
Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van de 
NTTB Afdeling ZuidWest, Oudenbosch, 29 januari 2014 
 
 
1. Welkom en vaststellen agenda (afdelingsmanagers) 
 
Ruud van Beest heet iedereen welkom om 20.15 uur. Aangezien er nog een paar gasten niet 
aanwezig zijn, stelt hij voor om in die tijd de presentielijst te tekenen voor wie dat nog niet 
heeft gedaan. Er is een behoorlijke opkomst voor deze extra algemene ledenvergadering 
van de afdeling ZuidWest. Het is fijn om te zien dat er een grote betrokkenheid is voor de 
ontwikkeling en afronding van de pilot bestuursmodel. Een speciaal welkom is er voor Dhr. 
Achim Sialino (directeur NTTB), Kees Kamp en Wim van Breenen (beide van het 
Hoofdbestuur), Ton van Happen (workshop sponsoring) en Sander Boomman (workshop 
ledenwerving). Als laatste een woord van welkom, maar ook van dank aan Marja van de 
Peppel. Zij zal  ook voor deze avond de notulen verzorgen.  
Er zijn geen aanvullingen op de agenda te vermelden.  
 
2. Mededelingen (afdelingsmanagers) 
 
Er is 1 mededeling te melden, en dat is alvast een uitnodiging voor alle verenigingen van de 
ZuidWest op 11 maart 2014 wederom in Oudenbosch. Kees Kamp geeft alvast een 
toelichting voor deze avond. “Graag starten we met het Hoofdbestuur/Bondsbureau NTTB 
een verenigingsbrede discussie over de toekomst van de NTTB. Dit vanuit het principe dat 
we gezamenlijk de NTTB vormen. Aanleiding is dat we vaststellen dat de NTTB als totale 
organisatie haar ambitie en beleid onvoldoende kan realiseren – mede als gevolg van de 
financiële situatie. Daarover bent u rondom de Bondsraad in november 2013 al nader 
geïnformeerd. Dit vraagt keuzes en creatieve oplossingen waarover we graag met de 
verenigingen in de 8 afdelingen praten.” De geplande bijeenkomst op 11 maart a.s. is de 
afdelingsbijeenkomst voor de verenigingen in afdeling ZuidWest. Daarvoor ontvangt u 
binnenkort een officiële uitnodiging.  
 
3. Evaluatiecommissie ZuidWest 
 

• Presentatie evaluatiecommissie, verslag 
 
Patrick Robben, Albert van Dijk en Han van der Zijden geven een uitgebreid verslag 
van de pilot van het bestuursmodel. De commissie is met 4 personen begonnen, 
maar uiteindelijk zijn ze maar met drie personen overgebleven en dus 
verantwoordelijk voor de rapportage. Er worden deze avond geen besluiten 
genomen, dat zal pas in mei dit jaar zijn. Alhoewel het goed is om te weten dat 
uiteindelijk het Hoofdbestuur de eindbeslissing zal nemen voor het al dan niet 
permanent voorzetten van het bestuursmodel. Han van der Zijden blikt nog even 
terug door uit te leggen waarom deze commissie tot stand is gekomen. In mei 2011 
waren er nog maar 2 afdelingsbestuursleden die aan hebben gegeven dat ze dit niet 
meer zo lang wilden blijven doen. Vervolgens is er in november 2011 een oproep 
gedaan naar alle verenigingen om bij elkaar te komen en te kijken of er iets aan dit 
probleem gedaan zou kunnen worden. Vanaf dat moment is er een commissie 
gevormd die onderzoek zal doen hoe de afdeling ZuidWest anders bestuurd kan 
worden. Er is in korte tijd veel gecommuniceerd met o.a. alle verenigingen, diverse 
functionarissen en vrijwilligers en in mei 2012 is de ALV unaniem akkoord gegaan 
met een pilot bestuursmodel zoals die nu werkzaam is met 2 betaalde 
afdelingsmanagers van elk 8 uur per week. Er is toen ook afgesproken dat er na 1 
jaar een evaluatie zal plaatsvinden en na 2 jaar zal er een besluit worden genomen 
over permanente voortzetting. Door het uitzetten van enquêtes heeft de commissie 
onderzoek gedaan onder de verenigingen. Ook zijn de financiële mogelijkheden 
onderzocht.  



 
In de eindrapportage bij hoofdstuk 2, gevolgde methodiek, ontbreekt de rapportage 
van het resultaat van de enquête met de vrijwilligers. De uitslag hiervan was, dat men 
eigenlijk best tevreden was met de huidige situatie. Albert van Dijk zal ervoor zorgen 
dat deze rapportage alsnog wordt nagestuurd via Ruud of Ineke. Zie Bijlage 1.  
 
De conclusies spreken eigenlijk voor zich. Toch zijn er een paar vragen. 
Eardly van de Geld (LUTO): Hij vraagt zich af of de tijdsindeling die is opgegeven 
klopt met de werkelijke uren die eraan zijn besteed. 
Han van der Zijden: Het zal wat tijd betreft aardig overeenkomen al valt op te merken 
dat er met name in het begin veel tijd besteed is aan kennismaking met de 
verenigingen. 
Albert van Dijk: Het antwoord van beide managers is, dat 8 uur voor ieder eigenlijk 
voldoende zou moeten zijn. 
Nico van Erp (OTTC): Mist eigenlijk alle informatie naar de Bondsraadsleden. Deze is 
ook voor de toekomstige Bondsraadsleden van belang. 
Han van der Zijden: Geeft Nico gelijk en denkt dat ze er samen met de managers wel 
afspraken over kunnen maken. 
Chris van Dijk (TIOS ‘51): Onder financiën worden speerpunten genoemd, maar hij 
mist verhogingen van inschrijfgeld en eigen bijdragen. 
Han van der Zijden: Hier zal op gewone vergaderingen meer aandacht aan gegeven 
moeten worden.  
Nico van Wiltenburg (Hotak ‘68): Wij hebben op geen enkele manier contact gehad 
met de managers. We willen graag meer inzicht in de bezigheden van de managers. 
Han van der Zijden: De conclusie is gebaseerd op een enquête die in mei 2013 is 
gepresenteerd. De uitslag hiervan was over het algemeen positief. Dat geldt ook voor 
het presenteren van de regiovergaderingen.  
Albert van Dijk: Wat betreft de vraag over meer inzicht in de werkzaamheden. De 
managers hebben zelf een plan hierover opgesteld. 
Ruud van Beest: Er is in het najaar  van 2013 een voortgangsrapportage en 
activiteitenplan naar alle verenigingen gestuurd. Wie deze niet heeft ontvangen, kan 
deze alsnog toegestuurd krijgen. 
 

• Voorstel 
 
Han van der Zijden: De afgelopen 2 jaar kostte het niets, makkelijk dus. Willen we 
hiermee doorgaan, zal er “boter bij de vis” gedaan moeten worden. Er is al in een 
heel vroeg stadium gekeken samen met de penningmeester van de NTTB en door de 
managers zelf. Zo zijn er 5 variaties naar boven gekomen. Zo is er aan de ene kant 
de optie om alle kosten bij de individuele leden neer te leggen, het andere uiterste is 
om alles door de NTTB te laten betalen. 
Patrick Robben: We hebben als commissie de draagbaarste vorm uitgekozen. Deze 
houdt in een standaard contributie voor alle verenigingen van € 100,00 en daarbij de 
eerste 4 jaar een verhoging van € 0,75 per lid van de vereniging. Hierdoor zal het 
tekort in de eerste 3 jaar worden opgevangen door de NTTB tot er geen bijdrage 
meer nodig is. Verder is er nog een bezuiniging in de begroting nodig welke in de 
rapportage terug te vinden is. We begrijpen dat dit voor kleinere verenigingen een 
zwaardere belasting kan zijn ten opzichte van de grotere. Toch is dit als voorstel 
gekozen naar de verenigingen.  
 

• Discussie 
 

Er komen diverse reacties op het genoemde voorstel. 
Kees de Blaey (TTV Yerseke): Waarom voor alle verenigingen dezelfde verhoging, 
en niet naar rato van het aantal leden? 



Patrick Robben: Er is gekeken naar zowel grote als kleine verenigingen. Als er voor 
een verhoging voor de volledige dekking van de kosten wordt gekozen, is het zelfs 
voor de grote verenigingen een te zware last op de schouders.   
Ton Simons (TCO ’78): Een kleine vereniging zal de contributie meer moeten 
verhogen dan een grote vereniging. Of je € 100,00 door 20 leden of door 200 leden 
moet delen, maakt wel een verschil. 
Han van der Zijden: In de bespreking van dit model is er ook over nagedacht. De 
vereniging is verantwoordelijk voor de vaste bijdrage, alhoewel deze waarschijnlijk 
toch over de leden verdeeld zal worden. En misschien zijn er verenigingen die nog 
wat geld achter de hand hebben. Nogmaals het is een voorstel. 
Johan ’t Hooft (SAR ‘72): Sluit zich aan bij de vorige sprekers en vindt ook dat er 
eigenlijk per lid een verhoging gerekend zou moeten worden, ongeacht of de 
vereniging groot of klein is. 
Roland van de Heuvel (Hotak ‘68): Bij de laatste Algemene Ledenvergadering is de 
jaarrekening van 2012 behandeld. Er werd een behoorlijk eigen vermogen van € 
90.000,00 opgegeven en een banksaldo van € 50.000,00. Hij vindt dan ook dat dit 
eerst gebruikt zou moeten worden en dan pas aankloppen bij de verenigingen. 
Han van der Zijden: Deze gelden zijn eigenlijk van de NTTB en daar kan de afdeling 
ZuidWest niet zomaar een beroep op doen. 
Roland van de Heuvel (Hotak ’68): Voor zover mij bekend zijn deze gelden in de 
afgelopen 7 jaar alleen maar meer geworden ook dankzij de verenigingen van 
ZuidWest. Het lijk me dan ook logisch dat we deze dan ook eerst uitgeven aan deze 
verenigingen voordat we over gaan tot contributieverhoging. 
Han van der Zijden: Kan hier op dit moment niet inhoudelijk op ingaan. 
Roger van der Hammen (OTTC): De bijdrage van de NTTB Bondsbureau, is die 
gegarandeerd? 
Han van der Zijden: Nee, er is nog geen besluit over genomen, maar wel intensief 
overleg over geweest. Dit gaat dan over het geld wat in 3 jaar afgebouwd wordt. 
Roger van der Hammen (OTTC): Met andere woorden, moet er nog € 5000,00 en  
€ 2.500,00 extra bij? 
Han van der Zijden: Kan er niet voor 100% nee op zeggen. Het is besproken en hij 
verwacht dat dit wel zal worden goedgekeurd. Er zijn ook argumenten voor. We zijn 
hier in ZuidWest bezig met een pilot, maar de NTTB kijkt toe naar wat we aan het 
doen zijn. De inspanningen die we doen kunnen ook gevolgen hebben voor de 
besturing van andere afdelingen. Daarom is ook gepleit dat de NTTB hieraan zal 
bijdragen. 
Roger van der Hammen (OTTC): Andere vraag, er zijn 4226 leden. Is er een tendens 
te bespeuren dat dit minder zal worden? Dit zou dan een extra gat in de begroting 
geven. Is daar beleid voor of is dit de reden dat er vanavond nog een programma 
voor ledenwerving is? 
Albert van Dijk: Een van de doelstellingen van de managers is het ledenaantal 
vergroten. Er zal dan ook gewerkt moeten worden voor het geld. We verwachten dan 
ook dat dit gaat lukken. 
Han van der Zijden: Er is in de Bondsraadsvergadering met het Hoofdbestuur over 
het vergroten van het ledenaantal gesproken. Dit is niet alleen een speerpunt voor de 
afdeling ZuidWest, maar eigenlijk voor de hele NTTB. Dit geldt ook voor de aanpak 
van de ‘grijze’ leden. 
Eardly van de Geld (LUTO): Er zou tot 2017 € 15.000,00 komen. Je zou zeggen dat 
dit eigen geld is wat bijeen gebracht is in eerdere jaren en nu vragen we daar een 
deel van terug. 
Patrick Robben: In het voorstel met de € 100,00 zit de ondersteuning van de NTTB 
die we voor de eerste jaren krijgen. We gaan de eerste 4 jaar de contributie per lid 
met € 0,75 verhogen. Daar zit de trapsgewijze opbouw al in. 
Arthur Brans (Helmond 57): In 2015 staat er 2 x € 0,75 op de begroting. Dat is dus  



€ 1,50  en de  € 100,00 daarbij geteld, betekent voor onze vereniging dat er in 2015 
al met € 5,00  moet worden verhoogd naar onze leden. Dus voor kleine verenigingen 
gaat deze verhoging eigenlijk veel te hard. 
Jos Dekkers (Vice Versa ’51): Het besluit straks met de ALV om wel of niet in te 
stemmen wordt er niet makkelijker op. We gaan nu voor het voorstel van deze 
verhoging een beslissing nemen, maar misschien zit er ook nog de kans in dat de 
bijdrage van het Hoofdbestuur of aan de NTTB verhoogd gaat worden in de 
toekomst. Al met al zal het geen gemakkelijke keuze zijn. 
Han van der Zijden: De commissie heeft zich gerealiseerd, dat dit eigenlijk een 
verkeerd moment is en geeft Jos Dekkers hierin gelijk. 
Jacques Derksen (TTV Kapelle): We hebben gekozen voor dit model, omdat er geen 
kandidaten waren voor het afdelingsbestuur. Verder wordt er gesproken over een 
groot eigen vermogen, maar op de nieuwe begroting staat een verlies van  
€ 15.000,00. Als dit in de toekomst zo blijft, zullen de eigen middelen hard nodig zijn.  
Han van der Zijden: Bedankt voor deze aanvulling. 
Nico van Erp (OTTC): Geeft een ander voorstel aan voor wat betreft de € 100,00. Om 
de kleine verenigingen enigszins te ontzien, kun je bijvoorbeeld indelen naar het 
aantal leden. Van 0-50, van 50-100, van 100-150 en verder. Voor elke indeling stel je 
dan een bedrag vast. 
Hans van der Kraan (’t Batje): Is het eens met Ronald van de Heuvel wat betreft het 
benutten van het eigen vermogen. Het komt tegenstrijdig over om leden te werven en 
tegelijkertijd de contributie te verhogen. Is misschien beter eerst te beginnen met 
ledenwerving. Met name de kleine verenigingen hebben geen eigen onderkomen en 
worden al aangepakt met bijvoorbeeld verhoging van zaalhuur. Het zou fijn zijn 
wanneer de NTTB daar ook aan denkt.   
Han van der Zijden: De boodschap is duidelijk. Het is goed om te horen wat er 
allemaal speelt, zoals gedacht wordt over bijvoorbeeld de eigen middelen. We zullen 
moeten proberen om dit met zijn allen op te lossen samen met de NTTB.  
Henk Sandkuyl (functionaris ZuidWest): Er zit een grote kans in, dat met de 
verhoging de “grijze” leden, oftewel de niet competitie spelende leden hierdoor 
verdwijnen. Een andere optie is misschien de financiering niet over het aantal leden 
te verdelen, maar per team een toeslag te berekenen. 
Han van der Zijden: Deze variant is nog niet eerder genoemd. Is zeker de moeite 
waard er naar te kijken. Wat wel wenselijk blijft, is dat ook de niet competitie spelende 
leden aangemeld worden bij de NTTB. 
Hanny Rosenboom (Het Markiezaat): Is het niet eens met Henk Sandkuyl om per 
team een verhoging in te voeren. Voor de teams betaal je al zoveel meer. De 
verenigingen hebben het al zwaar doordat het aantal leden minder wordt en de lasten 
stijgen, het aantal sponsoren daalt. Met nog een extra verhoging is dat niet redelijk. 
Daar komt bij dat een vereniging geen 100% ontvangt van een lid die er tussentijds 
bij komt of opzegt, terwijl de bond dat wel berekent. Ook wordt er door de NTTB geen 
restitutie gegeven bij opzegging. 
Han van der Zijden: Voor iedereen is het een bekend probleem dat de kosten stijgen. 
Toch zullen we er niet aan ontkomen als we dit bestuursmodel willen aanhouden. 
Dan zullen we ook met zijn allen de verantwoordelijkheid hiervoor moeten dragen.  
Roger van der Hammen (OTTC): Is het mijn onwetendheid dat het bedrag van  
€ 2.291,00 wat in 2016 bezuinigd moet worden, boven op de bezuiniging is van het 
jaar daarvoor? 
Patrick Robben: Nee, dat klopt niet. Het komt er eigenlijk op neer, dat je juist het jaar 
erop minder hoeft te bezuinigen. 
Eardly van de Geld (LUTO): Je gaat straks afdelingen krijgen, die van elkaar 
verschillen. 
Patrick Robben: Dat is nu ook al. Wij liggen als afdeling iets onder het landelijk 
gemiddelde met onze contributie. Met andere woorden, we zijn nu de goedkoopste 
afdeling! 



 
• Besluitvorming vervolg richting de ALV van 28 mei 2014 

 
Han van der Zijden: Er gaat nu nog geen besluit vallen, dat is pas in mei 2014 aan de 
orde. We hebben gehoord wat er is gezegd. Er zal gekeken worden hoe we 
eventueel tot een ander werkbaar voorstel kunnen komen. Er zal op korte termijn 
heel goed gekeken moeten worden, willen we niet zonder managers komen te zitten. 
Er zal zo snel mogelijk een reactie komen over wat er nu is gezegd. 
Kees Kamp (Penningmeester NTTB): Er is het nodige naar boven gekomen, maar als 
we door willen gaan met dit bestuursmodel, dan zal er toch geld moeten komen. We 
kunnen niet eindeloos doorgaan op deze manier. Dit experiment is door de NTTB 
betaald en heeft al een behoorlijk bedrag gekost. Je kunt niet zeggen laat alle 
verhogingen maar achterwege en we zien wel hoe het verder gaat. Dat werkt niet. 
Dan zal de NTTB ook niet meer bereid zijn er geld in te steken.  
Han van der Zijden: Als we aan de vaste bijdrage iets veranderen om de kleine 
verenigingen te ontzien en verder een bedrag per lid iets meer vragen. Vraag is of 
iedereen zich hier in kan vinden. Het is toch wel een ruime meerderheid die de hand 
opsteekt. Mogelijk dat dit in mei tot een akkoord kan komen. 
Ria Elshof (TTV Son en Breugel): Vindt de vraag moeilijk om nu op te antwoorden. 
Wij zijn maar een kleine vereniging en willen dit probleem eerst aan onze leden 
voorleggen. Persoonlijk sta ik erachter, maar met maar 15 leden zal dit een verhoging 
zijn van € 7,50 per persoon. Pas na een Algemene Ledenvergadering kunnen we ja 
of nee zeggen. 
 
Han van der Zijden bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng. 
Ruud geeft aan dat alle financiële vragen naar Patrick Robben gestuurd kunnen 
worden en alle overige vragen naar Han van der Zijden. Ook Ruud bedankt nogmaals 
iedereen voor het meedenken over dit onderwerp. 
 

4. Financiën (afdelingsmanagers) 
 

• Vaststellen begroting 2014 (tot medio 2014) 
 
Ruud van Beest: Het volgende punt gaat over het vaststellen van de begroting voor 
2014. In het najaar hebben we er al uitgebreid bij stilgestaan tijdens de 
regiovergaderingen. Omwille van de tijd zal er niet te lang bij stilgestaan worden. 
Er zijn 2 vormen van begrotingen toegestuurd. Een ‘oude’ stijl en een ‘nieuwe’ stijl. In 
de toekomst willen we de nieuwe stijl gaan presenteren. Deze zal kort, duidelijk en 
overzichtelijk zijn om tijdens dit soort vergaderingen te gebruiken. Daarnaast zal ook 
de uitgebreide versie nog wel beschikbaar blijven. 
De einddatum voor de pilot is 15 augustus. Een begroting voor na 15 augustus kan 
nog niet gemaakt worden, omdat dit afhankelijk is van de keuze die gemaakt zal gaan 
worden over voorzetting van het bestuursmodel en de financiering daarvan. Wel is 
aangegeven wat de consequenties zijn bij het aanhouden van dit bestuursmodel, 
zoals expliciet gevraagd is tijdens de regiovergaderingen. Zoals het overzicht laat 
zien, staan er geen rode cijfers meer in. Deze staan in de toelichting, zo ook de 
voorstellen voor bezuinigingen op onderdelen conform de afspraak tijdens de ALV 
2012.  
Dan de cijfers. Onder de streep staat een begroot tekort van € 3.550,00 in de 
begroting van 2014. Dit staat op de begroting ‘oude’ stijl. De begroting ‘nieuwe’ stijl is 
nog niet compleet, dus daar kunnen we nog niet geheel van uit gaan. Wat er nu nog 
voor ligt, is een soort van bezuiniging die we moeten realiseren. Die is nog niet in de 
begroting van het najaar gepresenteerd. Dat is namelijk het tekort van € 6.769,00. 
Daar moet nog een oplossing voor komen. Dat is de bezuiniging in de verhouding 
van 70% van onze inzet ten laste van de lopende begroting en 30% ten laste van de 



algemene reserve. Als we dit gaan oplossen conform de keuze die we met zijn allen 
gemaakt hebben, zouden we deze bezuiniging nog moeten realiseren. Maar een 
begroting kan mee of tegen vallen. Er zullen dan ook afspraken gemaakt moeten 
worden. Een van de opties kan zijn om geld uit de algemene reserve te halen. Een 
andere optie kan zijn om van elk bedrag dat begroot is ongeveer 10 tot 12% opzij te 
leggen. Zo is er ook al € 1.000,00 gevonden in de nieuwe stimuleringsregeling. 
Eric Bakker (TTV Veldhoven): Vooral het deel van de afdelingsmanagers tot 
augustus 2014 missen we nog een deel op de uitgaven, omdat deze niet voor het 
hele jaar begroot zijn. Al met al een bedrag van zo’n € 10.000,00.  
Ruud van Beest: Deze opmerking is terecht, vandaar dat het ook vermeld staat in de 
toelichting. Het is natuurlijk nog maar de vraag waar straks voor gekozen gaat 
worden en dit is daarom niet concreet opgenomen in de begroting. 
Eric Bakker (TTV Veldhoven): Verder zijn er wat bedragen verschoven. De eigen 
bijdragen zijn toch lasten die bij de verenigingen terecht komen. En dan het verzoek 
van de NTTB zelf naar de verenigingen toe. Jullie moeten bijdragen anders houdt het 
op. Is wel kort door de bocht, maar wel waar het om gaat. We zullen er hard aan 
moeten werken, samen met de NTTB.  
Verder wel een compliment hoe er aan gewerkt wordt, maar nogmaals we zijn er nog 
niet.  
Ruud van Beest: Klopt, we willen graag verder. De ‘nieuwe’ stijl laat hoofdzakelijk de 
lay-out zien, maar inhoudelijk klopt het nog niet helemaal. Maar zo laten we vast zien 
hoe het in de toekomst er uit zal gaan zien. 
Eardly van de Geld (LUTO): Bij sponsoring staat niet veel. Is er een actief beleid voor 
het aantrekken van sponsoren? Hoe kunnen we o.a. bedrijven hiervoor interesseren?  
Ruud van Beest: Uit  de rapportage van de evaluatiecommissie blijkt dat het 
onderdeel promotie en ontwikkeling nog onvoldoende aandacht gekregen. In verband 
met de tijdverdeling heeft dit nog niet het gewenste effect gehad. Het is nu niet echt 
de tijd om er positief op te begroten, vandaar dat het in de begroting op € 0 staat. Het 
zou aardig zijn om te zien wat verenigingen in ZuidWest daar zelf in realiseren. Daar 
is nu onvoldoende zicht op. 
Roland van de Heuvel (Hotak ’68): In mei 2014 gaan we de begroting 2014 
vaststellen? 
Ruud van Beest: De begroting die we hier nu voor ons hebben, loopt tot medio 2014. 
Ik zou hem vanavond graag willen vaststellen, maar er komt een officiële wijziging op 
de begroting voor na medio 2014. Deze is gekoppeld aan het wel of niet kiezen voor 
het bestuursmodel. 
Roland van de Heuvel (Hotak ’68): Welke cijfers worden er straks aangeleverd? En 
gaan we er dan van uit dat we zo doorgaan? 
Ruud van Beest: Het zal voornamelijk op dit verhaal gebaseerd zijn, maar dan met de 
aanpassingen van o.a. die € 10.000,00. Dat bedrag komt dan terug in de begroting. 
Je stelt dus nu de begroting vast met een looptijd tot medio 2014. Om precies te zijn 
tot 15 augustus 2014. Vervolgens komt er een begrotingswijziging, die het restant 
van 2014 zichtbaar maakt. 
Deze vaststellingen vinden plaats in mei. 
Iemand ziet bij Topsport een verdubbeling op de begroting, maar ziet geen verband 
met elkaar.  
Ruud van Beest: Het feit dat we kiezen voor de ontwikkeling van sport. Dat we daarin 
willen investeren en het op niveau willen krijgen. Dit wordt samen met commissies 
bekeken die daarbij betrokken zijn. 
René Pronk (Die Meede): Vindt de verdubbeling van het topsportgedeelte, gezien de 
andere kosten die we met zijn allen ook moeten gaan dragen, niet in lijn met wat we 
moeten en wat we doen. 
Ruud van Beest: Laat wel zijn dat het geen verdubbeling is, maar een verhoging van 
ongeveer € 11.000,00 naar  € 14.750,00. Die € 6.253,00 is de realisatie tot nu toe. 



Als deze verhoging te substantieel is, dan zijn we nu hier om met een ander voorstel 
te komen.  
René Pronk (Die Meede): Ik weet niet hoe de rest er over denkt? 
Ruud van Beest: Vraagt of de rest het bedrag van € 14.750,00 op de begroting wel of 
niet acceptabel vindt voor topsport.  
? (?): Vindt het bedrag ook erg hoog, en denkt dat je beter via ledenwerving kunt 
investeren. Daar komen ook inkomsten van. 
Ineke de Graaf: Een klein stukje van de verhoging is een verschuiving. De landelijke 
NTTB geeft ons geen € 1.000,00 meer voor de regionale bondstraining en wij willen 
deze toch op dezelfde wijze voortzetten.  
Ruud van Beest: Alle kosten die gemaakt zijn, zijn nog niet verwerkt. Het is  erin 
gezet als indicatie, alhoewel er niet veel meer bij kan komen. 2013 is als jaar nog niet 
afgesloten, dus de werkelijke uitkomst is nog niet bekend.  
Peter Coppens (JCV Vught): Topsport € 14.750,00. Maar ook eigen bijdrage 
trainingen en jeugdcup gaat met € 5.000,00 omhoog. Is dit niet dubbel? Aan de ene 
kant gaan de bijdragen voor trainingen omhoog en aan de andere kant gaan ook bij 
de topsport de lasten weer omhoog. 
Ruud van Beest: Met ingang van 2013 zijn de eigen bijdragen weer geïntroduceerd. 
Er is hetzelfde bedrag begroot als in 2013. Ruud wil hier best na de vergadering of op 
een ander tijdstip op terug komen. Het is uiteindelijk nog steeds een begroting.  
Als er echt hele wezenlijke bezwaren zijn tegen de omvang van de topsport zoals nu 
begroot, kan er over gestemd worden. Anders laten we het zoals het nu is.  
Ruud van Beest: Vraagt of het bedrag met 25% naar beneden bijgesteld moet 
worden? 
Roland van de Heuvel (Hotak ’68): Ik denk dat je moet kijken wat de verwachting zal 
zijn, wat je echt uit gaat geven. Is die € 14.000,00 ook een optimistische inschatting? 
Als die goed is, zou die ook niet verlaagd moeten worden. 
Ruud van Beest: Als er echt zwaarwegende bezwaren zijn, is het aan ons allemaal 
om dat aan te geven. 
Marcel Houtenbrink (Die Meede): Er is nog geen inzicht in de werkelijke kosten van 
topsport. Verlagen met 25% is leuk, maar je kunt er ook gigantisch mee de mist in 
gaan. Kun je niet beter wachten tot er bekend is wat er daadwerkelijk in 2013 
gerealiseerd is en dan zo nodig de begroting bijstellen? 
Ruud van Beest: Laat wel duidelijk zijn, als de begroting wordt bijgesteld, dat dan ook 
de activiteiten worden aangepast. Neemt niet weg dat het een redelijk voorstel is om 
niet nu een aanpassing te doen, maar op een later tijdstip. In mei zijn als het goed is 
alle cijfers compleet. 
Marcel Houtenbrink (Die Meede): Het kan dan misschien maar zo zijn dat in mei blijkt 
dat topsport misschien wel met 30% naar beneden kan. Dit hangt natuurlijk af van de 
werkelijke realisatie. 
Ruud van Beest: Vraagt of het ieders instemming kan wegdragen om de begroting 
dan met die opmerking goed te keuren voor dit moment en dat er in mei op terug 
gekomen wordt. 
Het antwoord is: Ja. 

 
• Goedkeuring Stimuleringsregeling Sportontwikkeling 

 
Ruud van Beest: Als laatste nog even een peiling. In de regiovergaderingen in het 
najaar is er een voorstel gedaan voor de stimuleringsregelingen waardoor we met 
name het kindertafeltennisfeest en de schwungsubsidie anders willen inrichten. 
Iedereen heeft hierover kunnen lezen. Het voorstel is om dit in 2014 op deze manier 
vorm te geven, aan het eind van 2014 te evalueren om het dan in 2015 verder voort 
te zetten. Het antwoord hierop is: Ja. 
 

 



Om 21.40 uur wordt het eerste deel van deze extra Algemene Ledenvergadering afgesloten. 
Na de pauze zijn er een tweetal workshops. 
 
Na afloop van de workshops sluit Ruud van Beest de vergadering om 22.35 uur en bedankt 
iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng op deze avond. 
 
 
 
Bijlage 1. Enquête bestuursmodel vrijwilligers 
Aantal respondenten: 7 van de 41 (17%). 
Inhoud van de antwoorden: 
Contact: Goed en prettig. Varieert van informeel tot neutraal, terugkoppeling op vragen en 
nakomen van afspraken is voor iedereen goed tot zeer goed. Invulling van taken die tot nu 
onder een vacature in het bestuur zaten wordt ook als positief gezien. 
Coordinatie en organisatie: Goede terugkoppeling, met wel verschillen in het antwoord op de 
vraag over de invulling van de eigen taken: Hierin zit bij een aantal respondenten wel 
verbetering door doorgevoerde of aangekondigde verbeteringen, en een aantal 
respondenten geeft aan geen verschillen te zien in de invulling van hun taken. 
De respondenten hebben geen van allen behoefte aan extra opleiding voor hun taken. 
Gemiddeld rapportcijfer: Net onder de 8. 
 
 
 
Bijlage 2. Presentielijst 
Edgar Verkooijen (TTV Irene), Jan Willem Adriaanse (TTC Middelburg), Mick van Hoof (TTV 
Stiphout), Sander Boomman (NTTB / Alexandria), R. Knechten (TTCV Herwaarden en 
LGSV/Veghel), A. van Bijsterveldt (De Batswingers), J. de Vet (De Batswingers), R. van 
Gogh (Tanaka), Hans de Vaan (TTV Waalwijk), Johan Heurter (ATTC 77), Mark Rovers 
(ATTC 77), E. v.d. Geld (TTV Luto), Peter Coppens (JCV Vught), John van Iersel (JCV 
Vught), Arthur Brans (TTV Helmond), R. v.d. Heuvel (HOTAK 68), R. Wittenburg (HOTAK 
68), Johan ’t Hooft (SAR 72), Sophie Dijkers (Adv. Commissie), Wil Wijns (TTV ARTISAN 
Valkenswaard), H. Sandkuijl (TTV ARTISAN Valkenswaard), I. Ijpelaar (Markiezaat), H. 
Roosenboom (Markiezaat), Jan Overbeeke (Yerseke), Kees de Blaey (Yerseke), Jos 
Dekkers (Vice Versa 51), Corné Verschuren (Vice Versa 51), Ronald Brekelmans (Red Star 
58 & Adv. Cie), Ad Schellekens (Red Star 58), Jacques Derksen (Kapelle), G. Vis (Kapelle), 
J. de Troije (’t Batje), H. van de Kraan (’t Batje), M. van de Bosch (Flash), A. van Dijk 
(Schijndel), A. Oosting (TTV de Kruiskamp 81), Th. Viveen (TTV de Kruiskamp 81), Han van 
der Zijden (BR-lid), Ton van Happen (Workshopleider), Kees Kamp (Hoofdbestuur NTTB), 
Achim Sialino (NTTB Directeur Tafeltennis), Patrick Robben (TTV TIOS ’51), Nadra Krook 
(TTV Smash 73), Evert Thomassen (TTV Taverbo), Nico van Erp (OTTC / BR-lid), Marja van 
de Peppel (OTTC), Roger van der Hammen (OTTC), Eric Bakker (TTV Veldhoven), Huub 
Wijnen (TTV Veldhoven), Jimmy Noordermeer (TCO 78), Ton Simons (TCO 78), Lauw 
Kopmels (Wanzl/Belcrum), Noud Bakx (Wanzl/Belcrum), John Joosen (Wanzl/Belcrum), 
Marcel Houtenbrink (TTV Die Meede), René Pronk (TTV Die Meede), G. Molenaar (Smash), 
H. v.d. Houdt (Smash), Chris van Dijk (TTV TIOS ’51), Wim van Breenen (Hoofdbestuur 
NTTB), Cor Bom (Adviesgroep competitie /competitieleider), Albert de Jong (WITAC 89), 
Ineke de Graaf (Afdelingsmanager) en Ruud van Beest (Afdelingsmanager) 


