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de besturen van de tafeltennisverenigingen van de NTTB afdeling ZuidWest
de leden van de werkgroepen en commissies van de NTTB afdeling ZuidWest
de (plaatsvervangend) bondsraadsleden van de NTTB afdeling ZuidWest
onderscheiden leden van de NTTB afdeling ZuidWest
de afdelingsmanagers van de NTTB afdeling ZuidWest

Kopie:

Hoofdbestuur NTTB t.a.v. Dhr. R. Kramer
Bondsbureau NTTB t.a.v. Dhr. M. Borst, Dhr. A. Sialino, Mevr. I. Koppelman,
Mevr. A. de Jong en Mevr. M. Snelders

ZuidWest, 5 september 2013
Betreft:

ALV NTTB afdeling ZuidWest, 29 mei 2013

Notulen van de ledenvergadering van de Afdeling ZuidWest van de NTTB gehouden op 29 mei
2013 te Oudenbosch
1. Welkom en vaststellen agenda
Ruud van Beest opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom is
er voor Ronald Kramer, voorzitter van het hoofdbestuur van de NTTB, Ton van Happen
(workshopleider), collega Maartje Snelders van het Bondsbureau en aan Edwin Kleiboer van
Sportservice Noord Brabant.
Ook een woord van dank aan Marja van de Peppel. Zij zal als notulist er voor zorgen dat alles op
papier komt. Onder vermelding van naam en vereniging kan er gereageerd worden op hetgeen wat
besproken wordt.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda te vermelden.
2. Notulen ALV 2012
Alvorens over de notulen te beginnen, geeft Ruud een korte uitleg over het eerste jaar van de nieuwe
werkwijze. Sinds vorig jaar is er een besluit genomen voor een andere manier van besturen. Er is een
plan opgesteld, er is kennis gemaakt met de verenigingen en we zijn nu echt aan de slag. Ook wordt
er nog even teruggekeken en van gedachten gewisseld met het oog op volgend jaar.
Voor de notulen van 2012 zijn 2 correcties te melden:
• Jan Willem Bultman was niet aanwezig, hij moet bij de afmeldingen staan.
• Bij punt 12 staat dat bestuur nodig is, dit moet zijn: niet nodig.
Nadat er verder geen op- of aanmerkingen zijn, worden de notulen vastgesteld met dank aan Jan
Mijnsbergen.
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3. Ingekomen stukken en mededelingen
Algemeen
•
•
•
•

•
•

We beginnen met een minuut stilte voor de leden die ons ontvallen zijn.
Bijzondere verrichtingen voor Kelly van Zon. Ze heeft bij de Paralympics goud gewonnen in
september 2012 in klasse 7.
Ans van der Heijden-Meijer (OTTC) en Gerard Molenaar (Smash Geertruidenberg) zijn
benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Table Stars pakketten. We zijn met 4 begonnen, die na verloop van tijd niet meer te
achterhalen waren. Inmiddels zijn 2 nieuwe pakketten van € 600,00 besteld. De vraag is dan
ook of we er met zorg mee om willen gaan, want ze zijn eigenlijk van ons allemaal. Voor het
uitlenen zal een andere procedure komen.
Op 15 juni 2013 vindt de bondsraad plaats. Er gaat een plaats vrijkomen. Als iemand interesse
heeft kan hij of zij zich melden bij Han van der Zijden.
Nieuwe opzet ALV. Er zou vandaag een voorstel worden gedaan voor een andere opzet van de
ALV. Hierover is gesproken op de regiovergaderingen in het najaar van 2012. Helaas is dit niet
haalbaar geweest en komen we hier in het najaar op terug tijdens de regiovergaderingen.

Sporttechnische zaken
Werkgroep Toernooien en Wedstrijden
In het voorjaar is er een inventarisatie geweest, waaruit blijkt dat er een groot aanbod is om deel te
nemen aan toernooien. Dit zal vanaf volgend seizoen in de evenementenagenda en op de homepage
van de website te vinden zijn, zodat er meer bekendheid komt en dus ook een toename om er aan
deel te nemen. Meer informatie zal op de website van ZuidWest te vinden zijn.
Werkgroep Technische Zaken (TC)
In een van de workshops op de ALV zal aandacht worden geschonken aan het beleid dat we uit willen
stippelen in ZuidWest. Landelijke ontwikkelingen (het onder 13 beleid) en regionale mogelijkheden. Dit
alles om het tafeltennisniveau weer omhoog te krijgen.
Competitie en adviesgroep competitie
» Bij de jeugd is de aspirantenklasse vervangen door een startersklasse. Op deze manier krijgen de
jongere spelers een volwaardige competitie aangeboden, en proberen we de reisafstanden te
beperken. Bij de starterscompetitie zal gelet worden op de afstand, maar we zijn wel afhankelijk
van het aantal inschrijvingen. Hopelijk zal hierdoor het aantal teams toenemen.
» Bij de senioren zullen nog maar 2 promotieplekken zijn naar de 3e divisie. Het is de bedoeling om
in het najaar eenmalig een topklasse te maken met 2 poules en die wordt dan tussen de 3e divisie
en de hoofdklasse gevoegd. Hierin komen dan de degradanten uit de 3e divisie en de sterkste
teams uit de huidige hoofdklasse. Vanaf het voorjaar 2014 gaan we in een gewijzigde opzet
werken met 2 hoofdklasse poules. Dit heeft ook gevolgen voor de lagere klassen, maar dit moet
nog verder uitgewerkt worden door de adviesgroep en de competitieleiders. In een later stadium
komen we hierop terug.
» Voor komend najaar geldt dat Wanzl-Belcrum 2 en ODT een plek hebben gekregen in de 3e divisie
omdat SAR ’72 en Irene hun landelijke plek hebben ingeleverd.
» De competitie is het afgelopen jaar redelijk soepel verlopen. We hebben geconstateerd dat de
meeste incidenten ontstaan wanneer afmeldingen of verzette wedstrijden niet volgens de
afgesproken kanalen verlopen. Oftewel tussen de wedstrijdsecretarissen van de vereniging en de
competitieleider. We hopen dan ook dat alle verenigingen hun teams willen oproepen wijzigingen
zo snel mogelijk bij hun eigen wedstrijdsecretaris te melden, zodat er tijdig naar een oplossing kan
worden gekeken.
» Vraag van Arthur Brans, Helmond ’57: Wat is de procedure als een wedstrijd verzet moet worden
en de andere partij wil niet meewerken? Zij hebben ongeveer 12 weken voor de bewuste datum
aangegeven niet te kunnen en hebben daar niet of nauwelijks reactie op gehad.
Antwoord van Ineke: In eerste instantie meld je het bij je eigen wedstrijdsecretaris en die overlegt
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met de wedstrijdsecretaris van de tegenstander. Wanneer dit niet goed verloopt, wordt de
competitieleider ingeschakeld.
Dit voorval zal op een later tijdstip nog verder besproken worden.
Opleidingen
» Er zijn dit jaar al 2 toernooileiderscursussen gehouden. Een leuke opleiding voor beginnende
toernooileiders, maar ook diegenen die al wat ervaring hebben krijgen een duidelijk overzicht en
diverse goede tips mee.
» Dit voorjaar loopt er een trainer-2 opleiding bij OTTC in Oss o.l.v. Stefan Heijnis. In het najaar start
er een trainer-2 opleiding bij Luto in Tilburg.
» Bij de cursus in Oss is op 10 juni 2013 de module werving opvang en behoud (WOB). Dit is niet
alleen interessant voor de aanstaande trainer, maar ook voor bestuursleden en andere kaderleden.
Hier kan apart voor ingeschreven worden bij Ineke.
» Verder geldt in het algemeen: Als er voldoende kandidaten zijn voor een opleiding of cursus, laat
het weten, zodat er vanuit het bondsbureau iets georganiseerd kan worden.
4. Financiën
Altijd weer een bijzonder onderwerp op een ALV. Het is toch het geld wat de leden bij elkaar hebben
gebracht, wat zorgvuldig beheerd dient te worden. Uit het exploitatieoverzicht en de balans is te zien
dat er een positief resultaat behaald is. Er is op de regiovergaderingen in het najaar nog een herziene
begroting 2013 gepresenteerd.
Er zijn geen vragen over het financiële plaatje.
Ruud legt daarna uit dat er al een voorzet is gedaan voor de begroting 2014 om alvast een idee te
geven hoe het er uit zal komen te zien.
Ruud wil het woord geven aan Chris van de Wetering voor zijn verslag van de kascommissie. Helaas
is deze afwezig. Volgens Eelco Ligtenberg heeft Chris gemaild en het advies gegeven om te
dechargeren.
De kascommissie heeft weinig tot geen controle hoeven te doen, omdat de boekhouding bijgehouden
wordt in Zoetermeer. Op basis daarvan wordt door de ALV besloten om decharge te verlenen. Ruud
bedankt de ALV voor het vertrouwen.
De kascommissie blijft met goedkeuring van de ALV nog een jaar in dezelfde samenstelling bestaan.
Vraag Marlies Somers (Hotak ‘68): Er is een landelijk bureau wat de balans en de jaarrekening heeft
opgemaakt?
Antwoord Ruud: Dat is niet juist. Het bondsbureau administreert. Ruud heeft zelf het overzicht
samengesteld.
Marlies Somers: Omdat in eerste instantie de balans niet sluitend was, is er later een nieuwe balans
gemaakt. De penningmeester van Hotak ’68 heeft daar een reactie op gestuurd en aangeboden daar
in de zomer nog naar te kijken.
Ruud wil hier graag gebruik van maken om zo alles open en transparant te hebben voor iedereen.
Boetes: Vorig jaar is op de ALV het overzicht boetes opnieuw samengesteld. Voor het niet verschijnen
op een ALV kan een boete worden berekend. Ruud en Ineke zijn er eigenlijk van overtuigd dat een
ALV inhoudelijk zin moet hebben. En eigenlijk moet je het gevoel hebben dat je iets gemist hebt
wanneer je niet geweest bent. Voorstel is dan ook om de regel van een boete bij afwezigheid op de
ALV uit het overzicht te schrappen.
Reactie Mick van Hoof (TTV Stiphout): Is wel voorstander, maar als blijkt dat er minder verenigingen
gaan komen, dan zou je de boete weer opnieuw in moeten voeren. Voorstel is dan ook om het een
paar jaar aan te kijken.
Marlies Somers (Hotak ‘68): Zij zou het liever even willen laten zoals het nu is. Eerst afwachten hoe de
nieuwe opzet van de ALV er uit gaat zien.
Henk Sandkuyl: Uit ervaring bij Holland West is gebleken dat er nog maar zo’n 25% opkomst was na
het afschaffen van de boete.
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Ruud van Beest: De uitslag van de stemming voor of tegen blijft zo ongeveer gelijk. Er wordt besloten
om de boete voorlopig te handhaven en de nieuwe opzet van de ALV eerst af te wachten.
Declaratiebesluit: Er is een nieuw concept declaratiebesluit verstuurd. Er is een diversiteit in het
declaratiegedrag geconstateerd. We willen hier graag duidelijkheid in verschaffen.
Harry Kuipers (licentieadministratie): Doet al zo’n 32 jaar de licentieadministratie, en heeft in de vorige
afdelingsbesturen altijd alles kunnen declareren wat nodig was om de functie uit te kunnen oefenen.
Als het maar binnen de begroting bleef. In het nieuwe besluit zou je er als vrijwilliger nog geld bij
moeten leggen. Hij vraagt daarom aan alle aanwezige verenigingen om op dezelfde voet door te
mogen gaan als vorige jaren om zijn werk te kunnen doen.
Ria Elshof (ledenadministratie): Ria begrijpt van algemeen punt 2 niet. Gaat over de vergoeding met of
zonder originele nota’s.
Ruud legt uit dat het eigenlijk zo is, dat als je iets vergoed wilt hebben, je er een bewijs van moet
hebben. Voor o.a. reiskosten en telefoonkosten ligt dat anders. Hij zal het nog een keer duidelijk aan
Ria uitleggen.
Marlies Somers (Hotak ‘68): Zijn er reiskosten, portokosten of telefoonkosten die niet vergoed worden?
Ruud: Alle kosten worden vergoed die in het kader van de NTTB door de vrijwilliger gemaakt worden.
De volgende vraag van Ria Elshof gaat over het bedrag van € 40,00 voor het afdelingsuitje. Wordt dit
bedoeld per persoon of per man en vrouw samen.
Antwoord Ruud: Het bedrag is bedoeld per deelnemende vrijwilliger, dit houdt in dat er voor de partner
zelf betaald moet worden, als deze geen vrijwilliger bij de betreffende werkgroep van de NTTB is. Er
zijn in het verleden bijzondere declaraties geweest en ook hierin willen we duidelijkheid. Het ligt
vanavond in het midden om te kijken of het inderdaad acceptabel is of aangepast moet worden.
Chris van Dijk (TIOS ’51): Vindt het bedrag voor de vrijwilligers ook erg karig en stelt voor om dit te
verhogen naar bijvoorbeeld € 60,00. Dit bedrag zou voorheen volgens Chris € 75,00 zijn geweest.
Ruud heeft dit niet terug kunnen vinden, maar geeft aan dat het gat dan toch wel erg groot is
inderdaad. De ALV gaat akkoord met € 60,00.
Chris van Dijk (TIOS ’51): Wie besluit voor zaken waarin dit declaratiebesluit niet voorziet?
Ruud: Als er iets niet duidelijk is, zal er overleg zijn en ligt de beslissing bij de afdelingsmanagers.
Jaap Groeneveld (OTTVA): Consumpties bij vergadering van werkgroepen of commissies is niet
duidelijk, namelijk € 3,00 per persoon, of werkelijke kosten wanneer de vergadering thuis plaatsvindt.
Ruud: Vergaderingen worden meestal thuis gehouden, en meestal wordt er niet gesproken over
kosten. Dit is eigenlijk niet terecht. Als er gevraagd wordt naar de kosten, vinden mensen het meestal
vervelend om het te zeggen, anderzijds zullen de werkelijke kosten gewoon vergoed worden als deze
aantoonbaar zijn. Uiteindelijk zijn we samen verantwoordelijk voor de kosten die er zijn.
Terugkomend op de vraag van Harry Kuipers: Niemand hoeft uit eigen zak de onkosten te betalen die
voor de NTTB ZuidWest worden gemaakt.
Ruud zal bovengenoemde zaken aanpassen waar dit nodig is.
5. Inhoudelijk jaarverslag
Ruud vraagt of er inhoudelijk nog vragen zijn over de jaarverslagen.
Albert van Dijk (TTV Schijndel): Mist het verslag van Ruud en Ineke.
Ruud: Dat klopt, maar zij hadden het idee dat de introductie van het inhoudelijk jaarverslag daar
afdoende in is geweest, het komt op een andere manier nog terug in het kader rapportage
evaluatiecommissie. Dan zal er ook inhoudelijk meer op in gegaan worden.
6. Voortgang pilot bestuursmodel afdeling ZuidWest
Ruud geeft het woord aan Han van der Zijden, namens de evaluatiecommissie.
Vorig jaar is er unaniem besloten over te gaan op het bestuursmodel zoals het nu 9 maanden werkt,
dit voor een pilot periode van 2 jaar. De uitvoering van Ruud en Ineke is van groot belang om te
bepalen of we er mee doorgaan, en of het ook financieel verantwoord is. Verder is er toen afgesproken
dat er een evaluatiecommissie zou komen, die aan het eind van de pilot zal evalueren. Zij zullen dan
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hun bevindingen voorleggen aan de ALV. Op deze ALV willen we alvast een “tussenevaluatie” doen
om te zien of het gezond is ja of nee.
Jos Schoenmakers (ODT), Patrick Robben (TIOS ’51) en Han van der Zijden (Bondsraadslid) vormen
de commissie. De commissie constateert dat het functioneren van het model samenhangt met de
invulling door Ruud en Ineke. Natuurlijk zullen ook het hoofdbestuur en het Bondsbureau een
belangrijke stem hebben in de beslissing volgend jaar.
De evaluatiecommissie heeft een onderzoekje gedaan in de vorm van een enquête en deze naar 90
verenigingen en de werkgroepen gestuurd. Van de 24 reacties die teruggekomen zijn, heeft het
merendeel contact gehad met de afdelingsmanagers. Er is een verslag van gemaakt dat iedereen
heeft kunnen lezen. Er is tot nu toe alleen bij de verenigingen gepeild, niet bij het hoofdbestuur en bij
het Bondsbureau. Ook de managers zelf zijn nog niet gevraagd hoe zij er over denken. Het is ook
belangrijk of het financieel haalbaar is. Er moet misschien wel geld uit de verenigingen bij komen als
we dit alles in stand willen houden. Deze vraag is ook voorgelegd en de helft geeft aan hier geen
moeite mee te hebben. Ook hier is een verslag van gemaakt. Eind 2013 zal er een beslissing moeten
komen hoe het er financieel uit gaat zien. Hier komen ze nog op terug in de Regiovergaderingen. Er
zal dan als het goed is bij iedere vergadering iemand van de commissie aanwezig zijn.
Han geeft aan, dat het uniek is wat er in ZuidWest gedaan wordt. Er wordt ook door een werkgroep uit
de Bondsraad met argusogen naar ZuidWest gekeken.
Over de uitleg van Han zijn verder geen vragen.
7. Rondvraag
Iemand: Heeft vorig jaar op de regiovergadering gevraagd of de NTTB kan bijdragen in de kosten voor
de afdelingstrainingen van deelnemers in Middelburg. Aangezien hij nog geen antwoord heeft
gekregen, komt hij er nu nog een keer op terug.
Antwoord Ruud: Het is niet gebruikelijk om gemaakte afspraken niet na te komen. Volgens Ineke zal er
vanavond een workshop over technisch beleid zijn. Er zal gekeken gaan worden wat de ambities en de
mogelijkheden zijn. Het is de bedoeling om te brainstormen voor de toekomst. Afhankelijk van de
uitslag zal bekeken worden wat de kosten zullen gaan worden. En of er een bijdrage verschuldigd
wordt. Anderzijds is volgens Ineke vorig jaar op de ALV besloten om de eigen bijdrage in te voeren.
Mick van Hoof (TTV Stiphout): Vindt het erg storend dat er boete wordt gerekend wanneer er een letter
J vergeten is in te vullen bij de jeugd. De vraag is dan ook of er in de toekomst nog iets gaat
veranderen. Je kunt alles via NAS invullen, dus misschien wordt het overbodig om briefjes in te vullen.
Ruud: Er komt bijval uit de zaal. Verder heeft Ronald Kramer van het hoofdbestuur een aantekening
gemaakt en zal er ongetwijfeld op terug komen.
Ria Elshof (ledenadministratie): Heeft begrepen dat het de bedoeling is om de regiovergaderingen in
oktober te laten plaatsvinden in plaats van januari.
Ruud: Dat is inderdaad juist. Vorig jaar was het in het teken van kennismaking, maar we willen
inderdaad in oktober een vijftal vergaderingen plannen.
Ria Elshof: Heeft wedstrijdboekjes meegenomen voor diverse verenigingen en tot slot heeft ze altijd de
eer om aan het eind van de avond het bestuur te bedanken voor de inzet. Nu wil ze met name Ruud
en Ineke bedanken voor de prettige samenwerking.
Ruud bedankt mede namens Ineke voor deze woorden.
Ineke wil graag de aandacht voor Sophie Dijkers. Zij gaat stoppen als lid van de Adviesgroep
Competitie. Ineke bedankt haar voor de vele jaren waarin ze enthousiast en actief is geweest en
overhandigt haar een bloemetje. Haar plaats wordt ingevuld door Ronald Brekelmans, bestuurslid van
Red Star ’58. Voor hem een woord van welkom en veel succes gewenst in zijn nieuwe job.
Ruud sluit om 21.15 uur het eerste gedeelte van de avond.

Nederlandse Tafeltennisbond • afdeling ZuidWest
Sportbestuurlijke Zaken • Ruud van Beest • tel. 06 519 74 094 • e-mail: vanbeest@nttb-zuidwest.nl
Sporttechnische Zaken • Ineke de Graaf • tel. 06 212 82 052 • e-mail: graaf@nttb-zuidwest.nl
Postadres • NTTB ZuidWest • Postbus 600, 2700 MD Zoetermeer

Na een heel korte pauze starten 4 workshops
Hieronder een terugkoppeling van deze workshops. Na afloop is er nog ruimte voor een informeel
samenzijn.
Sponsoring en fondsenwerving, door Ton van Happen
Zie bijlage.
Veilig Sport Klimaat, door Maartje Snelders
Zie bijlage.
Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd, door Edwin Kleiboer
De door Edwin Kleiboer van Sportservice Noord-Brabant gegeven presentatie is niet beschikbaar.
Mensen die meer willen weten over vrijwilligerswerving, -opvang en -behoud kunnen contact opnemen
met Ruud van Beest.
Technisch beleid, door Ineke de Graaf
In een groep van 17 mensen van ca 10 verenigingen is gebrainstormd over de mogelijkheden om het
technisch beleid binnen ZuidWest te versterken.
ZuidWest was voorheen een sterke afdeling. Op dit moment hebben we minder talenten en minder
sterke teams dan een paar jaar geleden. [Opmerking: een richtlijn voor ‘talent’ in ZuidWest is: een
speler die de halve finale van de Nationale Jeugd Meerkampen behaalt.] De TC (Werkgroep
Technisch Werk) van ZuidWest heeft ambitie en ook diverse verenigingen hebben ambitie.
Landelijk is er een nieuw ‘onder 13’ beleid. We hebben waarschijnlijk geen spelers of speelsters in
ZuidWest die hierbij aan kunnen sluiten.
In Middelburg wordt een afdelingstraining gegeven. Op een aantal zondagen wordt regionale
bondstraining gegeven, er wordt dan 5 uur per dag getraind. De TC is voortdurend aan het kijken hoe
zij het technisch beleid kunnen ontwikkelen. Binnen de TC is behoefte aan mensen die hierover mee
willen denken en beleid willen bepalen. Er zijn wel mensen bereid om een keertje mee te denken,
maar we zoeken (ook) iemand die hier structureel een rol wil spelen.
Uit het overleg kunnen we concluderen dat er behoefte is aan goede verenigingstrainers en aan
samenwerking tussen verenigingen. Diverse verenigingen geven aan de samenwerking op te zoeken.
Het betreft dan o.a. de organisatie van activiteiten voor beginners. Er wordt door deze verenigingen
ook gesproken over samenwerking op het gebied van trainingen (bijvoorbeeld trainingsdagen en
-kampen en het mee laten trainen van een speler bij een andere vereniging) en eventueel ook het
uitwisselen van spelers voor de competitie. Hierbij is het essentieel dat er goede afspraken gemaakt
worden. Bij goed overleg is dit een win-win situatie voor de spelers en voor de betrokken verenigingen.
De aanwezigen vinden het belangrijk dat ze van elkaar kunnen leren. Het uitwisselen van goede
voorbeelden is hier een onderdeel van. Er wordt ook gekeken of één van de ZuidWest trainers hier
een rol in kan spelen (bijvoorbeeld door het bezoeken van verenigingstrainers).
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