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Aan:  de besturen van de tafeltennisverenigingen van de NTTB afdeling ZuidWest 
 de (plaatsvervangend) bondsraadsleden van de NTTB afdeling ZuidWest 
 de leden van de werkgroepen en commissies 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. Kees Kamp 
 Bondsbureau NTTB t.a.v. Dhr. Achim Sialino, Mevr. Antoinette de Jong en Mevr. Ingrid Koppelman 
 
 
  ZuidWest, 23 januari 2014 
 

 

V – E – R – S – L – A - G 
 
 

1. Welkom en vaststellen agenda 
 

2. Notulen regiovergadering najaar 2012 
 
Regio Akkoord/Correctie Toelichting 
Midden Brabant Akkoord  
Noord Oost Brabant Akkoord Het (voormalig) regiobestuur coördineerde o.a. de RBW-

wedstrijden en de welpencompetitie op zondag. Deze 
taak is overgenomen door de WTW. 
Er is belangstelling voor een herstart van de RBW-
wedstrijden en welpencompetitie op zondag in deze 
regio bij een aantal verenigingen.  

Zuid Oost Brabant Akkoord  
West Brabant Akkoord  
Zeeland Akkoord Graag toevoegen: een aantal verenigingen in Zeeland is 

actief om de sport voor tafeltennissers met een 
beperking mogelijk te maken. 

 
3. Mededelingen 

 
Onderwerp Informatie 
A-jeugdranglijsttoernooi Tilburg 
op 17 november 2013 

De organisatie van dit landelijke tafeltennisevenement in ZuidWest 
(geplande organisatie in Berkel en Rodenrijs ging niet door). Er is in 
korte tijd veel werk te verzetten. Dit is inmiddels goed voorbereid met 
een subsidietoekenning vanuit de gemeente. De organisatie is in 
handen van Joost Schoenmakers, Marianne Wagemakers, Ad 
Jonkers en Ineke de Graaf, en wordt ondersteund door vrijwilligers 
van Red Star ’58 en TIOS ’51. 

Bijscholing Table Stars & beheer 
pakket 

26 november bij TTV Valkenswaard. Tot nu toe 7 deelnemers. TS-
pakketten worden vooralsnog beheerd door Ruud. Op dit moment is 
er weinig belangstelling voor het gebruik ervan. Ruud doet een 
oproep aan verenigingen om het TS-pakket in te zetten en daarvoor 
te reserveren. 

Afdelingsvrijwilligers en 
eremetaal 

Voor afdelingsvrijwilligers met een bijzondere staat van dienst zijn er 
diverse waarderingsvormen, zie de afdelingswebsite. Oproep aan 
verenigingen op betreffende vrijwilligers bij afdelingsmanagers 
daarvoor aan te bevelen. 
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Project Naar een veiliger 
Sportklimaat (VSK) 

Vorige regiovergadering de promotiefilm van VSK getoond. Naar 
aanleiding daarvan is in afdeling ZuidWest het volgende gebeurd: 7 
verenigingen hebben een intake (start VSK-project) gehad. 4 
verenigingen nemen deel aan de cursus Besturen met een Visie, een 
tweede cursus wordt mogelijk in West Brabant georganiseerd. Vele 
bezoekers aan Theater voorstelling ‘Wel winnen hè’. De workshop 
‘Sportief Coachen’ wordt voorbereid, realisatie vanaf januari 2014.  
Op www.nttb.nl/veilig-sporten/ongewenst-gedrag/ is veel informatie te 
vinden over VSK, en o.a. ook over VOG (verklaring omtrent gedrag). 
Tijdens de ALV (mei 2013 is een workshop verzorgd i.s.m. een 
deelnemende vereniging). 

Verenigingscongres & NK 2014 Vindt wederom plaats in Zwolle op 1 en 2 maart. Oproep tot 
deelname aan het verenigingscongres. Afstand en combinatie met 
Carnaval is voor ZuidWest mogelijk een beperking in deelname. 

Vervolg Workshop Sponsoring Tijdens de ALV (mei 2013) heeft Ton van Happen een workshop 
Sponsoring verzorgd. Dit kan een vervolg krijgen tijdens een 
volgende ALV. Met name de inbreng van bedrijven (sponsoren) staat 
daarbij centraal. M.u.v. West Brabant is er eventueel belangstelling 
voor een vervolg in deze vorm. 

Voorstel Contributieverhoging 
Bondsraad najaar 2013 (vanaf 
10 november opgenomen). 

De Bondsraadsleden ZuidWest hebben in de aanloop naar de 
Bondsraad op de afdelingswebsite en in een mailing aan 
verenigingen informatie gestuurd over het voorstel 
contributieverhoging m.i.v. 2014. De regiovergadering is geen 
gelegenheid voor een inhoudelijke discussie. Verenigingen en 
afdelingsvrijwilligers kunnen zich rechtstreeks tot de BR-leden richten 
om vragen/opmerkingen hierover kenbaar te maken. 

 
 NO Brabant vraagt aandacht voor de toewijzing van zalen bij meerkampen en 
promotie/degradatiewedstrijden. Deze toewijzing verloopt via een roulatiesysteem, waarbij alle 
verenigingen zich aan kunnen melden. De Kruiskamp ’81 heeft ook belangstelling voor landelijke 
meerkampen. Ineke heeft dit inmiddels doorgegeven aan Robbert Stolwijk van het bondsbureau. 

 
4. Sporttechnische Zaken 

 
Competitie (mede namens adviesgroep competitie) 
• Reisafstanden. Dit is een bekend probleem. In de hoogste klassen is dit niet altijd te voorkomen, zeker 

als er twee teams van 1 vereniging in dezelfde klasse zitten. Hier wordt vooral ingedeeld op sterkte. 
Dit najaar was een moeilijke situatie, met 2 topklasse poules + 2 hoofdklasse poules. Vanaf het 
voorjaar 2014 zijn er 2 hoofdklasse poules + 4 eerste klasse poules (voor de komende jaren). 
Uiteraard hopen we onze ‘derde landelijke plek’ weer terug te kunnen verdienen. Het goede nieuws is 
dat er deze competitie weinig degradanten verwacht worden. Bij degradatie vanuit de hoogste klasse 
zijn we ook afhankelijk van het aantal degradanten. Dit heeft ook invloed op de grootte van de poules 
in de hoogste klasse. We vragen om een beetje begrip. Beste en meest gewenste oplossing: als 
iedere vereniging haar leden enthousiasmeert op competitie te gaan spelen, dan kunnen de 
reisafstanden (met name in de lagere klassen) omlaag. 
Zuid-Oost Brabant had hiervoor vooraf al aandacht gevraagd. Ook in Zeeland is hierover discussie. 
Suggesties voor verbeteringen vanuit ZO Brabant: 

o Spelen op zaterdag – voor Zeeland geldt dit niet 
o Maak 1 poule als Topklasse 
o Aansluitend twee poules (1 voor het westelijk deel van de afdeling & 1 voor het oostelijk deel) 
o Onderscheid prestatiegericht & sportliefhebbers voor de sfeer 
o Voorlopige competitie indeling per seizoen maken en verenigingen 1 week bedenktijd geven 

en evt. reactie te sturen (naar voorbeeld in afdeling West) 
o Spelen op twee tafels tegelijkertijd. 

• Suggesties voor verbeteringen vanuit Zeeland: 
o Niet spelen op zaterdag 
o Meer variatie in tegenstanders – nu treffen ze regelmatig dezelfde teams. 

Deze suggesties zijn inmiddels besproken met de Adviesgroep Competitie. Bij de competitie-indeling 
zijn heel veel criteria van belang. Zowel reisafstanden, spelniveau als variatie in tegenstanders worden 
hierbij nadrukkelijk meegenomen. 
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• In de starterscompetitie in West-Brabant vallen de reisafstanden en de niveauverschillen tegen. Dit 
heeft o.a. te maken met het lage aantal verenigingen in deze regio dat teams in deze competitie 
ingeschreven hebben. 

• De duocompetitie is een succes in enkele andere NTTB-afdelingen. Hier wordt vanuit het landelijke 
naar gekeken. Ineke houdt dit in de gaten. In het voorjaar is een enquête uitgestuurd om in de 
startersklasse met duoteams te gaan spelen. Uit deze enquête bleek een matige belangstelling binnen 
onze afdeling. Wellicht kunnen we dit op termijn opnieuw bekijken. 

• Zeeland: De reisafstanden zijn voor deze regio beperkend met name voor jongeren 16/17 jaar (4e en 
5e klasse). Positief beschouwd biedt het meer afwisseling in tegenstanders. Men is voorstander voor 
uitwisseling met afdeling West waarbij reisafstanden ook een beperkende factor kan worden. Ook in 
Noord Oost en Zuid Oost is ‘uitwisseling’ met andere afdelingen (Gelre, Limburg) op termijn misschien 
een optie (wordt nog niet ondersteund vanuit NAS). 

• Er is steeds meer behoefte om uitslagen digitaal in te voeren (en niet meer de wedstrijdformulieren op 
te sturen). 

• Verloop competitie. Er zijn steeds meer ‘laatste nippertje problemen’ bij het verzetten van wedstrijden 
op het laatste moment, soms nodig, vaak niet (bijvoorbeeld als de reden een bruiloft van één van de 
spelers is). Als dit doorzet gaan we de regels strikter toepassen (boete + punten in mindering). 
Correspondentie dient altijd via de wedstrijdsecretaris te verlopen. Dit voorkomt veel misverstanden. 
De wedstrijdsecretaris dient de spelers/teams van zijn/haar vereniging goed te informeren.  

• We verzoeken alle verenigingen dringend om hun jeugdteams goed te begeleiden. Niet alleen een 
handtekening, maar ook (stimulerende) betrokkenheid bij de wedstrijd. Het gaat niet alleen om 
‘technische’ tips, maar vertrouwen geven is heel belangrijk en het komt de sfeer (samen een 
vereniging zijn) ten goede. Tip: theatervoorstelling Wel Winnen He!  

• Een paar verenigingen melden dat ze vinden dat collega-wedstrijdsecretarissen moeilijk bereikbaar 
zijn. 

• In verband met de nieuwe drank- en horecawet (aanvraag ontheffing) is het voor een paar 
verenigingen belangrijk om tijdig de speelweken te weten voor het gehele volgende kalenderjaar. 

 
Toernooien en wedstrijden 
• De evenementenkalender op de afdelingswebsite is een toegevoegde waarde. 
• De deelname van spelers uit Noord Oost en Zuid Oost aan jeugdmeerkampen is minimaal. Er zijn in 

deze regio’s geen zalen aangeboden voor thuiswedstrijden uit deze regio’s. Graag stimuleren. 
Meerkampen zijn leuke toernooien. In het najaar zijn ze vooral ook gericht op het verkrijgen van een 
hogere licentie. In het voorjaar zijn ze heel laagdrempelig en geschikt voor iedereen (zonder A- of B-
licentie). 

• In diverse regio’s zijn initiatieven voor startende jeugdleden. Samenwerkingsverbanden daarvoor 
stimuleren de afdelingsmanagers graag. Voorbeelden zijn: 

o Vice Versa ’51 heeft in het verleden een duocompetitie georganiseerd voor spelers die 
nog niet ‘klaar’ waren voor de ‘echte’ competitie.  

o In Noord-Oost Brabant waren er op zondag RBW-wedstrijden (voor oudere jeugd) en 
een welpencompetitie. Er is behoefte aan een herstart. Hier wordt aan gewerkt.  

o In Midden- en West-Brabant zijn er een paar beginnerstoernooien.  
o In Zuid-Oost Brabant is er een tafeltennisdriedaagse die zich richt op beginnende 

spelers.  
o In Zeeland is ook een overleg tussen een paar verenigingen om uitwisseling te 

organiseren voor beginnende spelers.  
Opleidingen 
• In het voorjaar was er een opleiding TT-2 in Oss. De deelnemers zijn deze aan het afronden, eentje 

heeft de portfolio al ingeleverd. Dit najaar is een opleiding TT-2 gestart bij Luto met 10 deelnemers. 2 
leden van Smash gaan waarschijnlijk de TT-3 volgen in Utrecht.  

• De gemeente Tilburg vergoedt de trainersopleiding TT2 volledig. 
• TCO ’78 heeft een deelnemer aan TT-2. Hij heeft een positieve indruk. Jos Dekkers beoordeelt de 

portfolio van TT-2 deelnemers. Jos is ook bereid om deelnemers te adviseren/ondersteunen. 
• TTCM organiseert een eigen (gesubsidieerde) trainersopleiding. Deze is op grotendeels op hetzelfde 

niveau als de TT-2 opleiding, maar uitsluitend praktisch gericht. Het bondsbureau is op de hoogte van 
dit initiatief. Wellicht wordt later gekeken hoe deze deelnemers versneld aan kunnen sluiten bij TT-2 
zodat ze ook een officiële trainerslicentie kunnen krijgen. 

• In het algemeen geldt dat er opleidingen georganiseerd worden als er voldoende vraag is. 
 

Technische Commissie 
• De TC is enthousiast bezig, maar nog steeds op zoek naar een technisch coördinator. 
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• Er is nu 1 Regionale Bonds Training (Etten Leur) en 1 afdelingstraining (Middelburg). Dit wordt 
aangevuld met trainingsdagen in ‘slappe’ weekenden of vakanties. 

• Er is behoefte aan een helder scouting systeem. 
• Jaap van Wieringen (Yerseke) vraagt wederom waarom een eigen bijdrage gevraagd wordt. Dit is een 

ALV-besluit. Met dank aan deze eigen bijdrage kunnen we meer organiseren. Jaap van Wieringen 
legt uit dat de financiële positie van enkelen dit niet toelaat (schaamte voor openheid hieromtrent), 
maar dat daardoor talenten speelmogelijkheid wordt onthouden. Westerzicht heeft ervaring met 
subsidiemogelijkheden voor dergelijke bijzondere situaties. Dit wordt uitgewisseld. 

• In West-Brabant komt een vraag over (de aansluiting met) het landelijke topsportbeleid. Dit richt zich 
op ‘onder 13’. Wat wordt er geboden vanaf 13 jaar, en wat kan de TC van ZuidWest hier betekenen? 
Dit onderwerp wordt meegenomen in de TC-plannen. 

 
 
5. Financiën 

 
Halfjaarlijkse realisatie 2013 & Begroting 2014 
 
Ruud presenteert de financiële realisatie van de afdeling halverwege 2013 en de begroting voor 2014. 
Naar  aanleiding van de regiovergaderingen passen we de begroting 2014 nog aan. Voor de  
buitengewone ALV van januari 2014 zal een nieuwe versie rondgestuurd worden en ter goedkeuring  
voorgelegd.  
  
Regio Peiling Toelichting 
Midden Brabant Akkoord  
Noord Oost Brabant Akkoord  
Zuid Oost Brabant Akkoord Maak een inschatting van de kosten 

afdelingsmanagers voor het najaar 2014.  
West Brabant Akkoord Negatieve (rode) bezuinigingsafspraken 

(bestuursmodel) concretiseren & opnemen in de 
begroting (zonder rode markering). 

Zeeland Akkoord  
 
Voorstel Stimuleringsregelingen ZuidWest 
 
Ruud en Ineke stellen een nieuwe vorm van stimuleringsregelingen binnen de afdeling voor. Deze 
vervangt onder meer de bestaande Schwungsubsidie, KTTF, promotieregeling, enz. 
Dit voorstel wordt gepresenteerd en toegelicht tijdens de regiovergaderingen. Naar aanleiding van de 
reacties op de regiovergaderingen worden nog aanpassingen gemaakt. Voor de buitengewone ALV van 
januari zal een nieuwe versie rondgestuurd worden en ter goedkeuring voorgelegd.  

 
Regio Peiling Toelichting 
Midden Brabant Akkoord  
Noord Oost Brabant Akkoord Suggesties: Deelnemer aantal als criterium 

voor toekenning bijdrage aan toernooien & 
evaluatie regelingen na een jaar. 

Zuid Oost Brabant Akkoord Te weinig stimulerende werking voor 
organisatie grotere toernooien 

West Brabant Akkoord De financiële bijdrage van € 100,= voor 
toernooien die niet kostendekkend 
georganiseerd kunnen worden is onvoldoende 
stimulans om dergelijke toernooien te 
organiseren. Omvang van de bijdrage 
heroverwegen. 

Zeeland Akkoord Landelijk accommodatiefonds creëert nieuwe 
subsidiemogelijkheden. Energiebesparing in 
accommodatie (bijvoorbeeld zonnepanelen) 
wordt mogelijk ook subsidiabel. Nadere 
communicatie hierover volgt nog via 
(afdelings)website NTTB. 
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Centraliseren/uniformeren boetestelsel binnen NTTB 
Hoofdbestuur, bondsbureau en afdelingsbesturen besluiten het boetestelsel voor afdelingszaken te 
uniformeren met ingang van juli 2014. Belangrijkste doel is eenduidigheid in het beboeten van daarvoor 
onderkende afdelingssituaties. Geconstateerd is dat verschillen tussen afdelingen groot zijn. Op basis 
van reguliere onderwerpen, gemiddelde boetebedragen en specifieke afdelingszaken wordt in overleg 
met afdelingen op dit moment een nieuw boetestelsel samengesteld. De ALV van ZuidWest mei 2013 zal 
dit nieuwe boetebesluit moeten overnemen. Het hoofdbestuur kan dispensatie verlenen voor afwijkende 
regelingen in de afdelingen. De gewenste dispensatie voor onze afdeling wordt voorbereid en het 
voorstel daartoe op de ALV van 28 mei ter besluitvorming voorgelegd. 
 
Voorstel afschaffen boete voor afwezigheid op de ALV 
Regio Peiling Toelichting 
Midden Brabant Akkoord Geen 
Noord Oost Brabant Akkoord Geen 
Zuid Oost Brabant Akkoord Geen 
West Brabant Akkoord Geen 
Zeeland Akkoord Geen 
 
 

5. Verenigingscultuur 
 
Het Verenigingsleven:      Door: Dhr. Berend Rubingh. 

 
 
 Hier twee interessante filmpjes van Berend Rubingh over verenigingscultuur:  

http://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w en 
http://www.youtube.com/watch?v=xNomVF_IjJc. 

  
 
Opmerking: Het verenigingsleven is in deze situatie benaderd vanuit een voetbalvereniging. De 
sportverenigingen in het algemeen hebben veel overeenkomst met de situatie zoals vanuit de 
voetbalvereniging toegelicht. 
 
Verenigingen die naar aanleiding van deze verenigingsanalyse van Berend Rubingh of bijvoorbeeld naar 
aanleiding van de cursus ‘Besturen met een Visie’ hun vereniging willen verbeteren, kunnen daarvoor 
hulp en ondersteuning vragen bij de afdelingsmanagers. 
 

6. Voortgang pilot bestuursmodel 
 
Stand van zaken werkplan 2012-2014 
Het werkplan 2012-2014 is uitgebreid met de voortgang van de activiteiten uit het werkplan. Dit wordt 
kort toegelicht. We liggen op koers ondanks dat een aantal activiteiten meer tijd vragen dan de pilot 
periode of een enkele activiteit nog niet is opgestart. 
 
Werkwijze evaluatiecommissie 
In het voorjaar 2014 organiseert de afdeling twee ALVs. Een buitengewone ALV op 29 januari 2014 en 
een reguliere ALV op 28 mei 2014. Met de buitengewone ALV stelt de evaluatiecommissie de 
verenigingen voor of en zo ja hoe het bestuursmodel inhoudelijk/financieel wordt voortgezet. De periode 
februari t/m medio mei kunnen verenigingen gebruiken om hun keuze te bepalen. Die periode is per regio 
een lid van de evaluatiecommissie bereikbaar en aanspreekbaar voor verenigingen. Op 28 mei 2014 
besluiten de vereniging over de voortzetting van het bestuursmodel en de financiering daarvan. Het 
Hoofdbestuur en Bondsbureau zijn op beide ALVs vertegenwoordigd.  
 
Regio Inhoud/toelichting 
Midden Brabant Commissielid Han van der Zijden geeft toelichting. Ook bij andere 

sportbonden en sectoren kan navraag gedaan worden naar de 
ervaringen met betaald kader specifiek voor een werkgebied. Houd 
rekening met dalende ledenaantallen bij de financiering van het 
bestuursmodel. 

Noord Oost Brabant Commissielid Albert van Dijk geeft toelichting.  
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Zuid Oost Brabant Ter info. 
West Brabant Commissielid Joost Schoenmakers geeft toelichting.  
Zeeland Commissielid Albert van Dijk geeft toelichting.  
 

7. Ledenwerving 
Het aantal leden in ZuidWest loopt verder terug tot onder de 5000. Het doel is deze teruggang te 
stabiliseren en om te zetten naar (lichte) groei. Veel verenigingen investeren met name in jeugd/jongeren 
via Table Stars, scholen, enz. Toch vertrekken er meer leden dan dat er via deze wervingsacties 
binnenkomen. Een succes is bekend van TTV Alexandria. In twee jaar tijd is hun ledenaantal gegroeid 
van 80 naar ruim 220. Tijdens de komende ALV van 29 januari zal Dhr. Sander Boomman een workshop 
verzorgen over dit succes. Doel is verenigingen te inspireren tot andere/nieuwe vormen van 
ledenwerving. 

 
Diverse verenigingen hebben grijze leden. In de ondersteuning door de afdelingsmanagers zal daar bij 
verenigingen nadrukkelijker aandacht voor worden gevraagd. Op onderdelen zal inzet en financiële 
middelen daar ook mede afhankelijk van worden gemaakt. Doel is het aantal grijze leden te 
minimaliseren. In de regiovergadering van Zuid Oost Brabant geeft hoofdbestuurslid Kees Kamp aan dat 
dit landelijk ook meer aandacht gaat krijgen. Het is niet solidair dat de ene vereniging grijze leden heeft 
en de andere niet. Suggestie van TTV Kapelle: uitgangspunt: lid vereniging = lid NTTB en communiceert 
dit duidelijk naar haar leden. 
 

8. Vragen en opmerkingen verenigingen 
 

Regio Inhoud/toelichting 
Midden Brabant Voor 2013 is de afspraak gemaakt dat de (beginners)toernooien in de 

regio centraal via de kalender van de afdelingswebsites te 
communiceren (incl. contactgegevens). We stellen vast dat deze 
werkwijze voorziet in de behoeften. 
Chris van Dijk (TIOS ’51) meldt dat TIOS ’51 in samenwerking met 
een aantal andere sportaanbieders een grote sportimpuls subsidie 
heeft ontvangen. Het betreffende project richt zich op niet-sportende 
ouderen en wordt ondersteund door de gemeente Tilburg en door 
partners uit de gezondheidszorg. 

Noord Oost Brabant De Kruiskamp ‘81 besteedt veel aandacht aan de promotie van de 
accommodatie. Bijv. door ‘gastlocatie’ te zijn voor een fitheidstest 
voor senioren en daarmee een opstap naar de vereniging. Resultaat 
96 bezoekers en voorlopig 8 nieuwe leden. 

Zuid Oost Brabant In samenwerking tussen 5 verenigingen wordt een jeugddriedaagse 
georganiseerd over een looptijd van een half jaar. Doel stimulering 
sportparticipatie jeugd & samenwerking verenigingen op allerlei 
niveaus. 

West Brabant Gemeente Halderberge biedt sportverenigingen een cursus ‘Meer 
Vrijwilligers in Kortere Tijd’ (MVKT) aan. Vice Versa ’51 doet hieraan 
mee. TIOS ’51 volgt deze cursus in Tilburg. 

Zeeland Verzoek tot inventariseren zaalhuur in 2013 is niet uitgevoerd. 
Gegevens over zaalhuur kunnen verenigingen (die dit wensen) ook 
via de internetsites van de gemeenten opvragen.  

Overigen Belangstelling voor functie Bondsraadslid geïnventariseerd in alle 5 
de regio’s. Deze is er niet! 
Op verzoek van regio Zeeland verzoeken we de verenigingen 
gegevens te sturen over hun zaalhuur (indien dit geen eigendom is). 
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9. Rondvraag 

 
Regio Inhoud/toelichting 
Midden Brabant Evenementenkalender op afdelingswebsite wordt goed gebruikt en is 

prima communicatiemiddel voor afstemming evenementen. Geplande 
beginnerstoernooien t/m 2014 nog toevoegen. 

Noord Oost Brabant Opzet van een Trainerspool voor Brabant is gewenst. De vraag is 
groter dan het aanbod. Belangstelling geuit voor deelname aan TT2 
en stage-mogelijkheden in ZuidWest. 
Op zaterdag 8 maart 2014 is er een groot scholentoernooi in Den 
Bosch. 

Zuid Oost Brabant  
West Brabant Topsportbeleid voor jeugd vanaf 14 jaar, zowel landelijk als op 

afdelingsniveau krijgt onvoldoende aandacht. Dit vraagt om 
verbetering. The Back Hands vraagt aandacht voor haar toernooi. 

Zeeland Eigen bijdrage voor deelname aan toernooien is voor een aantal 
gezinnen niet op te brengen. Er heerst schaamte om deze redenen 
aan te voeren. Verenigingen zijn veelal onvoldoende op de hoogte 
van gezinnen waar dit speelt. Zij kunnen hen informeren over 
gemeentelijke regelingen die daarvoor ondersteuning bieden. 
Westerzicht verzorgt naschoolse opvang voor 25 kinderen. Zij 
ontvangt daarvoor een bijdrage uit het Sportfonds voor gezinnen die 
minder financieel draagkrachtig zijn. Hiervoor is een speciale folder is 
samengesteld. 

 
 
Belangrijke data: 
 
29 januari 2014: Extra ALV ZuidWest in Oudenbosch 
 
11 maart 2014:  Overleg Hoofdbestuur NTTB met verenigingen in ZuidWest over de NTTB- 

contributie 
 
28 mei 2014:  Reguliere ALV ZuidWest in Oudenbosch 
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Bijlage: Overzicht deelnemers (per regiovergadering) 
 
 
 
Regiovergadering Noord Oost Brabant, 24 oktober 2013 
Marja van de Peppel (OTTC), Roger van der Hammen (OTTC), Evert Thomassen (Taverbo/Sabo), John  
Smits (NTTV), Marcel Pels (Never Despair), Jan Meesters (De Kruiskamp '81), Theo Viveen (De  
Kruiskamp '81), Harry Kortwijk (De Kruiskamp '81), Albert van Dijk (TTV Schijndel) 

  
 Regiovergadering Midden Brabant, 21 oktober 2013 

William van Trier (De Batswingers), Marcel Houtenbrink (Die Meede), René Pronk (Die Meede), Henk 
v.d. Houdt (Smash), Ad Schellekens (Red Star '58), Chris van Dijk (TIOS '51), Edgar Verkooijen (Irene), 
Han van der Zijden (lid Evaluatiecommissie ZuidWest), Hans de Vaan (TTV Waalwijk), Theo de Laat 
(TTV Waalwijk), Eardly v.d. Geld (LUTO), Ger-Anne Koeleman (Red Star '58) 

 
Regiovergadering Zuid Oost Brabant, 29 oktober 2013: 
Frank de Brouwer (TTV Veldhoven), Eric Bakker (TTV Veldhoven), Johan Franssen (Unicum), Erik  
Buring (Unicum), Harry v.d. Steen (Budilia), Arthur Brans (TTV Helmond '57), Frenklin v.d. Burgt (TTV 
Stiphout), Ria Elshof (TTV Son en Breugel), Herman Simons (TTV Son en Breugel), Harrie Kuijpers (lid 
Werkgroep Toernooien en Wedstrijden), Anoek van Boxtel (Wilvo/TTV Bergeijk), Joke van Geel 
(Wilvo/TTV Bergeijk), Thijs Cremers (De Meppers), Ralf van de Moosdijk (De Meppers), Peter v.d. Eijnde 
(TTV Een en Twintig), Johan Heurter (ATTC '77) 

 
Regiovergadering West Brabant, 13 november 2013 
Rob van Gogh (Tanaka), Jan IJpelaar (Markiezaat), Cor Bom (Witac '89, adviesgroep competitie), Jimmy 
Noordermeer (TCO '78), Michael de Nijs (TCO '78), Joost Schoenmakers (ODT), Gerry van Dooren (The 
Back Hands), Corné Verschuren (Vice Versa '51), Joop van Merode (Vice Versa '51), Ben Ros (trainer), 
Lauw Kopmels (Wanzl-Belcrum), Jos Dekkers (Vice Versa '51), Roland v.d. Heuvel (Hotak '68) 

 
Regiovergadering Zeeland, 14 november 2013 
Jan Willem Adriaanse (TTC Middelburg), Jacques Derksen (TTC Kapelle), Youri van Dijken (TTV 
Yerseke), Jaap van Wieringen (TTV Yerseke), Paul de Rijk (TTV Reynaert), Huub de Maat (TTV 
Reynaert), Etienne van Acker (TTV SAR '71), Ger van Leeuwen (TTV Westerzicht), Jaap Versteeg (TTV 
Westerzicht), Clara de Bree (TTC Middelburg), Sophie Dijkers (competitieleider), Francois Baert (Effect 
'71), Albert van Dijk (evaluatiecommissie)


