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Vacatures afdelingsbestuur
Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering (ALV) op 19 mei 2011 van de afdeling ZuidWest van
de NTTB hebben de toenmalige leden van het afdelingsbestuur (AB) de aanwezige verenigingen de
situatie mbt de vacatures in het AB geschetst. Na de ALV zouden er nog maar twee AB bestuursleden
over zijn. Dat was aanleiding voor de twee resterende bestuursleden, met volledige instemming van
de vertrekkende bestuursleden, om geen besprekingen over de toekomst, zoals bijvoorbeeld
begrotingen, te gaan voeren.
Zij wensten, beter gezegd eisten, eerst een volwaardig AB, alvorens allerlei verantwoordelijkheden
op zich te nemen of beloftes aan verenigingen te doen. Het is enerzijds niet eerlijk ten opzichte van
hen om te verwachten dat zij alle werkzaamheden maar zouden moeten gaan doen. Anderzijds is het
niet goed voor de ontwikkeling van de afdeling en de tafeltennissport in Zeeland en Brabant. Daar
zijn gemotiveerde bestuurders met verstand van zake voor nodig die onze sport een warm hart
toedragen. Men wilde daarom ook niet dat staande de vergadering zich leden spontaan zouden
melden: men wilde een weloverwogen beslissing van eventuele kandidaten.
Na de vergadering heeft zich een persoon gemeld voor een van de vacatures, voor alle andere
vacatures is geen oplossing gevonden. In het voorjaar leek korte tijd een vacature ingevuld, maar de
kandidaat trok zich toch weer terug. Alle andere pogingen vanaf medio 2010 hebben niet tot
resultaten geleid, afgezien van de invulling van het penningmeesterschap.
De AB-leden Jan Willem Bultman en Henk Sandkuyl hebben sinds mei 2011 contact gehad met
verschillende partijen om de ontstane situatie te bespreken, o.a. met enkele personen die tijdens de
ALV aanboden mee te denken over de problematiek, met onze bondsraadleden die de problematiek
hebben aangekaart in de bondsraad en met het hoofdbestuur (HB) van de NTTB. De afdeling
ZuidWest is niet de enige afdeling van de NTTB met een vacatureprobleem in het AB, maar het
probleem is in ZuidWest wel erg extreem.
Met het HB is afgesproken dat er een overzicht van de afdelingswerkzaamheden en terreinen waarop
ZuidWest actief is opgesteld wordt. Dit geeft het HB een goed overzicht van alles wat er gedaan moet
worden in een afdeling als ZuidWest. De informatie die naar het HB is gegaan is bijgevoegd.
Wat nu verder?
Een buitengewone ledenvergadering heeft denken we geen zin: met negentig verenigingen bij elkaar
gaan zitten, daar los je dit probleem niet mee op. Een bijeenkomst voor geïnteresseerde
verenigingen zou wellicht beter zijn, maar krijg je daarmee de vacatures ingevuld? Een dergelijke
bijeenkomst zou wel gebruikt kunnen worden als startpunt om te bestuderen of er een andere opzet

van de afdeling moet komen en werkzaamheden anders uitgevoerd. Een studie die door een
commissie van wijze personen uitgevoerd zou kunnen worden.
De commissie zou ook iets anders kunnen bestuderen. De afdeling stort niet (direct) in zonder AB, de
opmerkingen bij onderstaande lijst met werkzaamheden, geven dat ook aan. De afdeling zal op
termijn wel problemen hebben zonder AB. De commissie van wijze personen moeten we misschien
ook vragen om te onderzoeken hoe in de toekomst in de afdeling ZuidWest getafeltennist kan
worden zonder een AB?
Concreet willen we met geïnteresseerden bij elkaar komen in Breda om de situatie te bespreken en
mogelijk te komen tot de commissie van wijze personen die zich over de toekomst van
afdelingsbestuur en afdeling wil gaan buigen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Henk
Sandkuyl: communicatie@nttb-zuidwest.nl
Afdeling ZuidWest van de NTTB
Jan Willem Bultman
Henk Sandkuyl
---Wat zonder AB?
Huidige functionarissen doen hun werk ook zonder AB! We hebben prima medewerkers onder ons.
Maar wat wanneer iemand een functie neer legt om wat voor reden dan ook?
Wie zorgt voor opvolging?
Wie trekt nieuwe ontwikkelingen op diverse gebieden?
Wie legt verantwoording af aan verenigingen?
Dit heeft onder meer weerklank op de verschillende terreinen waar afdeling actief is.
Stel er is geen afdeling, dan is er ook geen:
Competitie
- geen jeugd competitie
- geen senioren competitie
- geen "gemakkelijk" aanspreekpunt voor verenigingen, lees competitieleiders
- geen advies commissie om over competitie te klankborden
- geen alternatieve competitie vormen
Toernooien en wedstrijden
- geen afdelingskampioenschappen
- geen regionale kampioenschappen
- geen meerkampen jeugd
- geen top zeskampen jeugd
- geen table stars/kindertafeltennisfeest
- geen licenties jeugd/senioren
- geen evenementen agenda
- geen afdelingsontmoeting

Ledenadministratie
- geen ondersteuning mbt ledenadministratie
- geen ondersteuning mbt NAS
Accommodatie
- geen hulp/leningen voor accommodaties
Technische zaken
- geen regionale bondstrainingen
- geen afdelingstrainingen
- geen deelname NTTB jeugdcup
- geen deelname dag van het talent
- geen welpendag
Opleidingen
- er worden geen cursussen naar ZuidWest "gehaald"
- cursussen worden minder of niet onder aandacht gebracht en gepromoot
Communicatie
- geen website
- geen wekelijks bulletin
Secretaris
- geen verslaglegging ALV en vergaderingen of vastleggen beslissingen
- geen ALV
- geen communicatie kanaal NTTB en "Zoetermeer" naar verenigingen
- regio vergaderingen worden niet georganiseerd
- geen Schwung subsidies
Penningmeester
- onkosten vergoedingen vrijwilligers worden niet betaald
- andere betalingen die afdeling moet doen worden niet gedaan
- innen van gelden die verschuldigd zijn zal niet gebeuren
- geen controle door kascommissie
- geen rapportage aan verenigingen en NTTB vwb financien
Voorzitter
- geen vertegenwoordiging van afdeling in landelijk overleg
- geen contact met nevenbonden
Bondsraad
- geen benoeming van twee bondraadsleden
- geen overleg met bondraadsleden over zaken die afdeling betreffen
O ja
- geen boetes voor niet bijwonen van niet georganiseerde ALV

