
team zal opnemen. De teams spelen zowel een thuis- als een uitwedstrijd. De winnaar is het team
dat het hoogste aantal sets in beide wedstrijden wint. De winnaars spelen vervolgens om het
kampioenschap via het systeem van 'best of three', dat wil zeggen dat het team dat twee competitiewedstrijden wint kampioen is. De eventuele derde wedstrijd wordt gespeeld in de zaal van het
hoogst geëindigde team in de voorronde.
De laagst geëindigde vier teams zullen worden ingedeeld in "groep 2". Zij spelen nog een halve
competitie waarbij de resultaten van alle in de voorronde gespeelde competitiewedstrijden
meetellen voor de eindstand. Aldus zal worden bepaald welk team als vijfde, zesde, zevende
respectievelijk achtste in de eredivisie eindigt.
Nieuwe tekst:
Artikel 42 Eredivisie dames en heren
2. Een competitiewedstrijd in deze klassen bestaat uit zeven sets, te weten uit zes enkelspelen en een
dubbelspel. Iedere speler speelt twee enkelspelen. De sets worden gespeeld in de volgorde: A – Z,
B – X, C – Y, dubbel, A – X, C – Z, B – Y. Na de vierde set wordt een pauze van 15 minuten
gehouden.
3. Een team bestaat uit ten minste drie spelers. Indien op de teamlijst meer dan drie spelers zijn
vermeld, mag een speler, die tijdens een competitiewedstrijd niet in het enkelspel uitkomt, wel
worden opgesteld in het dubbelspel van die betreffende competitiewedstrijd. Dit geldt ook voor
eventuele invallers.Voor de aanvang van de competitie stelt de HCL de sterktevolgorde vast (nrs. 1,
2, 3 enz.) voor de duur van de competitie en maakt deze volgorde bekend aan de lid-verenigingen.
De lid-verenigingen zijn verplicht hun sterkste speler (nummer 1) in een competitiewedstrijd op te
stellen op de positie A dan wel X, hun één na sterkste speler (nummer 2) op de positie B dan wel Z
en hun twee na sterkste speler (nummer 3) op C dan wel Y.
Bij het niet nakomen van deze verplichting zullen de sets die door spelers die niet op de juiste
plaats hebben gespeeld door de HCL als verloren worden beschouwd.
Indien nummer 1 niet meespeelt, neemt nummer 2 zijn plaats in, spelen de nummers 1 en 2 niet,
dan speelt nummer 3 als nummer 1. Indien de nummers 1, 2 en 3 niet meespelen, dan neemt
nummer 4 de eerste plaats in enz.
4. Na een halve competitie (de voorronde) wordt er een stand opgemaakt. De hoogst geëindigde vier
teams zullen worden ingedeeld in "groep 1". In deze groep zullen de deelnemers via een zogenaamde "play off" uitmaken wie zich kampioen mag noemen. In deze play off wordt gespeeld via
het systeem van ‘best of three’, dat wil zeggen dat het team dat twee competitiewedstrijden wint de
winnaar van de halve finale of de finale is. Het in de voorronde als eerste geëindigde team komt in
de halve finale tegen het in de voorronde als vierde geëindigde team uit en het in de voorronde als
tweede geëindigde team tegen het in de voorronde als derde geëindigde team. De winnaars spelen
tegen elkaar om het kampioenschap. Zowel in de halve finale als in de finale wordt de eventuele
derde wedstrijd gespeeld in de zaal van het hoogst geëindigde team in de voorronde. Alle
wedstrijden in de halve finales en de finale worden beëindigd zodra één van beide teams 4 sets
heeft gewonnen.
De laagst geëindigde vier teams zullen worden ingedeeld in "groep 2". Zij spelen nog een halve
competitie waarbij de resultaten van alle in de voorronde gespeelde competitiewedstrijden
meetellen voor de eindstand. Aldus zal worden bepaald welk team als vijfde, zesde, zevende
respectievelijk achtste in de eredivisie eindigt.
Oude tekst:
Artikel 47 Kampioensgroepen meisjes en jongens
2. Na een halve competitie (de voorronde) wordt er een stand opgemaakt. De hoogst geëindigde vier
teams zullen worden ingedeeld in "groep 1". In deze groep zullen de deelnemers via een zogenaamde "play off" uitmaken wie zich kampioen mag noemen. Dit houdt in dat het in de voorronde
als eerste geëindigde team tegen het in de voorronde als vierde geëindigde team zal uitkomen en
het in de voorronde als tweede geëindigde team het tegen het in de voorronde als derde geëindigde

team zal opnemen. De teams spelen zowel een thuis- als een uitwedstrijd. De winnaar is het team
dat het hoogste aantal sets in beide wedstrijden wint. De winnaars spelen vervolgens om het
kampioenschap via het systeem van 'best of three', dat wil zeggen dat het team dat uit twee
competitiewedstrijden 3 of 4 wedstrijdpunten behaalt kampioen is. Indien beide teams uit de eerste
twee competitiewedstrijden twee wedstrijdpunten behalen, volgt een derde competitiewedstrijd. De
eventuele derde wedstrijd wordt gespeeld in de zaal van het hoogst geëindigde team in de
voorronde. De verliezers spelen om de plaatsen drie en vier met zowel een thuis- als een
uitwedstrijd. De winnaar is het team dat het hoogste aantal sets in beide wedstrijden wint.
De laagst geëindigde vier teams zullen worden ingedeeld in "groep 2". Zij spelen nog een halve
competitie waarbij de resultaten van alle in de voorronde gespeelde competitiewedstrijden
meetellen voor de eindrangschikking. Aldus zal worden bepaald welk team als vijfde, zesde,
zevende respectievelijk achtste in de kampioensgroep eindigt.
Nieuwe tekst:
Artikel 47 Kampioensgroepen meisjes en jongens
2. Na een halve competitie (de voorronde) wordt er een stand opgemaakt. De hoogst geëindigde vier
teams zullen worden ingedeeld in "groep 1". In deze groep zullen de deelnemers via een zogenaamde "play off" uitmaken wie zich kampioen mag noemen. Dit houdt in dat het in de voorronde
als eerste geëindigde team tegen het in de voorronde als vierde geëindigde team zal uitkomen en
het in de voorronde als tweede geëindigde team het tegen het in de voorronde als derde geëindigde
team zal opnemen. De teams spelen zowel een thuis- als een uitwedstrijd. De winnaar is het team
dat het hoogste aantal sets in beide wedstrijden wint. De winnaars spelen vervolgens om het
kampioenschap via het systeem van 'best of three', dat wil zeggen dat het team dat in uit twee
competitiewedstrijden 3 of 4 wedstrijdpunten behaalt kampioen is. Indien beide teams uit de eerste
twee competitiewedstrijden twee wedstrijdpunten behalen, volgt een derde competitiewedstrijd. De
eventuele derde wedstrijd wordt gespeeld in de zaal van het hoogst geëindigde team in de
voorronde. De verliezers spelen één wedstrijd op neutraal terrein om de plaatsen drie en vier. Alle
wedstrijden in de finale worden beëindigd zodra één van beide teams 6 sets heeft gewonnen.
De laagst geëindigde vier teams zullen worden ingedeeld in "groep 2". Zij spelen nog een halve
competitie waarbij de resultaten van alle in de voorronde gespeelde competitiewedstrijden
meetellen voor de eindrangschikking. Aldus zal worden bepaald welk team als vijfde, zesde,
zevende respectievelijk achtste in de kampioensgroep eindigt.
De wijzigingen zijn doorgevoerd in de reglementen; de complete reglementen kunt u downloaden van
de NTTB-site (www.nttb.nl) of bestellen via de promoshop (€ 1,50 per reglement).
Zoetermeer, 30 mei 2005

