Bondsraadsvergadering zaterdag 22 november 2008:
Bondsraad gaat duidelijk niet akkoord met plannen van het hoofdbestuur
Agenda werd half afgewerkt
De agenda voor deze vergadering bevatte 13 ( !! )agendapunten. Normaal gesproken is dat
op één dag te doen, maar het Hoofdbestuur (HB) had enkele voorstellen voorgelegd, die
naar verwachting veel discussies zouden gaan opleveren… en dat was ook het geval.
Slechts 7 agendapunten werden deze dag afgewerkt en voor de afhandeling van de rest van
de agenda werd een extra vergadering vastgesteld op zaterdag 20 december a.s.
Dan gaan de volgende zaken nog besproken worden: Stand van zaken NAS over de
Automatisering binnen de NTTB, voorstel bestuurlijke vernieuwing (samenstelling nieuwe
bondsraad) , voorstel opzet eredivisie, een aantal reglementswijzigingen en tot slot de
rondvraag en de sluiting. Laten we hopen dat die zaken toch dit jaar nog fatsoenlijk kunnen
worden afgewerkt op die ene zaterdag 20 december.
Bestuur
De vergadering werd geopend door de nieuwe voorzitter Edgar Verkooijen die achter de
bestuurstafel werd vergezeld door Jan van Dalen (PR en communicatie), Piet Luteijn
(topsport) en Hans van Haaren (breedtesport). Gelukkig konden na het agendapunt
bestuursverkiezing de nieuwe leden Matthieu Wegh, als penningmeester en Ben Pereboom
als interim-secretaris achter de bestuurstafel aanschuiven.
Aan de andere kant van de bestuurstafel zaten de vertegenwoordigers van de 8 afdelingen;
onze afdeling werd vertegenwoordigd door John van Geel, Adri Dam, Nico van Erp en
Hans van der Bruggen. Op de publieke tribune zaten o.a. de bij ons bekende personen Ria
Elshof, Ton Willems, Ton Mantua, Kees Kamp en nog vele anderen.
4 Jaarplannen 2009
Voor het komende jaar had het HB in 4 plannen veel beleidsvoornemens opgeschreven die
het in 2009, bij instemming door de BR, zou willen gaan uitvoeren.
Vóór de behandeling van die plannen gaf de voorzitter via een PowerPoint presentatie aan,
waar het HB de komende jaren naar toe wil. In 2028 moet Nederland tafeltennis-medailles
zien te halen bij de Olympische Spelen. Het bestuur moet naar 7 personen, dus zoekt men
nog een secretaris/vice-voorzitter. Hij schat het aantal grijze leden op 20.000 en wil ook de
nevenbonden gaan benaderen om daardoor het ledenaantal op te krikken. Overal waar
getafeltennist wordt moet dat gaan geschieden onder de vlag van de NTTB. Het HB wil dus
de tafeltennissport in de toekomst op een veel hoger plan brengen en dat kan met meer
leden, sterkere verenigingen een goed tafeltennismagazine, meer sponsoren etc. etc.
1. Jaarplan ABZ
Hierin wordt aangegeven dat het bondsbureau moet uitgroeien tot het kloppend hart van de
hele NTTB. Via bestuurlijke vernieuwing moet ook de bondsraad nieuwe stijl in juni 2009
bijeen komen, bestaande uit 24 BR-leden t.w. twee leden uit elke afdeling = 16 en 8
zogenaamde functiezetels voor specialisten op de diverse beleidsterreinen. De NTTB gaat
ook samenwerking onderzoeken met de Squash Bond Nederland. Bij communicatie en
sponsoring werd gewag gemaakt van het uitbrengen van een nieuw Tafeltennis Magazine
dat aan alle NTTB-leden viermaal per jaar zal worden toegezonden.
Een algemene opmerking uit de BR was dat het jaarplan –evenals de volgende plannen,
zoals later bleek- weinig concreet waren terwijl er ook geen data van uitwerking bij werden
vermeld. De BR vroeg ook om meer gerichte KPI’s.

2. Jaarplan Topsport
Hei seizoen 2010/2011 is een jubileumseizoen (75 jaar) waarin de NTTB de WK 2011 mag
gaan organiseren. Men wil van de WK een geweldig evenement maken op het gebied van
topsport maar vooral ook van breedtesport. In dit jaarplan is te lezen over uitbreiding van
nationale trainingsstages, deelname aan WK en meer internationale toernooien in Europa en
daarbuiten en lange internationale stages. Verder in dit jaarplan veel aandacht voor opleiden
jeugd, betrekken van topsportgerichte verenigingen bij het opleiden van sporters,
talentherkenning bij verenigingen etc. etc.
De BR betoogde dat topsporters meer ingezet moeten worden bij breedtesport activiteiten.
Voorts was er toch ook lichte kritiek op en twijfels over de deskundigheid van de
trainersstaf bij de NTTB. Voorts werd opgemerkt dat de kosten van Topsport moeten
blijven binnen de afspraak dat ca. 20% van de contributieopbrengsten aan Topsport besteed
mag worden.
3. Jaarplan Breedtesport
Hier kwam het accountmanagement weer om de hoek kijken. De BR twijfelt over dit
instrument omdat met 1 accountmanager weinig te bereiken valt. De betreffende commissie
uit de BR gaat hier nog eens aandacht aan besteden. In dit plan staat ook dat vanaf 2010
iedere vereniging met (competitie spelende) jeugd verplicht is om tenminste één niveau 1
gediplomeerde trainer in huis te hebben. De BR vroeg zich af of dit wel verstandig en
uitvoerbaar is. Ook het plan keurmerk accommodatie gaat inwerking maar is voorlopig nog
beperkt tot de ere- en eerste divisie verenigingen. Het HB is ook voornemens om een aantal
nevenbonden actief te gaan benaderen om te kijken waar samenwerking plaats kan vinden.
Het HB zegde toe een lijst met namen van trainers beschikbaar te stellen.
4. Jaarplan wedstrijdzaken
In dit plan wordt aandacht gegeven aan competities, evenementen/toernooien,
scheidsrechterszaken & Racket controle. De werkgroep alternatieve competities is opnieuw
opgestart. Eind 2009 zal de commissie haar rapport opleveren. Voorts wordt gewag gemaakt
van extra noodzakelijke capaciteit op het bondsbureau om het werk van vrijwilligers te
ontlasten. Het HB constateert dat veel vrijwilligers in de leeftijdscategorie van 60- en 70jarigen zijn gekomen en die willen vaak afbouwen: nieuwe mensen daarvoor zijn steeds
moeilijker te vinden. Vandaar wil met een 0,7 fte op het bureau aanstellen.
Financiën 2008
Een voorlopige financiële rapportage over 2008 geeft aan dat het tekort mogelijk ca.
€ 38.000 gaat bedragen, waar een overschot van ca. € 11.000 was geraamd. Verontrustend
achtte de vergadering het teruglopende aantal jeugdspelers in de competitie: begroot aantal
6.000, geschat aantal eind 2008 5.084 !!
De grootste `boosdoener` van het mogelijke tekort in 2008 is Topsport dat de begroting met
€ 30.000 overschrijdt. De BR wacht de werkelijke cijfers 2008 nu maar af.
De NTTB-begroting voor 2009
De totale begroting omvat een bedrag van ca. € 2.500.000 aan inkomsten en uitgaven. In
2008 was nog sprake van een begroting van ca. € 1.700.000. De uitgaven in de begroting
2009 waren gesplitst in salariskosten en overige kosten. Zowel de inkomsten als de uitgaven
waren in de begroting 2009 gesplitst in vast en variabel. Vaste inkomsten en uitgaven waren
geraamd op basis van bestendig beleid, terwijl variabele inkomsten en uitgaven zeer
twijfelachtig waren. In die variabele inkomsten zat o.a. een contributieverhoging van € 6,70

naar € 17,00. Deze forse verhoging was volgens het HB noodzakelijk en was opgebouwd uit
de volgende elementen:
€ 0,30 indexering: deze werd door de BR niet met gejuich geaccordeerd: wel akkoord.
€ 4,00 voor “gratis” tt-magazine voor alle leden: door BR in grote meerderheid afgewezen
€ 3,00 voor realisatie Topsportbeleid: door BR afgewezen, slechts ca. 40% was vóór
€ 3,00 realisatie ambities WK 2011: door BR afgewezen, slechts ca. 6% was vóór.
Voor werkzaamheden wedstrijdzaken t.b.v. een 0,7 fte op het bondsbureau werden de
competitietoeslagen per half jaar verhoogd met € 0,86 voor senioren en € 0,57 voor
junioren. Deze verhoging werd door de BR geaccepteerd met alleen de stemmen van
ZuidWest tegen.
Natuurlijk werd uitvoerig over deze opslagen gediscussieerd. HB-lid Jan van Dalen hield
een vurig pleidooi voor realisering van zijn tafeltennismagazine: volgens Jan heeft de NTTB
een imagoprobleem, de meerwaarde van de NTTB is onbekend, de onzichtbaarheid van
onze sport in de media en TV. Het blad noemde Jan een noodzaak! De BR zag toch de
meerwaarde van het blad niet in.
Ook over de gelden voor topsportbeleid werd uitvoerig gedebatteerd. Volgens veel BRleden waren de plannen ook niet goed onderbouwd en blijft er ook teveel geld gaan naar
Topsport. Ook HB-lid Piet Luteijn kon de vergadering niet overtuigen van de juistheid van
de plannen. Opgemerkt werd ook dat een verhoging van de contributie met ruim € 10 niet te
verkopen was aan de achterban waarbij ook nog gevreesd werd dat je hiermee geen grijze
leden noch mensen van de nevenbonden aan de NTTB zou kunnen binden. De gewijzigde
begroting 2009 zal nu in de volgende vergadering aan de orde komen.
Tegen 17.30 uur besloot de voorzitter de vergadering te beëindigen en werden de BR leden
verzocht om op 20 december terug te komen. De laatste woorden van de voorzitter waren:
“we beraden ons op onze positie na deze ontstane situatie”
Het klonk verontrustend maar laten we hopen dat we het voltallige 6-manschap ook op 20
december weer achter de bestuurstafel terugzien.
Uw verslaggever,
Hans van der Bruggen, 24-11-2008

