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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, 9 december 2014 
 

 
V – E – R – S – L – A - G 

 
 
(1) Welkom en vaststellen agenda 
In Midden Brabant hebben we een minuut stilte gehouden vanwege het onverwachte 
overlijden van Elly de Krijger. 
 
(2) Notulen regiovergadering najaar 2013 en ALV 28 mei 2014 (informatief) 
 

Regio Akkoord/correctie Toelichting 
West Brabant  Akkoord TTV Markiezaat ontbreekt in presentielijst 

notulen ALV 28 mei 2014 
Zuid Oost Brabant  Akkoord  
Noord Oost 
Brabant 

Akkoord  

Midden Brabant Akkoord  
Zeeland Akkoord  

 
(3) Mededelingen 

 
Onderwerp Informatie 
Klankbordcommissie 
ZuidWest 

Belangstelling kandidaten peilen. Taakstelling wordt in 
overleg met commissie vastgesteld en vervolgens 
gecommuniceerd. In ALV 2015 volgt een eerste 
rapportage.  

Borging bestuursmodel + 
communicatie 

Borging bestuursmodel & communicatie. In 
samenspraak met commissie Bestuurlijke Vernieuwing 
formaliseren we het bestuursmodel ZuidWest binnen 
de structuur en (spel)regels van de NTTB. 
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(4) Sporttechnische zaken 
 
TC / Werkgroep Samen Technisch Vooruit 
• De TC-zaken lopen. Er zijn 2 afdelingstrainingen (Middelburg en  Etten-Leur) en er zijn 

door het jaar heen een aantal trainingsstages (Regionale Bondstrainingen), meestal op 
zondag, maar soms ook op andere dagen. Er lijkt ook weer behoefte te komen in Oost-
Brabant. Er is behoefte aan meer structuur en meer bekendheid betreffende de 
activiteiten van de TC en de mogelijkheden voor spelers/verenigingen. Hier gaan we aan 
werken, we gaan er  ook de website voor inzetten. De TC richt zich voornamelijk op 
talentherkenning en -ontwikkeling. 

• Werkgroep Samen Technisch Vooruit. In juni en in september zijn er bijeenkomsten 
georganiseerd gericht op het versterken van de samenwerking tussen verenigingen op 
technisch gebied. Doel is om een plan op te stellen dat zich richt op een sterkere basis bij 
de verenigingen. Er is inmiddels een inventarisatie gemaakt over hoe de huidige 
(technische) status van de verenigingen is: hoeveel trainingen, welk niveau trainers, 
hoeveel (jeugd)teams, welke ambities en welke knelpunten (zie de rapportage in de 
bijlage).  Hieruit blijkt dat veel verenigingen graag willen groeien in aantal leden en in 
spelniveau. Eén van de speerpunten van het plan  zal zijn om een sterk netwerk op te 
bouwen van technisch verenigingskader zodat we kennis, ervaring en enthousiasme uit 
kunnen wisselen. Een paar mensen of verenigingen hebben belangstelling getoond om 
hierin een rol te spelen. In januari 2015 hopen we een volgende stap te kunnen zetten: 
het opstellen van een plan. 
 

 

Onderwerp Informatie 
Verenigingsbijeenkomst Verenigingsbijeenkomst 16 november 13.00-15.30 uur. 

Aanwezigheid verenigingen stimuleren. Gelegenheid 
om meerjarenbeleid NTTB mede vorm te geven. 
Financiën en met name het ‘beschikkingsrecht’ over de 
afdelingsreserves is daarin een belangrijk 
aandachtspunt voor ZuidWest. 

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. 

Table Stars Table Stars pakket. Op verzoek van de afdeling zijn er 
in 2013 twee nieuwe pakketten aangeschaft. Nu 
worden ze nauwelijks gebruikt ondanks dat er veel 
initiatieven zijn gericht op ledenwerving van jeugd. 
Oproep tot gebruik ervan. Het beheer van de pakketten 
wordt vanaf 2015 verzorgd door Ria Elshof. 

Bondsraadsleden Bondsraadsleden gezocht – oproep voor kandidaten 
met verwijzing naar de website waar vacaturetekst 
staat. Bondsraadslid Han van der Zijden heeft 4 
regiovergaderingen bijgewoond en een toelichting 
gegeven dat het een verrijking is om als Bondsraadslid 
betrokken te zijn bij de totale NTTB-organisatie. 



Nederlandse	  Tafeltennisbond	  	  •	  	  afdeling	  ZuidWest	  
Sportbestuurlijke	  Zaken	  	  •	  	  Ruud	  van	  Beest	  	  •	  	  tel.	  06	  519	  74	  094	  	  •	  	  e-‐mail:	  vanbeest@nttb-‐zuidwest.nl	  

Sporttechnische	  Zaken	  	  •	  	  Ineke	  de	  Graaf	  	  •	  	  tel.	  06	  212	  82	  052	  	  •	  	  e-‐mail:	  graaf@nttb-‐zuidwest.nl	  
Postadres	  	  •	  	  NTTB	  ZuidWest	  	  •	  	  Postbus	  600,	  2700	  MD	  Zoetermeer	  

	  
	  

Competitie 
• De competitie is inmiddels afgelopen. Er zijn helaas 2 serieuze incidenten geweest: 2 

wedstrijden zijn gestaakt om onsportieve redenen. Dit is gemeld bij de Tuchtcommissie. 
Dat verdient onze sport toch niet. Gelukkig hebben de besturen van de betreffende 
verenigingen de zaak serieus opgepakt. Vanuit het programma Thuis in Tafeltennis (Naar 
een Veiliger Sport Klimaat) zijn er ook tools die kunnen helpen bij het creëren van een 
gezond en sportief klimaat. 

• Op zaterdag 13 december is er een landelijk competitiecongres. Doel van het congres is 
om de plus- en minpunten van de huidige competitie in kaart te brengen en toe te werken 
naar nieuw en/of aanvullend aanbod. Hiervoor zijn ieders ideeën en mening gewenst en 
van groot belang. Zie ook http://www.nttb.nl/nieuws/14/competitie-
algemeen/competitiecongres-13-december-programma-en-locatie/. Als je het congres niet 
wilt of kunt bezoeken, maar wel input hebt, kun je dit via e-mail sturen aan Ineke de Graaf 
(graaf@nttb-zuidwest.nl). In Noord-Oost Brabant heeft Henk van Rijn toegelicht dat er een 
paar jaar geleden een werkgroep bezig is geweest met dit onderwerp. De betreffende 
stukken zijn via Ineke de Graaf naar Achim Sialino (NTTB Directeur Tafeltennis) gegaan. 

• Competitieboekjes kun je bestellen bij Ria Elshof. 
 
Toernooien 
• Er is een nieuwe vrijwilliger seniorenranglijsten: Johan Verhoeve (Die Meede) is de 

opvolger van Harrie Kuijpers die de seniorenranglijsten meer dan 30 jaar met veel 
toewijding verzorgd heeft. 

• Er zijn in ZuidWest veel initiatieven op het gebied van toernooien. We proberen deze in 
kaart te brengen, en bieden ondersteuning via informatie op website, mailings, etc. 

• Binnen ZuidWest zijn er dit jaar ook diverse evenementen die landelijk aangemeld zijn: 
o Nederlandse Kampioenschappen Paratafeltennis in Valkenswaard (14 juni 2014). 

Dit is een jaarlijks evenement dat rouleert door het land. Wellicht komt het in de 
(nabije) toekomst opnieuw naar ZuidWest. 

o Op 6 en 7 september waren de Open Zeeuwse Kampioenschappen in Middelburg 
(deze zijn georganiseerd op initiatief van TTCM, maar met medewerking van een 
paar andere Zeeuwse verenigingen). Ze organiseren ook een paar side-events. 

o Jeugdranglijstweekend Tilburg 15/16 november 2014. Op zaterdag hebben ruim 
200 jeugdleden deelgenomen, op zondag deden vrijwel alle A-spelers mee (ruim 
90). Op zaterdag bestond 30% van de deelnemers uit spelers uit ZuidWest. Ook 
bij de verdeling van de prijzen (en de hogere licenties) was ZuidWest goed 
vertegenwoordigd. We hopen dit evenement de komende jaren voort te kunnen 
zetten. 

o De Finales van de Beker (eredivisieteams + landelijke teams) zijn op zondag 21 
december bij TTV De Kruiskamp 81. 

o Op 29 maart 2015 organiseert OTTC voor de 44e keer het Maasland 
Teamtoernooi in Oss. 

 
Opleidingen 
• In september is een Trainer-3 opleiding (TT-3) gestart in Den Bosch. De deelnemers zijn 

enthousiast bezig. 
• Er is dit najaar ook een Trainer-2 (TT-2) opleiding aangeboden in Hoogerheide. Hiervoor 

waren slechts 6 aanmeldingen. 5 van de 6 deelnemers zijn toch gestart (sluiten aan bij 
een andere opleiding). Daarnaast volgen een paar ZuidWest leden de TT-2 opleiding in 
Weert. 

• In november is een Toernooleider-3 (TL-3) opleiding gestart in Zoetermeer. 
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• Er worden jaarlijks opleidingen aangeboden, maar het kan ook vraaggericht. Als blijkt dat 
er een aantal mensen een opleiding willen volgen, gaan we proberen deze ook te 
organiseren.  

• Vragen over opleidingen, met name bij problemen met afronding kunnen altijd gesteld 
worden. We beschouwen het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van cursist, 
docent, vereniging, afdeling en Bondsbureau om te helpen waar nodig of gewenst. 

 
In Zuid-Oost Brabant bespraken we opties voor het behoud van oudere jeugd. Deze zijn: 
• Er is kader nodig om jeugd goed op te vangen. 
• Door oudere jeugdspelers te laten helpen bij beginners ontstaat mogelijk binding en 

ervaren jongeren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Je kunt 13/14-jarigen al inzetten. Je 
kunt jeugd ook betrekken bij activiteiten(commissie). Wel het advies om hier enigszins 
selectief in te zijn, en vooral jongeren te benaderen die hiervoor al (bijna) ‘klaar’ zijn. 

• Je moet de jeugd goed opvangen bij de overgang naar de senioren. Ook bij de 
teamindeling moeten verenigingen hier rekening mee houden. De spelers moeten zich 
thuis/welkom voelen bij de senioren. 

• Het is makkelijker om een prestatiegroep te behouden dan een recreatieve groep. 
• Je kunt oudere jeugdleden een dubbel aanbod bieden: zowel bij de jeugd als bij de 

senioren meedoen (binnen de vereniging, maar ook erbuiten). 
• Je kunt leden die stoppen vragen om hun motivatie. Je kunt ook leden die blijven vragen 

waarom ze blijven. Er komt een idee voor het opstellen van een vragenlijst. 
• Ouders spelen ook een belangrijke rol. 
• Tafeltennis is tegelijkertijd een individuele sport en een teamsport. 
• Zorg voor bindende activiteiten (jeugdweekend, ouder/kind activiteiten, …). 
• Zorg voor speciaal aanbod voor kinderen van 5/6 jaar. 
• Er is behoefte aan kortere wedstrijden. Mensen (vooral ook: ouders) willen op tijd klaar 

zijn. Er kwamen verschillende alternatieven op tafel om competitiewedstrijden (met name 
bij de jeugd) korter te laten duren: 

1.      Spelen op twee tafels (kan niet overal) 
2.      Twee gewonnen games i.p.v. 3 
3.      Teams van 2 spelers (nadeel meer teams en dus meer tafels nodig) 
4.      Daviscupsysteem, dus 3 tegen 3, maar ieder speelt maar 2 wedstrijden en 1 

 dubbel (totaal 7 wedstrijden) 
5.      Verbieden om te coachen tussen de games 
Alle alternatieven lijken het onderzoeken en waard.  Je kunt gewoon een praktisch idee 
kiezen en dit uitproberen, bijvoorbeeld bij de zomeravondcompetitie. 
Er moet iets gebeuren. 
Senioren zijn wat minder enthousiast over het aanpassen van de competitiewedstrijden. 
De aanwezigen hadden een voorkeur om daar niets aan te veranderen. 
 

In Noord-Oost Brabant komen ideeën voor ledenwerving op tafel: 
• Een vereniging organiseert een actiemaand (november).  
• Je moet een plan hebben voor de langere termijn, niet alleen incidenteel iets doen. 

Ledenwerving is een optelsom van initiatieven. Je moet blijven doorgaan, ook als iets niet 
lijkt te werken (wel eventueel opzet aanpassen). Een lange adem is nodig. 

• Aangrijpen jubileum voor promotie. 
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(5) Jaarplan afdeling ZuidWest  
 
Vanuit het Bondsbureau is ons de vraag gesteld om een jaarplan in te vullen. Dit plan vind je 
in de bijlage. Het format van het plan sluit niet altijd goed aan bij de activiteiten binnen de 
afdeling. Het Hoofdbestuur is gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan. Hier zal 
ook aandacht zijn voor het jaarplan op afdelingsniveau. 
De meeste zaken die in het jaarplan vermeld zijn komen ook aan de orde in de 
regiovergaderingen. 
 
Regio Zuid Oost Brabant verzoekt jaarplan uit te breiden met acties gericht op ´behoud van 
oudere jeugd´. 
 
 
 
(6) Financiën (zie ook bijlagen) 
 
Halfjaarcijfers 2014: 

• Baten 58% gerealiseerd t.o.v. begroting. 1e jaarhelft hogere opbrengst contributie; 
• Lasten 40% gerealiseerd t.o.v. begroting. Ligt op koers. 
• Bijzondere verrekeningen nu onderdeel van reguliere begroting. In het voorjaar apart 

zichtbaar gemaakt t.b.v. transparantie en duidelijkheid 
• Bezuiniging € 3.100,= (afspraak financiering pilot bestuursmodel). 
• Uitputting stimuleringsregeling beperkt (m.u.v. topsport). Evaluatie in 2015. 
• Bijdrage landelijke investering naar rato van het aantal leden (BR-besluit april 2014). 

Conceptbegroting 2015: 
• Contributieverhoging € 3,75 per lid (ALV 28 mei 2014) 
• Basis voor begroting 2015: 4750 leden (groei doelstelling 2015 bepalen, bewust licht 

ambitieus) 
• Topsportbegroting bijgesteld (ALV 28 mei 2014) 
• Bezuiniging € 2.650,= (afspraak financiering bestuursmodel). 
• Bijdrage € 7.500,= NTTB in bestuursmodel is geen extra bijdrage – maar 

toestemming om eigen afdelingsreserve te belasten. Consequentie vermindering 
afdelingsreserve van € 15.000,= in 2017. 

• Bijdrage landelijke investering naar rato van het aantal leden (BR-besluit november 
2014). 

 
Met name in de regio´s West Brabant, Zuid Oost Brabant en Midden Brabant is bezwaar 
tegen de belasting van de afdelingsreserve als feitelijk resultaat van de toezegging van het 
HB om financieel bij te dragen aan de financiering van ons bestuursmodel. Diverse 
verenigingen zijn zeer teleurgesteld. Nadien is dit besproken tijdens de 
verenigingsbijeenkomst op 16 november in Tilburg. Het Hoofdbestuur trekt zich deze 
kritiek aan en bespreekt/heroverweegt e.e.a. Medio januari 2015 volgt hierover nadere 
berichtgeving van hen. 
 
Vanuit regio West Brabant is verzocht om een zgn. ´ondergrens´ te bepalen voor onze 
algemene reserve. Met instemming van ook de andere is regio´s is toegezegd een voorstel 
mee te nemen in de bespreking van de begroting 2015 tijdens de komende ALV. Ditzelfde 
geldt voor een meerjaren-begroting (2016-2018).  
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(7) Stimuleringsregeling ZuidWest 
De besteding van de stimuleringsregeling 2014 is nog te beperkt om de werking van deze 
regeling goed te kunnen evalueren. Deze evaluatie stellen we met instemming uit tot de ALV 
27 mei 2015. Dan is een compleet jaarbeeld beschikbaar voor een effectieve evaluatie. 
 
 
 
(8) Vragen en opmerkingen van verenigingen 
 
Regio Vragen en opmerkingen 
West Brabant  Sponsorkliks. De koppeling van shoppen via internetbedrijven 

die als tegenprestatie sponsoren. Levert verenigingen geld op – 
in sommige gevallen aanzienlijk. 

Zuid Oost Brabant  Voorkeur voor meer inhoudelijke onderwerpen op regio-
vergaderingen. Meer gebruik maken van functioneel overleg 
en/of parallelle sessies tijdens regiovergaderingen. 

Zuid Oost Brabant Unicum meldt dat Manon Zwakenberg op bezoek is geweest 
voor een intake gesprek (met de verenigingsbox). Dit bezoek is 
ervaren als zeer prettig. De inhoudsopgave van de 
verenigingsbox vind je in de bijlage. 

Noord Oost Brabant Financiële vergoeding van trainers koppelen aan contributie; 
Voorstel voor ‘herenakkoord’ over uitwisseling/wegkopen van 
trainerscapaciteit, flexpool voor uitwisseling van trainers, 
trainingsfaciliteit bij andere verenigingen die betere aansluiting 
bieden. 
Introductie van plastic ballen kost de verenigingen extra geld. In 
verenigingsbegroting van verenigingen met meer dan 100 leden 
een extra last van  € 2400-2700 voor 2015. Voorgestelde 
oplossingen: 1. Aanschaf zo lang mogelijk uitstellen; 2. 
Gezamenlijke aanschaf; 3. Recreatiespeler met celluloid ballen 
laten spelen’. 
Behoud van nieuw geworven leden is een ´zorgenkind´. 
Inhoudelijke discussie hierover wordt doorverwezen naar 
verenigingsbijeenkomst. 

Noord Oost Brabant Voor ledenwerving heb je een langere termijn plan nodig. Het is 
een optelsom van diverse initiatieven. Je moeten blijven 
doorzetten. 

Midden Brabant TTV Irene is gestart met Besturen met een Visie. Ze hebben 
een positieve indruk. 

Midden Brabant Er is een oproep om de contacten met de nevenbonden aan te 
halen. 

Zeeland Sommige verenigingen hebben problemen met het 
horecabesluit/APV van de gemeente. De bar moet snel na de 
laatste wedstrijd gesloten worden. 

West + Noord Oost Minstens 2 verenigingen werken met een VOG verklaring voor 
technisch kader. 
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(9) Rondvraag 
Regio Vragen en opmerkingen 
West Brabant  Archief afdeling ZuidWest staat in Oudenbosch. Voor het eind 

van het jaar oplossing hiervoor. 
Zuid Oost Brabant  Zie agendapunt 8 
Noord Oost Brabant Zie agendapunt 8 
Midden Brabant Zie agendapunt 8 
Zeeland Zie agendapunt 8 

 
 
Bijlagen 

1. Presentielijst 5 regiovergaderingen. 
2. Verenigingsbox: inhoudsopgave. 
3. Rapportage (technisch) verenigingsonderzoek (aparte bijlage). 
4. Halfjaarcijfers 2014 en Conceptbegroting 2015 (aparte bijlagen). 
5. Notitie ´Grijze leden´ (aparte bijlage). 

 
 
Bijlage 1. Presentielijst 
 
Naam Vereniging of (afdelings)functie 
 
Regio West Brabant 
Niek Mulders en Jos Dekkers Vice Versa ‘51 
Dion van Dooren TCO ‘78 
René Schijven De Pin Pongers 
Han van der Zijden Bondsraadslid 
Jan IJpelaar en Hanny Rosenboom Markiezaat 
Wim Bloemer en Ruud Verhoeve Die Meede 
Rob van Gogh Tanaka 
 
Regio Zuid Oost Brabant 
A. Brans Helmond ‘57 
H. van de Steen Budilia 
M. van Hoof Stiphout 
J. Engelhart Een en Twintig 
P. Cocguyt De Meppers 
M. Rouers en J. Heurter  ATTC ‘77 
S. Verbeek en W. de Vaan MTTV ‘72 
Han van der Zijden Bondsraadslid 
Denny v.d. Meijden en King-Shing Yan Son & Breugel 
Johan Fransen en Martin Bakers Unicum 
 
Regio Noord Oost Brabant 
Rodger van der Hammen en Marja van de Peppel OTTC 
Willem Hulsen Schijndel 
Henk van Rijn en Evert Thomassen Taverbo 
John Smits NTTV 
Nico Beers en Stefan Langmeijer Never Despair 
M. van Berkel en John van Iersel JCV 
Kees Kamp Hoofdbestuur 
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Theo Viveen De Kruiskamp ‘81 
Han van der Zijden Bondsraadslid 
Rob Knechten TTCV en LGSV 
  
Regio Midden Brabant 
John de Vet Batswingers 
Eardly van der Geld Luto 
Edgar Verkooijen Irene 
Chris van Dijk en Leon van Esch TIOS ‘51 
Ad Schellekens en Claudia Boekholt Red Star ‘58 
 
Regio Zeeland 
Jaap Versteeg en Ger van Leeuwen Westerzicht 
Gerrit Vis Kapelle 
Jan Overbeeke, Youri van Dijken en Kees de Blaey Yerseke 
Han van der Zijden Bondsraadslid 
Sophie Dijkers Adviesgroep Competitie 
Etienne van Acker SAR ‘72 
Rudy Bruikman en Bram Houterman TTCM 
 
 
Bijlage 2. Inhoud van de verenigingsbox  
 
Seizoensplanning 
 
Handleidingen 
- Hoe gebruik je deze box? 
- Hoe gebruik je de presentaties? 
 
Beleidskaarten 
1. Organisatie S&R in de vereniging 
2. Bestuurdersrollen 
3. Overdracht bestuur 
4. Omgangsregels in de vereniging 
5. Teamafspraken 
6. Aanvoerders 
7. Ondersteuning van de coach 
8. Voortgang jeugdspelers 
9. Ouders 
10. Kennismakingsgesprek nieuwe leden 

11. Ontvangst bij de vereniging 
12. Spelregelkennis 
13. Arbitrage: beleid en uitvoering 
14. Omgaan met ongewenst gedrag 
15. Meldingsformulier 
16. Sanctiebeleid vereniging 
17. Communicatie 
18. Social media 
19. Vrijwilligersbeleid 
20. Werving, opvang en behoud 

 
Brochures 
- Leer mij het zelf doen! 
- Arbitragebeleid bij de tafeltennisvereniging 
 
Boekjes 
- Begeleiden van (jeugd)spelers 
- Thuis in Tafeltennis! 
 
Spel 
1. Situatiekaarten 
2. Opdrachtkaarten 
3. Spelregelkaarten 


