Aan:

voorzitters, penningmeesters en secretarissen van verenigingen in ZuidWest
ereleden en leden van verdienste van ZuidWest
persoonlijke leden van ZuidWest
bondsraadsleden en reserve bondsraadleden van ZuidWest
afdelingsfunctionarissen van ZuidWest
bondsbureau NTTB en hoofdbestuur NTTB
ZuidWest, 16 september 2014

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Afdeling ZuidWest van de NTTB gehouden
op 28 mei 2014 te Oudenbosch
1. Welkom en vaststellen agenda
Ruud van Beest heet iedereen welkom om 20.10 uur. Er wordt een oproep gedaan om de presentielijst
te tekenen. Dit kan later op de avond van belang zijn. Bij officiële besluiten is er een minimum aantal
leden nodig. Vandaar het belang van de presentielijst. Een speciaal welkom voor Achim Sialino (NTTB
Directeur Tafeltennis) en Kees Kamp (NTTB Hoofdbestuur). Ook welkom uiteraard aan alle
aanwezigen die toch maar voor de derde keer richting Oudenbosch zijn gekomen in korte tijd. Een
woord van dank alvast aan Marja van de Peppel. Zij zal wederom voor de notulen zorgen. Verder
vanavond afwezig Han van der Zijden. Hij laat zich vervangen door Edgar Verkooijen.
Vooruitlopend op agendapunt 4 zal er vanavond een besluit worden genomen over de voortzetting van
het bestuursmodel. Voor 2 jaar terug zijn we begonnen met de pilot.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda te vermelden.
2. Notulen ALV 29 mei 2013 & 29 januari 2014
Op de notulen van 29 mei 2013 zijn geen op- of aanmerkingen. Deze notulen zijn vastgesteld.
Ook op de notulen van 29 januari 2014 zijn inhoudelijk geen op- of aanmerkingen. Ook deze zijn
vastgesteld.
3. Ingekomen stukken & mededelingen
Er zijn geen stukken binnen gekomen die het vermelden waard zijn.
Volgen er 3 mededelingen van Ineke:
a. Damescompetitie ZuidWest. Vorig jaar gereduceerd tot 0 teams. Het goede nieuws is, dat er dit
jaar zeker 1 team gaat komen. Op 17 mei is er een bijeenkomst geweest in Utrecht en het
verslag hiervan is te vinden op de website van ZuidWest en op de landelijke website.
Inschrijving is verlengd tot 21 juni. Voor eventuele vragen kun je terecht bij Sophie Dijkers.
b. Bijscholing. Wordt op 20 juni in Tilburg gehouden onder de naam “Alleen verliezen of liever
samen winnen”. Dit wordt samen met de vereniging voor tafeltennistrainers (VVTT)
georganiseerd en bestaat uit 2 onderdelen.
c. Trainersopleidingen. Afgelopen 2 jaar is er 2 keer een opleiding TT-2 geweest. In het najaar
start 1 keer TT-2 in Hoogerheide op de woensdagavond. In Den Bosch start de opleiding TT-3.
Verder informatie zal op de website te vinden zijn.
Ruud heeft nog een paar aanvullingen:
d. Wedstrijdboekjes. Ria Elshof heeft zoals altijd weer voldoende wedstrijdboekjes bij zich.
e. Boetestelsel. Vorig najaar is in de regiovergaderingen gemeld dat per juli 2014 wordt besloten
om het boetestelsel te uniformeren naar het landelijke niveau. Vanaf 1 juli 2014 gaat dit ook
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voor ons gelden. Ook voor declaraties zal een landelijke uniformiteit geïntroduceerd worden.
Weliswaar op een later tijdstip, omdat 1 juli hiervoor niet haalbaar blijkt.
4. Bestuursmodel afdeling ZuidWest
Hiervoor worden Edgar Verkooijen, Albert van Dijk en Patrick Robben naar voren gevraagd.
Bij de stukken is aangegeven dat er een korte toelichting zou komen over de besluitvorming. De
voortzetting van het bestuursmodel heeft voor de afdeling ZuidWest zowel inhoudelijke als financiële
consequenties. Een positief besluit over voortzetting van het bestuursmodel vraagt een tweederde
meerderheid gezien de strekking van dit besluit. Gevraagd wordt of de ALV instemt met deze vorm van
besluitvorming. Marlies Somers (Hotak ’68) heeft eerst nog een vraag over de stemming. Ruud geeft
aan dat iedereen weet dat als er hier gestemd wordt, gebeurt dit naar quorum van het aantal leden per
vereniging. In dit geval de ledenstand per 31 december 2013. We hadden toen 5064 leden. We
hebben minimaal 2530 stemmen nodig voor officiële besluitvorming. Op basis van de aanmeldingen
via de presentielijst zijn er voldoende verenigingen vertegenwoordigd voor officiële besluitvorming. Dit
is reglementair, dus volgens het afdelingsreglement.
Marlies Somers vraagt of hier ook regels voor zijn. Ruud gaat het in de pauze checken met 2 of 3
mensen of het allemaal klopt volgens de regels.
Gevraagd wordt nog of het te controleren is en volgens Ruud is het antwoord ja. Dan nogmaals de
vraag of iedereen het ermee eens is dat er gekozen wordt voor een tweederde meerderheid. De
meeste aanwezigen zijn het hiermee eens. Verder geeft Ruud aan dat, als er geen duidelijkheid is met
hand opsteken, er altijd nog een schriftelijke stemming plaatsvindt.
Dan is het woord aan Edgar Verkooijen van de evaluatiecommissie. Hij geeft aan vervanger te zijn
voor Han van der Zijden, omdat deze genoeg redenen had om hier vanavond niet te kunnen zijn.
Samen met Patrick Robben en Albert van Dijk zullen ze het financieringsvoorstel presenteren en zal
blijken dat er goed geluisterd is op de vorige vergadering. Edgar verwijst nog even naar de brief van de
evaluatiecommissie, waarin staat hoe het de afgelopen jaren tot stand is gekomen. Opzet voor 2 jaar
terug was, hoe verder te gaan zonder afdelingsbestuur. Hieruit is toen het bestuursmodel ontstaan.
Ook zijn er toen 2 afdelingsmanagers aangesteld, elk voor 8 uur per week. Ook al maken ze misschien
meer uren, ze krijgen toch maar voor 8 uur betaald ieder. Uiteindelijk zijn we nu 2 jaar verder en is in
januari tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering besloten om verder te willen gaan met
deze 2 afdelingsmanagers, maar hiervoor moet ook het financiële plaatje rond zijn. Hierover waren
nog vraagtekens. Er waren nogal wat bezwaren tegen de € 100,00 per vereniging. Vandaar dat de
verenigingsbijdrage geschrapt is en er alleen een bijdrage per lid wordt gevraagd. De commissie is
uitgegaan van een financiering van € 26.000,00. Hierin is niet de wettelijke verhoging van 3%
meegenomen. De commissie heeft voor vanavond een financieringsonderbouwing gemaakt, en
hiermee is hun werk dus eigenlijk gedaan. Op basis van deze bevindingen is er een voorstel gedaan,
wetende dat er de komende 3 jaar nog een bijdrage van de NTTB te verwachten is. De NTTB, in dit
geval bestaande uit Hoofdbestuur, Bondsbureau en Commissie Bestuurlijke Vernieuwing, heeft goed
mee kunnen kijken hoe ZuidWest dit aanpakt. Wij zijn de eerste afdeling die wat anders heeft kunnen
toepassen met de steun van de NTTB. Het financiële voorstel is dus een extra bijdrage van € 3,75 per
lid per jaar en dan jaarlijks nog een verhoging van € 0,75 per lid.
Marlies Somers (Hotak ’68): Als het aantal leden in de toekomst tegenvalt, wat betekent dat dan voor
het financieringsplan?
Patrick Robben: Het kostenplaatje is gebaseerd op het huidige ledenaantal. Bij extreme daling of
verhoging van het aantal leden, zal er tussentijds iets gedaan moeten worden om de € 26.000,00
gedekt te houden.
Marlies Somers (Hotak ’68): Dat houdt dus in dat we nu voor 1 jaar een akkoord geven en niet voor de
periode van 3 jaar? Dat zou in ieder geval haar voorkeur hebben.
Patrick Robben: Op zich een goed voorstel, maar de voorkeur gaat uit voor een akkoord voor 3 jaar.
Als het toch nodig mocht zijn om tussentijds in te grijpen, kan er altijd een extra ALV of buitengewone
ALV voor uitgeschreven worden.
Tjalle Hoogsteen (HITA ’79): In de begroting zit nog geen indexering, maar als er 3% bij komt is dit
toch een aanzienlijk bedrag. Misschien kan er rekening mee worden gehouden. Je hebt het toch over
bijna € 800,00.
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Patrick Robben: Als er een indexering bekend is, kunnen we er rekening mee houden. Zo niet dan
gaat het niet lukken.
Edgar Verkooijen: Uitgaande van een gemiddelde verhoging, kun je het op 3% stellen.
Albert van Dijk: Net als op de rest van de begroting zal hier ook een indexatie voor moeten worden
gevonden. Dit financieringsvoorstel zal geïndexeerd moeten worden en verwerkt moeten worden in
een begroting. De afdelingsmanagers nemen dit mee in de jaarlijkse begroting. Dan krijg je exacte
cijfers.
Eardly van der Geld (LUTO): Een tussenoplossing zou kunnen zijn dat er 10% afwijking wordt
toegepast. Dat je nu voor een bedrag akkoord geeft en dat elke andere afwijking middels een
bezuiniging wordt opgevangen.
Patrick Robben: We doen nu een voorstel om de kosten mee te dekken. In dit geval kunnen de kosten
van de € 26.000,00 grotendeels betaald worden door de voorgestelde contributieverhoging en zal de
rest in de totale begroting van de afdeling verwerkt moeten worden. De contributieverhoging is dus niet
alleen om de afdelingsmanagers mee te betalen. We zoeken dus een model om de extra kosten mee
te kunnen dekken. De totale begroting moet dus sluitend zijn.
Johan Heurter (ATTC ’77): Hoe komen jullie aan 4226 leden?
Ria Elshof (TTV Son en Breugel): De NTTB geeft op 31 december het aantal leden wat in dat jaar lid is
geweest op als bruto leden. Dat kan makkelijk zo’n 5000 leden zijn geweest. Het is wel zo dat deze
5000 leden allemaal hun basiscontributie hebben betaald.
Patrick Robben: Op enig moment hebben we uit NAS het aantal van 4226 gehaald.
Mark Rovers (ATTC ’77): Aan de begroting komen we al tekort. Hoe ga je het overige tekort oplossen?
Patrick Robben: Er is niet naar de totale begroting van de afdeling gekeken, er is alleen gekeken naar
een financieringsmodel om de extra kosten op te vangen. De afdelingsbegroting ligt echter bij de
managers. Patrick stelt voor om na de pauze terug te komen op het begrotingstekort bij punt 5 van de
agenda.
Eardly van der Geld (LUTO): In het begin is gezegd dat er goed is gekeken naar de statutaire regels
waar we mee te maken hebben. In hoeverre wordt bepaald welke peildatum we aanhouden?
Patrick Robben: Wij hebben daar geen rekening mee gehouden.
Ineke de Graaf antwoordt: Het bruto aantal leden op 31 december voorafgaand aan de ALV. Dit staat
ook in de reglementen.
Marlies Somers (Hotak ’68): Ik stel voor dat je hetzelfde aantal neemt wat je ook in de begroting mee
laat tellen. Ga je dan uit van het bruto aantal, hoef je misschien volgend jaar minder te indexeren. De
vraag is wel of het verstandig is om de afdelingsmanagers uit de begroting te lichten. Ze zijn
uiteindelijk een onderdeel van het totaal. Andere vraag is nog of er bij de afdelingsmanagers zelf
bespaard kan worden. We gaan nu uit van 8 uur in de week per persoon. Hebben zij zelf een idee of er
bespaard kan worden?
Albert van Dijk: Daar hebben we wel naar gekeken, maar als je op uren wilt besparen moet het een
flink aantal zijn. Als je naar de rapportage van het bestuursmodel kijkt, zie je dat alle taken benoemd
zijn op tijdbesteding en op overdraagbaarheid naar de landelijke organisatie of naar de vrijwilligers. Op
basis daarvan zijn we er niet echt uitgekomen om bijvoorbeeld een halve dag te besparen.
Marlies Somers (Hotak ’68): Is er misschien een mogelijkheid dat verenigingen meer zelf gaan doen.
Neem bijvoorbeeld 10% van de tijd, is 1 uur werk, is toch zo’n € 2.600,00 waar je dan over praat. Het
is jammer dat er geen concrete antwoorden komen op de vraag: als we dat, en dat en zus en zo niet
meer doen, wat is dan de consequentie. Ze vindt het jammer dat er inhoudelijk geen goede discussie
tot stand komt.
Edgar Verkooijen: Er zal ook geen discussie komen, want wij alleen als evaluatiecommissie
aangesteld om een financieringsmodel te maken voor de afdelingsmanagers. De vragen die jullie
hebben, kunnen straks bij de begroting behandeld worden. De antwoorden die verwacht worden,
kunnen niet worden beantwoord door de evaluatiecommissie.
Dion van Dooren (TCO ’78): Ik heb net op de site van NAS gekeken en daar stond inderdaad op 31
december 5000 leden, en in mei 4400. Dat scheelt toch 600 leden.
Edgar Verkooijen: We gaan toch uit van 4226. Zijn het er dan meer, kunnen er bepaalde punten
worden opgevangen.
Ralph Kouwenhoven (Smash Geertruidenberg): Als ik 92 x € 100,00 bereken kom ik uit op € 9.200,00
en neem ik 4200 leden x € 3,00 kom ik hoger uit namelijk € 12.600,00. Waar is dat op gebaseerd?
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Albert van Dijk: die € 100,00 was een basis bedrag per vereniging, daarbij zou nog een bedrag per lid
bij komen. Het totaalbedrag zou dan ongeveer hetzelfde zijn.
Jos Dekkers (Vice Versa ‘51): Er is nu een concreet voorstel voor financiering van de 2 managers. We
weten dat het Hoofdbestuur ook nog iets wil gaan doen met plannen die ze hebben. We zullen niet
alleen te maken hebben met het bedrag waar nu over wordt gesproken, maar er zal ook nog een
verhoging komen van de NTTB. Is er al zicht op hoe hoog die verhoging zal worden?
De evaluatiecommissie heeft hier geen antwoord op.
Kees Kamp (Hoofdbestuur NTTB): In de Bondsraad van 12 april is er een plan voorgelegd dat er voor
2014 geen contributieverhoging zou gaan komen. Voor 2015 is er gesproken over € 2,50. Dit betreft de
basiscontributie. Voor de competitiespelers komt er nog eens € 1,00 voor de jeugd en € 1,50 voor de
senioren bij. Dit moet nog wel in de Bondsraad van november besloten gaan worden.
Eardly van der Geld (LUTO): Terugkomend op wat statutair is bepaald, zou je uit moeten gaan van die
5000 leden en niet van die 4200. Anders klopt het niet met de statuten.
Patrick Robben: Deze rapportage is op enig moment opgesteld. Met het ledenaantal wat er op dat
moment was, hebben we bepaald wat er voor verhoging nodig is om de kosten van € 26.000,00 te
kunnen dekken.
Edgar Verkooijen: Bedankt voor de reacties en stelt de vraag of er per jaar moet worden gestemd of
voor de periode van 3 jaar.
Marlies Somers (Hotak ’68): Kun je ook de afspraak maken voor 3 jaar akkoord, mits ongewijzigd.
Patrick Robben: Hij stelt voor om te stemmen voor de periode van 3 jaar. Als er grote wijzigingen zijn
wordt er vanzelfsprekend tussendoor een stemming bepaald.
Jos Dekkers (Vice Versa ‘51): Je hebt toch jaarlijks invloed, doordat je moet stemmen voor de
begroting. Daarin zitten dan toch ook de aanpassingen als er grote verschillen in het ledenaantal is.
Patrick Robben: Je stemt dus voor het plaatje wat er nu ligt en we komen altijd bij jullie uit, want de
contributie kan niet zomaar verhoogd worden zonder dat er over gestemd wordt.
Kees Kamp (Hoofdbestuur NTTB): Je kunt alleen voor 2015 de contributie vaststellen, maar niet voor
de hele periode van 4 jaar. De contributieverhoging hangt ook af van de begroting.
Albert van Dijk: Wat hier ligt is een voorstel om te financieren. Dit is een beleid wat we willen gaan
voeren.
Eardly van der Geld (LUTO): We hebben in het verleden altijd voor de begroting gestemd en niet voor
een verhoging per lid. Je haalt nu een onderdeel van de begroting naar voren om over te stemmen.
Marcel Houtenbrink (Die Meede): Ik vind dat je het per jaar moet beoordelen, want je zult nu op € 4,00
rekenen en als het dan volgend jaar € 10,00 moet worden, snijd je jezelf mooi in de vingers.
Patrick Robben: We doen hier een voorstel om een bedrag vast te stellen voor de komende jaren om
de managers te financieren en is onderdeel van de totale begroting. En als blijkt dat de bedragen te
ver afwijken op die begroting kunnen we er met zijn allen invloed op uit oefenen. Dit wordt dan
vastgelegd.
Marcel Houtenbrink (Die Meede): Het is eigenlijk een vreemde situatie. We gaan nu stemmen over het
voorstel van de evaluatiecommissie, terwijl pas daarna de begroting aan de beurt is om over te praten.
Edgar Verkooijen: Vraagt of er per vereniging 1 persoon de stem kan uitbrengen. Er wordt besloten
elke vereniging apart te vragen of ze er mee eens zijn of niet. De controle is uitgevoerd door Johan
Heurter en alles is goed bevonden. De aanwezige verenigingen vertegenwoordigen gezamenlijk 2584
leden. Nogmaals daarmee is officiële besluitvorming over de voortzetting van het bestuursmodel
rechtsgeldig.
Uitslag van de stemming is:
- Voor voortzetting bestuursmodel incl. voorgestelde financiering: 2428 vertegenwoordigde leden.
- Tegen voorzetting bestuursmodel incl. voorgestelde financiering: 156 vertegenwoordigde leden.
Hiermee is de tweederde meerderheid ruimschoots behaald die nodig is om het financieringsmodel
structureel voort te zetten. Edgar bedankt de heren van de evaluatiecommissie. Deze hebben in een
brief een aanbeveling gedaan aan de ALV om bij een positief besluit toch weer een commissie samen
te stellen. Die zal dan een klankbord zijn voor het afdelingsmanagement van ZuidWest. Hier komen we
in de rondvraag nog op terug.
Ruud van Beest bedankt Edgar voor zijn waarneming en Albert en Patrick voor hun toelichting.
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5. Financiën
Er is een jaarrekening met balans en een staat van baten en lasten. En er is een begroting van 2014
en een voorlopige begroting 2015 gestuurd. We beginnen met de voorlopige begroting 2015. Daarin
zijn de consequenties van het financieringsmodel zichtbaar gemaakt. Het is de bedoeling zichtbaar te
maken wat dat voor de totale begroting zou kunnen betekenen. Dit is een eerste indruk van onze kant.
Uiteraard bespreken we dit graag. Een definitief voorstel voor de begroting komt in de najaars ronde
van de regiovergaderingen. De jaarrekening 2013 en de aangepaste begroting 2014 zullen we
vandaag wel moeten vaststellen. Wat betreft de jaarrekening 2013 is er ook nog een bijdrage van de
kascommissie. Ruud geeft een korte toelichting op de cijfers.
De balans van 2013.
De rekenaars onder ons zullen deze balans niet accepteren, want hij is niet in evenwicht, er zitten in
de afronding hier en daar wat kleine verschillen. Hopelijk is dit acceptabel. We zullen niet alle posten
langsgaan, maar er enkele uitpikken. De voorraden zijn hoger dan het jaar ervoor. Dat heeft te maken
met de voorraad wedstrijdboekjes. Deze zijn extra besteld. En er zijn in 2013 2 Table Stars pakketten
aangeschaft. Die staan dus ook hierin vermeld. Dan iets over de crediteuren, duidelijk minder dan het
jaar ervoor. Door de nauwe samenwerking met het bondsbureau staan er minder vorderingen open.
Chris van Dijk (TIOS ’51): Er staat aan de activa kant bij bank 0 en bij giro een klein bedrag. Ik ga er
van uit dat we alleen nog de ING hebben?
Ruud: Dat klopt.
Verder zijn er geen vragen over de balans.
De baten en lasten.
We hebben voor een andere presentatie wijze gekozen. Het is meer een samenvatting van
onderwerpen die in de begroting terugkomen. Bij punt 9.1 is beduidend minder gerealiseerd dan
begroot. Een simpele verklaring is, dat er in 2013 een bestuursdag was begroot, maar deze is er niet
geweest. Bij de algemene kosten zat een stukje communicatiekosten begroot. Er wordt nu meer
gedaan via de website van de afdeling. Dus ook daar is wat winst behaald. Wat voor onszelf wel
belangrijk is, zijn de kosten voor de afdelingsmanagers. Deze zijn binnen de begroting gebleven. Het
onderwerp topsport is achter gebleven bij de verwachting. Er is ruim begroot, maar ook duidelijk
zichtbaar wat bijvoorbeeld de trainers kosten en wat de zaalhuur kost. Ook is te zien dat hier
uiteindelijk minder kosten zijn dan dat er is begroot. Ook trainingen is Oost Brabant hebben niet
plaatsgevonden, zodat de verschillen groter worden daardoor.
Jos Dekkers (Vice Versa ‘51): De grote verschillen in topsport wat begroot is en gerealiseerd is. Ik zie
dat verschil ook in 8.4 en 8.5 wat betreft bijdragen jeugdcup en meerkampen. Is dat vanwege minder
deelnemers?
Ruud: Dat is inderdaad een logische verklaring. Maar de vraag is natuurlijk hoe het komt dat je minder
deelnemers hebt. Er is duidelijk een terugloop met het aantal deelnemers.
René Pronk (Die Meede): Welke plannen zijn er gerealiseerd wat betreft de topsport? Er wordt toch
weer van hetzelfde bedrag uitgegaan.
Ruud: In januari is over de stimuleringsregeling gesproken. Daarin is zichtbaar gemaakt hoe we willen
investeren. Hiermee probeer je extra activiteiten te ontplooien. Zo hebben we in 2013 eenmaal aan
een groot internationaal toernooi deelgenomen.
Verder zijn er geen vragen over de baten en lasten.
Het woord is aan Patrick Robben voor een reactie van de kascommissie. Er is ook dit jaar geen
kascontrole uitgevoerd, omdat de financiële verantwoording in Zoetermeer ligt. Het is daarom geen
noodzaak er een controle op uit te voeren.
Eardly van der Geld (LUTO): De vraag is of door de accountant inzage kan worden gegeven in het
rapport dat is opgesteld. De kascommissie zou dan wel kunnen controleren wat de accountant heeft
gedaan.
Ruud: Belangrijkste vraag is uiteindelijk wat de rol en verantwoordelijkheid is van een onafhankelijke
kascommissie op afdelingsniveau. Alle financiële stukken worden al gecontroleerd door een officiële
registeraccountant. We hebben besloten om geen vrijwillige tijd te verspillen aan iets wat al op een
officiële manier tot stand is gekomen. Ruud stelt vast dat iedereen het eens is met de inhoud van de
jaarrekening en sluit het hierbij af.
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Aangepaste begroting 2014. In de oorspronkelijke begroting 2014 zijn de kosten voor de
afdelingsmanagers maar voor een gedeelte begroot, namelijk tot medio augustus 2014. Dat houdt in
dat er nu nog een financiering gedaan moet worden voor de rest van het jaar. Dit is vanavond
besloten. Dit is wel zichtbaar gedaan in de begroting. De verschillen zijn te zien in de kolommen van
de oorspronkelijke begroting en de aangepaste begroting. Voor het restant van 2014 hebben we voor
het afdelingsmanagement ongeveer € 10.000,00 nodig. Dit staat apart vermeld bij het onderdeel
bijzondere verrekeningen. Vraag is natuurlijk of we het daar mee eens zijn. Tweede punt is, dat we in
het kader van het hetzelfde bestuursmodel een bezuiniging van € 3.150,00 zouden realiseren.
Hiervoor zullen onderwerpen gevonden moeten worden waarmee je dit kunt realiseren. Voor 2013
stond er een bedrag van € 4.000,00 voor ingevuld. Voor 2014 moet dit nog gedaan worden volgens de
officiële manier. Hiermee komt eigenlijk de topsport naar voren. Deze is ruim begroot. We zouden
hierop 50% van het gunstige resultaat kunnen bezuinigen. De andere 50% zouden uit verschillende
onderdelen gehaald kunnen worden via de zogenaamde “kaasschaafmethode”. In het verleden is er
best wel ruim begroot, en ook nu nog wel op sommige punten. Het derde punt is onttrekking van de
algemene reserve ten behoeve van de totale organisatie. De Bondsraad heeft op 12 april besloten, dat
er een eenmalige investering gaat plaatsvinden van ongeveer € 70.000,00 vanuit de 8
afdelingsreserves. Voor ZuidWest betekent dit € 11.500,00. Die is geplaatst op de aangepaste
begroting van 2014. Al deze bedragen zijn eenmalig zichtbaar op de aangepaste begroting geplaatst
onder de bijzondere verrekeningen. Volgend jaar worden ze gewoon in het geheel opgenomen.
Eric Bakker (Veldhoven): De € 37.000,00 negatief resultaat in de begroting vind ik erg veel. Aan de
ene kant zie je een teruggave van de NTTB van € 7.500,00, terwijl je aan de andere kant € 11.500,00
inlevert. Het klopt wel maar we krijgen dus eigenlijk niets, we leveren in.
Ruud: Terecht geconstateerd. Er is in 2014 geen andere financieringsvorm gevonden voor het restant
van 2014 voor het bestuursmodel.
Eric Bakker (Veldhoven): Ook als je naar 2015 kijkt. Het blijft een groot verschil. Op deze manier houd
je het nog 3 jaar vol.
Ruud: De financiering van het bestuursmodel gaat niet meer ten laste van de algemene reserve
komen. In 2014 krijgen we een zwaar financieel jaar, ook met het besluit van de Bondsraad van 12
april jl.
Eric Bakker (Veldhoven): Los van de extra financiering van € 10.000,00 heb je al een verschil van zo’n
€ 20.00,00. Dat is toch fors ten opzichte van de baten.
Ruud: Je opmerkingen zijn terecht, maar dit is toch waar we voor staan en waar we mee
geconfronteerd worden in de afdeling ZuidWest.
Roland v/d Heuvel (Hotak ‘68): We hebben op de aangepaste begroting een reserve van € 90.000,00,
Hier kan dus wel € 37.000,00 vanaf, maar hoe zit het voor 2015. Het tekort zie je niet minder worden,
terwijl je dan wel de bijdragen van de verenigingen erbij hebt.
Ruud: Het is goed om vooruit te kijken naar de begroting van 2015, maar eigenlijk is het niet meer dan
een indicatie. Dit komt pas in het najaar definitief in de regiovergaderingen op tafel.
Mark Rovers (ATTC 77): Je hebt een realisering van posten die lager uitgevallen zijn. Waarom dan
toch weer een hogere begroting? Gezien het tekort zou je toch bij de topsport minder uit kunnen
geven? Zo zijn er nog wel een paar posten waar een paar duizend euro bespaard zou kunnen worden.
Waarom nu hoger begroten, als je het waarschijnlijk toch niet uit gaat geven.
Ruud: Ook al ligt er een voorstel om te beperken, we willen toch investeren in de sport. We hebben de
afspraak dat er aan het eind van dit jaar een evaluatie komt over het stimuleren van topsport. Daar
komt bij dat de stimuleringsregeling ons € 5.500,00 kost per jaar. We zijn jarenlang zuinig geweest. Nu
moeten we keuzes maken hoe we verder willen.
Eardly van der Geld (LUTO): Van wie zijn de reserves? We hebben hier in het zuiden het geld
bijeengebracht, maar eigenlijk is het van de landelijke NTTB. We zullen toch de reserves moeten
gebruiken om te investeren in ledengroei. Het maakt toch niet uit van welke rekening het Hoofdbestuur
het geld van de reserves pakt om te investeren?
Ruud: Terechte opmerking. We willen in ZuidWest ontwikkelen, daar zijn ook de mogelijkheden voor.
Neemt niet weg dat je een discussie kunt voeren over de verhoudingen.
Marlies Somers (Hotak ’68): Zit in topsport in de begroting ook de regionale talentontwikkeling?
Ineke: Heel beperkt. Er zit een kleine bijdrage in om de trainer (Stefan Heijnis) naar Papendal te
kunnen brengen. Deze reiskosten zijn voor de afdeling. De jaarlijkse bijdrage van de landelijke bond
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van € 1.000,00 voor de regionale bondstraining is beëindigd. Met ingang van dit najaar financiert onze
afdeling dit zelf.
Ruud: Vraagt of iedereen het eens is met de aangepaste begroting en ook met het voorstel voor de
topsport om deze met 50% te minimaliseren en daarmee het gunstige resultaat te realiseren van
€ 3.100,00. De meerderheid is het hiermee eens.
Begroting 2015. De begroting 2015 geeft een indicatie hoe het financieringsmodel een plaats krijgt op
de begroting. Nogmaals, dit is een voorlopige begroting. We hebben hierop nog wel met een begroot
tekort te maken. Enerzijds door een stukje bezuiniging wat we vanaf 2015 nog moeten realiseren,
anderzijds door een beoogde investering vanuit ZuidWest naar de landelijke organisatie voor
investering in 2015. Hierover moet nog wel een besluit worden genomen.
René Pronk (Die Meede): Er staat voor topsport € 14.000,00. Waarom toch een verhoging in 2015?
Ruud: Dit stond nog voor 2014. We hebben net besloten dat dit aangepast gaat worden.
René Pronk (Die Meede): Gaat ervan uit dat wanneer het beoogde bedrag voor de topsport niet
gehaald wordt, het de volgende jaren aangepast zal gaan worden. We kunnen immers niet begroten
wat we niet hebben.
Ruud: Helemaal mee eens. Gezien de ontwikkelingen van deze avond, ga ik ervan uit dat we voor de
komende jaren beter kunnen begroten.
Rob Knechten (TTCV en LGSV): Vraag over punt 8.1.5 van de voorlopige begroting. Extra inkomsten
t.b.v. Bestuursmodel wordt genoemd € 15.800,00 terwijl we financieren voor € 26.000,00.
Ruud: Dat klopt. De € 26.000,00 bestaat uit een aantal onderdelen. Een deel hiervan vind je terug in
deze € 15.800,00. Als je het financieringsmodel erbij legt, kun je letterlijk de bedragen terugvinden.
Rob Knechten (TTCV en LGSV): Begrijpt het nog niet helemaal. Want hij ziet nog steeds een verschil.
Ruud: Zal het na de vergadering nog even nader toelichten aan Rob.
? ??: Waarom heeft de NTTB in 2014 € 10.000,00 nodig als zij ons in 2015 € 7.500,00 kunnen bieden
voor de bijdrage van het financieringsmodel.
Ruud: De € 10.000,00 is nodig omdat deze niet was opgenomen in de begroting van 2014. Dit is een
officiële begrotingswijziging.
6. Inhoudelijk jaarverslag
Er is door de verschillende commissies hard gewerkt om op deze manier hun verantwoording te laten
zien. Ruud wil graag deze mensen de ruimte geven om een toelichting op hun verslag te geven, maar
wil het vanavond snel afwerken door alleen vragen te beantwoorden als die er zijn.
Johan Heurter (ATTC ’77): Wil een foutje rechtzetten over Accommodatiezaken. Op pagina 7 staat
halverwege 31-12-2012, dit moet zijn 31-12-2013. En er stonden geen 6 leningen open maar 7.
Ruud: Bedankt Johan voor zijn correctie, maar geeft aan dat ze het dan allebei eerst niet hebben
gezien.
Ruud bedankt verder alle commissieleden voor hun inzet en voor hun rapportage.
7. Verkiezing (reserve) bondsraadsleden
We hebben eigenlijk een bijzondere situatie. Alle drie de bondsraadsleden zijn vanavond niet
aanwezig. Ruud vraagt desondanks of de vergadering akkoord gaat met verlenging van Han van der
Zijden en Nico van Erp als bondsraadslid en Albert Rooijmans als plaatsvervangend bondsraadslid.
Ria Elshof (TTV Son en Breugel): Nico en Han zien we regelmatig, maar Albert zien we eigenlijk nooit.
Ruud gaat proberen dat Albert er volgend jaar mei ook is.
De herverkiezing is akkoord, met de opmerking van Ruud, dat er nog steeds een tweede
plaatsvervangend bondsraadslid gezocht wordt om het team compleet te hebben.
8. Thuis in Tafeltennis (VSK) & Verenigingsbox
Dit agendapunt wordt gepresenteerd door Manon Zwakenberg.
Kennisdeling. Belangrijke zaken vanuit het bondsbureau zijn onder andere kennisdeling. Dit wordt
gedaan aan de hand van verenigingscongressen. Vinden meestal plaats tijdens NK wedstrijden. Ook
op de regiobijeenkomsten in het najaar wordt de nodige informatie verstrekt. Kennisdeling wordt ook
gestimuleerd in kleiner verband. Probeer met meerdere verenigingen onderling de nodige kennis te
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delen. Je kunt van elkaar tenslotte heel veel leren. Successen mogen ook gedeeld worden via de site
van ZuidWest.
Table Stars. Dit is een aantal jaren geleden gestart. Op dit moment zijn 139 verenigingen er actief mee
bezig. In totaal hebben er al 30.000 kinderen aan deelgenomen en zijn er 10.000 diploma’s uitgereikt.
Het heeft tot nu toe een groei van 35% opgeleverd van kinderen onder de 13 jaar. Een positief
programma dus. Afgelopen 2 jaar is er Table Stars de Battle gedraaid tijdens de NK in Zwolle. Dit
programma is zo succesvol dat er gevraagd wordt om een voorronde bij de verenigingen te
organiseren bijvoorbeeld met een scholentoernooi om zo kinderen enthousiast te maken. Daarnaast is
Table Stars Masterz in ontwikkeling. Dit wordt de vervanger van Super Stars.
NTTB tafeltenniskamp. Dit jaar voor het eerst weer sinds jaren het NTTB tafeltenniskamp. Thema is
“vrienden maken”. Dit vindt plaats bij Red Stars in Venray/IJsselsteyn. Voor vragen kan contact
opgenomen worden met Sven Groot.
Trainersopleidingen. In het najaar komen er weer 2 opleidingen binnen deze afdeling. TT-3 zal dit jaar
korter zijn en in modules worden aangeboden.
Toernooileider-2. Ook deze start weer in het najaar.
Thuis in Tafeltennis. Dat is nu de werknaam geworden van het project “Naar een veiliger sportklimaat”.
Dit is 2 jaar geleden gestart met als doel te werken aan een cultuur binnen de vereniging waarin
iedereen zich op z’n gemak voelt. Met de bedoeling dat de sportiviteit toeneemt, prestaties verbeteren
en dat het meer leden oplevert.
Doelstelling: binnen het project worden diverse interventies gedraaid. Met een aantal verenigingen is
gesproken over deelname aan het programma. Er zijn een aantal doelgroepen waar we op insteken:
De bestuurders. Welke rollen zijn er en waar moeten we aan werken. Zo is er het bestuurdersspel.
Nieuw is de verenigingsbox. Deze bevat een seizoensplanner, in de vorm van kaarten kun je zien wat
er bij diverse gebeurtenissen gedaan moet worden. Bijvoorbeeld als er nieuwe leden komen of voor de
competitie. Er zitten ook kaarten in voor de trainers. Er zitten dus voor verschillende doelgroepen
kaarten in de box. Er zitten ook presentaties bij die de club zelf kan geven. Deze box is beschikbaar
voor die verenigingen die deelnemen aan het project “Naar een veiliger sportklimaat”. Onderdeel voor
het in bezit krijgen is, dat er eerst een intakegesprek komt. Daarna zijn er verschillende interventies
waaraan kan worden deelgenomen. Zo is er ook “Sportief coachen” voor trainers, coaches en
begeleiders. Verder zijn er diverse bijscholingen die doelgroepgericht zijn. Er zijn cursussen voor
scheidrechters. Binnenkort wordt het ouderenprogramma gelanceerd. Dit is bedoeld voor de ouders
om ze te betrekken bij de jeugd zonder dat er druk wordt uitgeoefend.
Heel belangrijk binnen het programma zijn de “spelregels”. Belangrijk is dat iedereen de spelregels
weet en bovenal dat ze ook worden toegepast. Het kennen van de spelregels geeft vaak ook meer
sportiviteit tijden de wedstrijden. We willen graag dat elke vereniging een arbitragecoördinator aanstelt.
Deze is het aanspreekpunt binnen de vereniging en zal ook een bijscholingscursus krijgen. Hij/zij zal
ook het doorgeefluik zijn als er wijzigingen zijn met betrekking tot spelregels.
Ondertussen is er ook een online module genaamd Tafeltennis Masterz. Aan de hand van foto’s en
filmpjes worden er vragen gesteld en kan de spelregelkennis bij spelers getoetst worden. Dit zal ook
zeker ingezet gaan worden. Het is te vinden op een aparte site: https://www.tafeltennismasterz.nl.
Verder is het wel de bedoeling dat iedereen de spelregels kent voor de klasse waar je in speelt. Bij de
spelregel module zit ook een spelregel diploma.
Dit is een korte impressie van het VSK programma. Voor vragen kun je terecht bij het Bondsbureau.
Er is een budget voor elke vereniging om interventies af te nemen. Doelstelling is dat iedereen op de
hoogte is van de spelregels en zodoende een wedstrijd kan ‘fluiten’ op zijn eigen niveau. Leuke
bijkomstigheid is dat er in de verenigingsbox ook een leuk spel zit. Het jeugdbegeleidingsboekje is al
door een aantal verenigingen ontvangen. Voor diegenen die het nog niet hebben, kunnen het
waarschijnlijk vanavond meenemen. Voorwaarden die gesteld worden voor het intakegesprek zijn:
plaatsen van het logo op de website, overleggen van een VOG verklaring van de trainer(s) of het
ondertekenen van gedragsregels, en er moet een vertrouwenscontactpersoon aanwezig zijn binnen de
club. Verder wordt verwacht dat je jaarlijks deelneemt aan monitoring.
Ruud bedankt Manon voor haar bijdrage.
De presentatie van Manon vind je in de bijlage.
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Intermezzo
Ruud vraagt of Harrie Kuipers naar voren wil komen. Harrie stopt met de licentie administratie. Dit
heeft hij 33 jaar gedaan. Hij is al lid van verdienste. Ruud bedankt hem namens de NTTB en de
ZuidWest en overhandigt hem een cadeau. Harrie bedankt de NTTB en de verenigingen en zegt altijd
met veel plezier gedaan te hebben wat hij moest doen.
Het tweede woord van dank is voor de Evaluatiecommissie. Nu de pilot is gestopt is ook voor hen het
werk gedaan. Ruud bedankt hen ook namens Ineke voor de samenwerking. In de afgelopen 2 jaar is
er een goede communicatie geweest met alle betrokken partijen.
Ja, dan stopt per vandaag de Evaluatiecommissie, maar deze hebben het advies gegeven om verder
te gaan met een onafhankelijke commissie. Ruud en Ineke doen bij dezen een oproep voor minimaal 3
en maximaal 4 kandidaten voor deze commissie en zien graag dat deze per 2015 aan de slag kan.
9. Paratafeltennis binnen de NTTB
Ineke is lid van Team Parasport. Zij coördineren alle wedstrijden voor mensen met een beperking. Het
afgelopen jaar is er veel gebeurd wat betreft beleidsontwikkeling. Er is nu geen tijd om hier meer over
te vertellen. Ineke zorgt dat er meer informatie in de bijlage komt.
Op 14 juni zijn de Nederlandse Kampioenschappen paratafeltennis in Valkenswaard.
10.

Rondvraag

Marlies Somers (Hotak ’68): Maakt Ria Elshof erop attent dat de boetelijst gewoon op de site van de
NTTB te vinden is. Tweede punt van Marlies. Is het misschien een idee om bij de regiovergadering
Wim van Sellingen uit te nodigen? Hij zit in de Bondsraad en is de initiator achter de bestuurlijke
vernieuwingen. Hij kan ons waarschijnlijk helpen met ons plan en misschien op zijn beurt van ons iets
leren.
Ruud: Bedankt Marlies voor het advies. Het zal voor Wim geen verassing zijn, maar het is wel leuk het
van iemand uit de zaal te horen.
René Pronk (Die Meede): Ik wil even terugkomen op het stukje paratafeltennis van Ineke. De NK in
2014 is zeer laat georganiseerd. Wij van Die Meede willen het NK in 2015 gaan organiseren samen
met de NTTB. René zal hier zelf contact over opnemen, zodat het niet te krap wordt met de tijd.
Ineke: Steekt iets anders in elkaar. We hadden voor dit jaar in eerste instantie 2 locaties, waarvan er 1
is afgevallen. Daarom hadden we uiteindelijk alleen nog Valkenswaard. Misschien dat er verwarring is
met jeugdtoernooien.
Ria Elshof (TTV Son en Breugel): Heeft nog steeds de wedstrijdboekjes. Ze vraagt of ze niet vergeten
worden om op te halen na de vergadering. Verder vraagt ze een daverend applaus voor Ruud en
Ineke voor hun inzet. Ze zeggen dat ze 8 uur werken voor de NTTB, maar Ria gelooft er niets van. Ze
denkt dat het er meer zijn, gezien het werk dat gedaan wordt.
Ineke geeft nog een laatste opmerking, dat ze het niet zonder de enthousiaste vrijwilligers uit de
afdeling ZuidWest kunnen. Ze denkt dat ZuidWest hierin rijker bedeeld is dan andere afdelingen.
11.

Informele afsluiting

Ruud sluit om 11.05 uur de vergadering en nodigt iedereen uit nog iets te drinken.
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Bijlagen
1. Presentielijst en overzicht afmeldingen ALV 28 mei 2014
2. Presentatie ‘Thuis in tafeltennis (VSK) & Verenigingsbox. Manon Zwakenberg (Bondsbureau)
(aparte bijlage)
3. Paratafeltennis binnen de NTTB

Bijlage 1. Presentielijst en overzicht afmeldingen ALV 28 mei 2014
Presentielijst
Chris van Dijk (TIOS ’51)
Patrick Robben (TIOS ’51, Evaluatiecommissie)
Sophie Dijkers (Competitie Commissie)
Ger van Leeuwen (Westerzicht)
Jaap Versteeg (Westerzicht)
Jan Overbeek (Yerseke)
Edgar Verkooijen (TTV Irene)
Albert van Dijk (Schijndel, Evaluatiecommissie)
Huub de Maat (Renaert)
Paul de Rijk (Reynaert)
Kees van Oers (Kapelle)
Gerrit Vis (Kapelle)
Rob van Gogh (Tanaka)
Corné Verschuren (Vice Versa 51)
Marja van de Peppel (OTTC)
Theo de Laat (Waalwijk)
Rob Knechten (TTCV en LGSV)
Ben Blijlevens (Waalwijk)
Ad van Bijsterveldt (De Batswingers)
John de Vet (De Batswingers)
Herman Simons (Son & Breugel)
Ria Elshof (Son & Breugel)
Theo Vreven (TTV Veldhoven)
Eric Bakker (TTV Veldhoven)
Marlies Somers (Hotak ’68)
Roland van de Heuvel (Hotak ’68)
Nico van Miltenburg (Hotak ’68)
Eric Sloots (Unicum)
Nadra Krook (Smash 73)
René Pronk (Die Meede)

Marcel Houtenbrink (Die Meede)
Dion van Dooren (TCO 78)
Lauw Kopmels (Belcrum)
Peter Pauwels (Belcrum)
Mark Rovers (ATTC 77)
René van Nijnatten (Smash Geertruidenberg)
Ralph Kouwenhoven (Smash Geertruidenberg)
John Smits (NTTV Nuland)
Tjalle Hoogsteen (HITA 79)
Ger-Anne van Gestel (Red Star ’58)
Ronald Brekelmans (Red Star ’58)
Hans Stoker (Competitieleider Jeugd)
Evert Thomassen (Taverbo)
Cor Blom (Witac 89, competitieleider, AGC)
Jos Dekkers (Vice Versa 51)
Eardly van de Geld (Luto)
Johan Heurter (ATTC 77)
Harrie Kuipers (Werkcommissie Toernooien en
Wedstrijden)
Mick van Hoof (Stiphout)
Maarten Schikhof (Flash)
Arthur Brans (Helmond 57)
Erwin Brans (Helmond 57)
Ineke de Graaf (Afdelingsmanager)
Ruud van Beest (Afdelingsmanager)
Bram Houterman (TTC Middelburg)
Jan Willem Adriaanse (TTC Middelburg)
Kees Kamp (Hoofdbestuur Penningmeester)
Achim Sialino (Directeur Tafeltennis)

Afmeldingen
ECVA Eindhoven, TTV Wilvo/Bergeijk, Never Despair, De Pin Pongers, ATTV 71, Effect 71, Always
Fair, Cofely, Rond de Tafel, MTTV 72, STV, ’t Batje, ODT, TTVO, Scaldina, De Kruiskamp, Attaque,
Big Smash, Smash 70, TTV Een en Twintig, Budilia, Geenhoven, TTVE (Elshout), Sar ’72.
Nico van Erp (Bondsraadslid), Stefan Heijnis (Afdelingstrainer), Henk van der Linden
(Competitieleider), Henk Sandkuijl (Afdelingswebsite), Marianne Wagemakers (Website beheer).
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Bijlage 2. Presentatie ‘Thuis in tafeltennis (VSK) & Verenigingsbox, Manon Zwakenberg
(Bondsbureau)
Zie de aparte bijlage.

Bijlage 3. Paratafeltennis binnen de NTTB
Begin 2014 is in goed overleg tussen Team Parasport, Bondsbureau en Hoofdbestuur NTTB een visie
opgesteld over paratafeltennis. Deze visie kun je vinden op
http://www.nttb.nl/userfiles/Paratafeltennis/2014-04_Paratafeltennis_binnen_de_NTTB.pdf
Hieronder een samenvatting.
Paratafeltennis was tot 2007 ondergebracht bij de NebasNsg. Vanaf dat jaar is het een onderdeel
geworden van de Nederlandse Tafeltennisbond. Na een moeizame start is er op de diverse terreinen
progressie geboekt. Wat nog meer moet en kan gebeuren is paratafeltennis meer centraal in de NTTB
organisatie inbedden. Als doelstelling is geformuleerd dat er een logische verbinding tot stand moet
komen tussen alle betrokken partijen op het gebied van paratafeltennis. Met als doel dat de
samenwerking meer oplevert dan de som der delen. Belangrijke onderdelen zijn:
•
•
•
•

Productontwikkeling waaronder werving;
Opleidingen, opvang en behoud;
Competitie en toernooien;
Talentherkenning en topsport.

Uitgangspunt is dat parasporters zoveel als mogelijk gebruik kunnen maken van het reguliere
tafeltennisaanbod. Daarnaast is er een extra aanbod gericht op de speciale behoeftes en wensen van
deze sporters. Dit aanbod wordt waar nodig verder ontwikkeld. De komende jaren zal vooral worden
ingezet op het verbeteren van de samenhang tussen de verschillende onderdelen/terreinen en er zal
worden ingezet op verbetering, ontwikkeling en gebruik van nieuwe producten. Het vastgestelde
financiële kader is daarbij het vertrekpunt. Er zal gezocht worden naar extra financieringsbronnen om
op die wijze een extra impuls te kunnen geven aan het vastgestelde ambitieniveau.
In deze visie is een uitvoeringsprogramma opgenomen voor de verschillende terreinen. Hierbij is
aangegeven wat we willen bereiken, wat we al doen en waar we (blijvend) op inzetten. Uit dit overzicht
blijkt dat er de afgelopen jaren al mooie resultaten zijn behaald, maar dat we er zeer zeker nog niet
zijn! Na vaststelling van deze visie zal verder gewerkt worden aan het maken/verbeteren van de
bestaande uitvoeringsprogramma’s.
Voor een succesvolle sprong is de aanloop cruciaal
Met dit document kunnen we zeggen dat de aanloop is genomen. De eerste stappen zijn gezet, en nog
belangrijker de eerste positieve resultaten zijn behaald. Nu is het zaak om samen de sprong te maken
naar een succesvolle uitwerking en uitvoering.
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