
Krachtens het afdelingsreglement van de N.T.T.B., hoofdstuk II, art. 3, lid 3.1, bij deze de agenda en tevens 
de uitnodiging tot het bijwonen van de afdelingsledenvegadering, welke gehouden zal worden op dinsdag 5 
november 2002 in het Cultureel Centrum "De Bres", Esdoornlaan 39a, 1521 EB Wormerveer. (naast 
Volkswagen garage). 
 
Aanvang: 20.00 uur precies 
 
Attentie: van toepassing is ook art. 4, lid 4.3 van het afdelingsreglement. Bij niet verschijnen volgt een boete 
van € 22,68 per vereniging. 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Goedkeuring notulen van de afdelingsledenvergadering van 27 mei 2002 
5. Invulling vacature bij het afdelingsbestuur 
6. Invulling vacatures in diverse commissies 
7.Samenstelling kascontrole-commissie 
 
PAUZE 
 
8. Uitreiking Piet Stokman bokaal 
9. Vaststellen afdelingscontributie voor het bondsjaar 2003 
10. Vaststellen begroting 2003 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
 
Correspondentie inzake deze vergadering dient 1 week voor de vergaderdatum in het bezit te zijn van de 
secretaris van het afdelingsbestuur. 
e-mail: cor.de.bruin@planet.nl 
 
 
1. OPENING 
Voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom 
 
2. MEDEDELINGEN 
Voorzitter doet mededelingen 
 
3. INGEKOMEN STUKKEN 
 
4. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 2 MEI 2002 TE WORMERVEER 
 
Aanwezig: 
5 AB-leden 
68 verenigingen 
 
Afwezig met bericht: Joke Wijker, Bob Hommes, B. ten Haaf-Boerrigter, Piet Keek, Ruud van Wees, Wessel 
van Doesburg, TTV VDO/SE, VICTORY 55, THE VICTORY, UNITED OOST, FORTUNA (opgeheven per 
300402), DIEMEN, TURNLUST. 
 
Afwezig zonder bericht: TTV VVW, POLISPORT, TYPHOON, JULIANADORP, H D B, ABN AMROBANK, 
AMSTERDAM 78, APA, CASTRICUM, BLOEMKWARTIER, WESTERSPEELTUIN, STA, AMSTERDAM 
UNITED, VAN DE STEEGE, T S O, KOMBIJ, M E O, P V P A, KOERD.NED.SV 
 
1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte welkom. Speciaal de ereleden 
en de leden van verdiensten, alsmede natuurlijk de vertegenwoordiger van onze moederbond dhr. Harry van 
Kempen die de portefeuille van de Breedtesport beheert. 
Wij rekenen erop dat u deze avond weer als nuttig zult ervaren, waarbij opbouwende kritiek welkom is. 
 



2. MEDEDELINGEN VAN HUISHOUDELIJKE AARD 
a. Roken is in deze zaal verboden. 
b. Presentielijst. Is deze door iedereen getekend? 
c. Mutaties in bestuurssamenstellingen etc. graag met grote spoed doorgeven, zodat de post op de juiste 
plaats terecht komt. 
d. Aantal aanwezige verenigingen bedraagt 68 van de 91. Van 7 verenigingen werd een afbericht ontvangen. 
e. GSM-toestellen graag uitzetten. In de pauze en na afloop even de voicemail afluisteren. 
f. Consumpties. In de pauze is wederom 1 consumptie voor rekening van de afdeling. 
g. Bedankje. Wij willen iedereen, die zich de afgelopen periode weer geheel belangeloos heeft ingezet, vanaf 
deze plaats, heel hartelijk bedanken. 
 
MEDEDELINGEN VAN ALGEMENE AARD 
h. Onze technische adviseur heeft, in goed onderling overleg, met onmiddellijke ingang zijn activiteiten met 
betrekking tot het tafeltennis, neergelegd. Hij zal voorlopig geen nieuwe functie aanvaarden in de 
tafeltennissport. 
i. Jubileum. TTV Julianadorp vierde de afgelopen periode haar 25-jarig bestaan. Nogmaals van harte 
gefeliciteerd. 
j. Kompetitie resultaten. Vanaf deze plaats willen wij alle kampioenen van harte feliciteren met het bereikte 
resultaat. 
k. ACL regio Noord. Ed Baas heeft te kennen gegeven dat hij door zéér drukke zakelijke werkzaamheden 
helaas niet meer in staat is deze functie verder te vervullen. Wij zullen op gepaste wijze hem van onze dank 
doen blijken. 
Een belangrijk deel van zijn werkzaamheden zal worden overgenomen door Carel Cools, met uitzondering 
van de uitslagendienst, deze zal worden overgenomen door Kees Overtoom. Deze wil wel dat u de uitslagen 
via e-mail aan hem kenbaar maakt. U krijgt hierover nog nader bericht. 
l. Maatregelen. Via verschillende verenigingen krijgen wij verzoeken om maatregelen te nemen tegen 
verenigingen die zich onhebbelijk gedragen (taal etc.). Dit kan alleen wanneer e.e.a. per brief aan de afdeling 
wordt gemeld met een kopie aan de betreffende vereniging. 
m. Besprekingen wedstrijdwezen. Er zijn door het bestuur 2 vergaderingen samen met de commissie 
wedstrijdwezen vastgesteld en wel voor de regio Zuid op dinsdagavond 18 juni en in de regio Noord op 
donderdagavond 20 juni as. U hoort nog nader. (zie ook rondvraag Ed Baas, met antwoord.) 
n. Toernooien. Binnen onze afdeling zijn deze zéér succesvol. Wij ondersteunen graag het eigen initiatief van 
verenigingen. Echter wilt u wel tevoren de data bespreken met onze toernooi commissie, zodat e.e.a. op 
elkaar afgestemd kan worden. 
o. De afdelingskampioenschappen zijn en worden dit jaar nog regionaal verspeeld. Voor de regio Noord was 
dat op 19 en 20 januari, voor de regio Zuid is dat a.s. zaterdag en zondag 4 en 5 mei in Beverwijk. Dit kan niet 
anders vanwege zaalperikelen. Volgend jaar is het de bedoeling om één totaal gecombineerd 
afdelingskampioenschap te verspelen. 
p. Fusies. De verkleining van het aantal afdelingen tot totaal 8, is bijna gerealiseerd. Ik meen dat alleen West 
(Holland-west met Gouda en Dordrecht) nog niet klaar is. Bestuurlijk betekenen 8 afdelingen t.o.v. de "oude" 
situatie dat er sneller en vooral ook efficiënter gewerkt kan worden, wat uiteindelijk in het voordeel van de 
leden zijn uitwerking zal hebben. 
q. Verhuizing Bondsbureau Zoetermeer. Met ingang van maandag 6 mei a.s. is de NTTB verhuisd naar een 
nieuw onderkomen. Adres en tel.nummers zullen wij u per TTR kenbaar maken. 
r. Hoofdbestuur. Deze is met de komst van Mirjam de Graaf weer compleet. Zij vervult a.i. (tot de komende 
bondsraad) de functie van pr- en communicatie. 
s. Verenigingsmailing. Elke vereniging heeft onlangs een mailing ontvangen, waarin uitgebreid de 
mogelijkheden worden belicht van het eventueel verkrijgen van subsidie t.b.v. Breedtesport, het terugkrijgen 
van betaalde ecotaks en het opstarten van een cursus voor toernooileider. Bespreekt u dit eens uitvoerig 
binnen uw bestuur en doe er uw voordeel mee. 
t. Cursussen. Binnen onze afdeling zijn wij druk bezig om toch weer cursussen van de grond te krijgen. De 
voorkeur gaat uit naar Jeugdtrainer en trainer A. De moeilijkheid is o.a. het krijgen van een docent. Wij 
houden u op de hoogte. 
u. Themadag (middag of avond). Deze staat bij ons nog steeds op het prioriteitenlijstje. Doordat KVSO binnen 
ons bestuur een tijdje vacant is geweest, is dit wat op de lange baan geschoven. Zodra Dick IJlstra zich een 
beetje eigen heeft gemaakt met de materie, pakken we de draad weer op. 
v. Kindertafeltennisfeest. Onder de bezielende leiding van Sandra van de Ley (Noord) en Henk Hoonings 
(Zuid) is dat ieder jaar weer met recht een feest. Een financiële bijdrage van de bond en de afdeling maakt het 
voor de verenigingen, die meedoen, ook extra aantrekkelijk. Ik raad verenigingen, die nog niet meedoen, aan 
zich hier nog eens over te beraden. 



w. Landelijk Steunfonds. De maximaal toe te kennen lening (tegen een lage rente) is bepaald op € 5.000,-. 
Wanneer u denkt hiervan gebruik te willen en kunnen maken neemt u dan even contact op met de NTTB. 
x. Accountmanagers. In twee afdelingen loopt er een pilotproject om het functioneren hiervan in kaart te 
brengen. Bij de laatste evaluatie bleek dit een groot succes. Zij werken onder verantwoordelijkheid van 
Zoetermeer samen met de afdelingen en bezoeken o.a. verenigingen teneinde knelpunten, noden en wensen 
te inventariseren en zo mogelijk snel op te lossen. De bedoeling is dat elke afdeling daar straks gebruik van 
kan maken. 
y. Nieuwsbulletin. Wij hadden altijd een leuk, goed leesbaar, blad, dat ca. 5 maal per jaar verscheen en 
algemene informatie en ander leesvoer bevatte. Helaas is, door het uitvallen van de daarvoor 
verantwoordelijken, het blad al geruime tijd niet verschenen. Wij zoeken iemand, die de coördinatie hiervan op 
zich wil nemen. Meldt u aan. 
z. Ledental. Op de peildatum 14 april j.l. had onze afdeling 92 verenigingen met totaal 4527 leden. Dit is 61 
leden méér dan op 1 januari j.l. (4466 leden), maar helaas 132 leden minder dan in april vorig jaar (4659 
leden). We zullen dus alle zeilen moeten bijzetten. 
De grootste verenigingen zijn nu: 1. Amsterdam ’78 - 229 leden, 2. SPIRIT - 182 leden, 3. HTC - 158 leden, 4. 
DOV - 152 leden, 5. Olympia - 147 leden. 
aa. ALV verenigingen. Indien mogelijk zouden wij graag op de hoogte blijven van de datum waarop u deze 
hebt gepland. 
 
3. INGEKOMEN STUKKEN 
Wij hebben, met inachtneming van de daarvoor gestelde termijn, géén brieven binnen gekregen ter 
behandeling. Er werd een brief van TTV Fortuna ontvangen, ter mededeling, dat zij per 30 april 2002 
opgehouden hebben te bestaan. 
 
4. NOTULEN ALV 6 NOVEMBER 2001. 
Bladzijde 4, punt 2 onder C verander 13 verenigingen in 14 verenigingen 
Bladzijde 7 2e spreker verander de naam Ron Oleykamp in Ron Olydam. 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
5. JAARVERSLAG NTTB 
De leden hadden nog geen verslag ontvangen. De behandeling wordt doorgeschoven naar de ALV-
vergadering van 5 november 2002. 
 
6. JAARVERSLAG SECRETARIS 
Voeg toe aan het bestuur: Toernooi- en evenementen: Huub Koen. 
 
7. JAARVERSLAG LEDENADMINISTRATIE 
Door een computerstoring bij de secretaris is helaas het overzicht per 31 december 2001 verloren gegaan. Ik 
kan u de gegevens vertellen per 14 april 2002 en die vergelijken met die van 22 april 2001. Per 01-01-2001 - 
4482 leden, per 01-01-2002 - 4466 leden. Dus -/- 16 leden. 
 
8. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 
Bart Tolman stelt voor, vanwege het forse vermogen van de afdeling om fondsen beschikbaar te stellen voor 
evenementen van verenigingen. Verder geen opmerkingen. 
 
9. VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE 
Heden, (29 april 2002) heeft ondergetekende de bescheiden gecontroleerd van de financiële administratie 
van de Afdeling Holland-Noord van de NTTB over het verslagjaar 2001. 
Hierbij zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. 
Wij stellen de Algemene Ledenvergadering dan ook voor de penningmeester decharge te verlenen voor het 
door hem gevoerde beheer. 
Getekend, namens de kascontrolecommissie - M. Broekkamp. 
De aanwezig leden gaan akkoord met het voorstel van de kascontrole commissie. 
 
10. JAARVERSLAG COMMISSIE WEDSTRIJDWEZEN. 
Geen opmerkingen 
 
11. JAARVERSLAG COMMISSIE JEUGDZAKEN 
Geen opmerkingen 
 



12. BESTUURSVERKIEZING 
Voeg toe aan het afdelingsbestuur: Huub Koen - Toernooi- en evenementen 
Karel Mellenbergh is aftredend en niet herkiesbaar. 
De functie PR- en communicatie blijft een vacature. 
 
13. VERKIEZING BONDSRAADSLEDEN EN PLAATSVERV. BONDSRAADSLEDEN. 
De voorgestelde kandidaten worden gekozen. Te weten: 
Breedtesport, W. Anema, plaatsv. R. van de Water 
Topsport, J. Backhuijs, plaatsv. M. Frijhoff 
Pr.-en communicatie, C. de Bruin, plaatsv. D. IJlstra 
Alg. org.zaken, H. van Dorsten, plaatsv. K. Overtoom 
 
14. MEDEDELING NTTB ZOETERMEER 
Bob Lijesen wordt door de vertegenwoordiger van het hoofdbestuur dhr. Harry van Kempen benoemd tot lid 
van verdienste van de NTTB. 
 
15. UITREIKING PHILIP MORTIERBOKAAL 
De Philip Mortierbokaal wordt dit jaar toegekend aan dhr. Michel Post. 
Daarnaast worden de heren Ed Baas en Karel Mellenbergh benoemd tot lid van verdienste van de afdeling 
Holland-Noord. 
 
PAUZE 
 
16. BENOEMING COMMISSIE LEDEN. 
Dhr. Carel Cools wordt benoemd tot ACL regio Noord. 
Voor de overige vacatures zijn geen kandidaten. 
 
17. BENOEMING KASCONTROLE COMMISSIE 
Dhr. Ron Suanet wordt benoemd als vervanger van dhr. R. Faber. 
 
18. BESTUURSVOORSTELLEN 
Geen 
 
19. VERENIGINGSVOORSTELLEN 
Geen 
 
20. RONDVRAAG 
Bob Lijesen: Zijn voorstel, welke hij te laat had ingediend, kwam vooral voort uit de wijze waarop in regio Zuid 
werd gespeeld t.o.v. vroeger. Met tegen zin door de jeugdleden. Hij stelt voor zijn voorstel in een kleine groep 
te bespreken. Alleen met belangstellenden teneinde bij de 
AJCL vergadering in juni met een goed standpunt te komen. 
Voorzitter: Gaat akkoord om bedoeld voorstel op de agenda te plaatsen voor de AJCL vergadering. Hij wil het 
stuk vooraf bespreken in een petit commitee. Zo snel mogelijk het voorstel versturen naar alle 
belanghebbende verenigingen van de regio Zuid. (Verenigingen met jeugdleden in de competitie) 
Harry Feenstra: Het 11 punten systeem. Er is een enquLte geweest. De meeste leden waren tegen. Het 
tafeltennis verandert er nogal door. Moeten we nu nog een keer beslissen of we tot de 21 gaan of niet. 
Voorzitter: Indien de NTTB ons dwingend voorschrijft dat wij tot 11 punten moeten gaan spelen, dan zullen wij 
als afdeling een alternatieve competitie opstarten tot de 21. Alleen teams die landelijk spelen en de teams in 
de hoofdklasse en regioklasse zullen dan tot de 11 punten gaan. 
Harry van Kempen/ NTTB licht het verhaal over 21 punten en 11 punten nog een keer toe. Er is door de 
NTTB in Zoetermeer nog geen beslissing genomen, maar de standpunten van de diverse bonden wordt in die 
te nemen beslissing meegenomen. Zeker gezien het grote verlies aan leden in België, na de invoering van het 
11-punten systeem daar. 
Tom van Zon: Weet dat de meerderheid vóór het spelen tot 21 punten is. Hij wil zelf liever tot de 11 spelen. 
Het komt nu nog regelmatig voor dat jonge spelers tussen de 16 en 18 pas na 00.30 uur naar huis kunnen. 
Wat kan daar aan gedaan worden? 
Voorzitter: Het op tijd beginnen is een mogelijkheid om ook redelijk op tijd gereed te zijn. Daarnaast blijft het 
standpunt van het merendeel van de leden middels enquLte overeind. 
Ron Olydam: Hij vindt het belangrijk voor de jeugd om over te gaan op het 11 punten systeem. Zeker voor de 
toekomst. Dat de senioren op de oude voet verder willen gaan tot de 21 is in zijn ogen geen probleem. In de 



hoofdklasse zijn 4 poules en in de 1e klasse zijn ook 4 poules. Er bestaat dus geen piramide meer. Hij spreekt 
zijn voorkeur uit voor het weer instellen van de piramide. Dit zal tot een versterkte degradatie gaan leiden in 
de hoofdklasse en de 1e klasse enz. 
Voorzitter: Het invoeren van het 11-punten systeem bij de jeugd lijkt een goed voorstel. Dit zal op de agenda 
van de komende ajcl bespreking geplaatst worden. Het 4-poule systeem leverde veel spanning op tijdens de 
promotiewedstrijden van de hoofdklasse. Dit punt dient besproken te worden tijdens de komende acl 
bespreking. Er blijft wel een probleem van versterkte degradatie. 
Yvan Vermeulen: Stelt voor om in de hoofdklasse 2 poules van 7 teams in te stellen. Dit geeft extra 
mogelijkheden om hoofdklasse te spelen. Hij heeft op de ledenlijst 100 pup/welpen geteld. Daarvan spelen er 
slechts 27 competitie. Hij stelt voor om in de regio Zuid een pup/welpen klassen op te richten. 
Voorzitter: Dit wordt eveneens op de agenda van de ajcl bespreking geplaatst. 
Orlando Luckson: Deelt mede, dat tijdens van wedstrijden een speler van zijn vereniging is overleden. Hij wil 
de spelers van Nootwheer bedanken voor de pogingen de betreffende speler te reanimeren. 
Voorzitter: Helaas was hij niet geVnformeerd over dit ongelukkig voorval. Daarom was er ook geen moment 
van stilte tijdens de vergadering. Verzoekt iedereen met klem hem op de hoogte te houden van zulke zaken, 
zodat de bond op gepaste wijze kan reageren. 
Ed Baas: Een uitslagendienst per e-mail levert veel fouten op. Hij hoopt dat er ook nog een mogelijkheid blijft 
om het per telefoon te doen. Er komen 2 vergaderingen van de ACL’s en AJCL’s. Een in de regio Zuid en 1 in 
de regio Noord. Dit levert uiteraard wederom 2 verschillende meningen en standpunten op. Stelt voor om één 
vergadering voor de ACL’s van regio Zuid en Noord te houden en één vergadering voor de AJCL’s van de 
regio Zuid en Noord. 
Voorzitter: Dit is genoteerd, en zal als zodanig plaats vinden. 
Sjaak Springer: Het is iedere keer weer een heel gezoek om de speellocatie van een vereniging te vinden. Hij 
wil dat er plattegronden gestuurd van de locatie waar men speelt. 
Voorzitter: Indien men zulke problemen heeft, stelt voorzitter voor dat men de betreffende verenigingen 
aanschrijft en om een plattegrond verzoekt. 
Ger Heidstra: Het deed hem genoegen te zien dat de interruptie microfoon was gearriveerd. Gaf nog 2 
naamswijzigingen door van ereleden en/of leden van verdienste. Hij vindt het spelen tot 11 punten meer een 
inspanning dan een ontspanning. Bedankt namens alle aanwezige verenigingen het bestuur voor zijn of haar 
inspanningen. 
 
21. SLUITING 
Voorzitter sluit om 22.20 uur de vergadering. Hij bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng. Verzoekt voorts 
alle verenigingen om in hun midden te zoeken naar gegadigden voor de vacatures in de diverse commissies 
en in het afdelingsbestuur. 
 
5. SAMENSTELLING AFDELINGSBESTUUR 
Voorzitter, Henk van Dorsten 
Secretaris, Cor de Bruin 
Penningmeester, Kees Overtoom 
Wedstrijdwezen, Ruud van de Water 
Jeugdzaken, Joke Wijker 
Toernooi- en Evenementen, Huub Koen 
KVSO, Dick IJlstra 
PR, in-en externe Communicatie, VACATURE 
 
Kandidaten voor de functie PR, in en externe communicatie worden verzocht zich in verbinding te stellen met 
de Voorzitter. 
 
6. BENOEMING COMMISSIELEDEN 
Commissie wedstrijdwezen 
o.l.v. Ruud van de Water ACL, senioren licenties-zuid, tevens regio ACL - zuid 
Carel Cools, regio ACL - noord 
Joke Wijker, AJCL-noord, senioren licenties-noord 
Helga van de Berg, AJCL-zuid 
Jaap v.d. Kooij 
Carel Cools 
 
Commissie Jeugdzaken 
o.l.v. Joke Wijker 



Huub Koen, Jeugdmeerkampen 
Wiebe Anema, Jeugdranglijst / jeugd licenties-zuid 
Rijko Kramer, Klim-op toernooi 
vacature, Technische zaken 
Paul Heemskerk, Jeugd licenties-noord 
Trainers: mevr. Elena Timina, dhrn. Robert-Jan te Beek, Paul molenaar, Kees Monfrooy 
 
Commissie toernooi- en evenementen 
o.l.v. Huub Koen 
Kees Hoogland, Bekerwedstrijden Noord 
Harry Feenstra, Bekerwedstrijden Zuid 
Nick de Bey, Tien- en twaalfkampen Jeugd 
Mark Helder, Tien- en twaalfkampen Senioren 
Carel Cools, Afdelingskampioenschappen Noord 
Vacature, Afdelingskampioenschappen Zuid 
Toernooi-assistenten: Huub Koen - Joke Wijker - Carel Cools 
 
Commissie K.V.S.O. 
o.l.v. Dick IJlstra 
Sandra v.d. Leij, Kindertafeltennisfeest Noord 
Henk Hoonings, Kindertafeltennisfeest Zuid 
Vacature, Recreatie 
Vacature, Jeugdvaardigheidsdiploma’s 
Cor de Bruin, Opleidingen 
Wiebe Anema 
Piet Keek 
 
Commissie PR, in- en externe communicatie 
o.l.v. vacature 
Kees Overtoom, Journalist regio noord 
L. Spruit - W. van Schooten-J. Farenhorst-G. Heidstra (allen samenstelling en verspreiding van deTafeltennis 
Reporter 
Vacature, Samenstellen Nieuwsbulletin 
 
Bondsbureau, Lisette Litjens 
 
Eenieder wordt verzocht om te trachten kandidaten te vinden voor de vacatures in de diverse commissies. 
Gegadigden kunnen zich opgeven bij de voorzitter of de secretaris. 
 
7. KASCONTROLE COMMISSIE 
H. Fasten - A. Muller - Marcel Broekkamp 
Reserve: L. Krom 
 
PAUZE 
 
8. UITREIKEN PIET STOKMAN BOKAAL 
Voorzitter reikt Piet Stokman-bokaal uit. 
 
9. VASTSTELLEN AFDELINGSCONTRIBUTIE VOOR HET BONDSJAAR 2003 
Voorgesteld wordt om de contributie niet te verhogen. De afdelingscontributie blijft dus: 
Basislid: € 1,35 
Comp.senioren: € 3,15 
Comp.Jeugd: € 2,- 
 
10. VASTSTELLEN BEGROTING 2003 
 
Begroting voor het jaar 2003 NTTB afdeling Holland-Noord 

Baten werkelijk 2001 Begroot 2002 Begroot 2003 



Contributies 26863 26000 26000 

Boetes 4075 4000 4000 

Rente 569 250 500 

 
31507 30250 30500 

Lasten 
   

Bestuurskosten 
   

Reis- en verblijfkosten 1802 2000 2000 

Vergaderkosten 1270 1500 1500 

Porti, tel., etc. 1641 1000 1500 

 
4713 4500 5000 

Administratie en beheer 
   

Ledenadm. 729 500 500 

IT (internete.d.) 745 500 500 

Drukwerk (TTRe.d.) 2048 2000 2000 

 
3522 3000 3000 

Materiaal 
   

Afschrijving inventaris 1128 1000 1000 

Onderhoud 171 1500 1500 

 
1299 2500 2500 

Algemene kosten 
   

Jubilea en repres. 1357 1500 1500 

Evenementen 
   

 
1357 1500 1500 

Competitiekosten 
   

Commissiekosten 1973 2150 2150 

Verkoop artikelen 88- 150- 150- 

 
1885 2000 2000 

C.T.W. 
   

Commissiekosten 187 250 250 

Bekerwedstrijden 113 250 250 

Afdelingskampschap 2700 3500 3000 

B/C ranglijsttoernooi 859- 
  

 
2141 4000 3500 

Jeugdzaken 
   

Commissiekosten 2559 2000 2500 

Kosten trainingen 2843 4500 3500 

 
5402 6500 6000 

Bondsbureau 
   



Huur 3387 3500 3500 

Nutsvoorz. 2570 2500 2500 

Kantoorbehoefte 600 700 700 

Onderhoud 989 450 450 

Verzekering 97 
  

Baan 567 450 450 

 
8210 7600 7600 

KVSO 0 250 250 

P.R. 0 250 250 

Overheveling naar NTTB 2455 
  

 
30984 32100 31600 

Voordelig saldo 523 1.850- 1.100- 

 
11. RONDVRAAG 
 
12. SLUITING 
 
OVERZICHT ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE 
 
Ereleden: 
P.A. Keek 
A.G. Verbeek 
J. Backhuys 
C.H. Cools 
B. Hommes 
F. Verweel 
I.M.C. Verweel-Stokman 
W. Driebergen 
H. v.d. Bergh 
J.P. Lageweg 
J. van Sinjewel 
Th.J. van de Gulik 
Ph.A. Mortier 
B. Metselaar 
P. Schoots 
J. Wiersema 
Th. Ridder 
J. de Waal 
T. van de Helm 
M. Prick 
B. ten Haaf 
G.J.J.van de Kooy 
M. Veldhuizen 
 
Leden van verdienste: 
A. de Jong Lith 
G. Heidstra 
A.M. Rutte 
R.A. van Wees 
A. Peterse 
H.A.A. Heijnen 



B. Lijesen 
R. van de Water 
G. Koster 
J.G.W. de Groot 
E.M. van de Burg-de Groot 
P.A.R. Koopman 
A. Gompelman 
A.T.M. Schilder 
B. Crouse 
E.T.M. Bakels 
G. Vesters 
W. van Doesburg 
G. Vermolen 
E. Baas 
K. Mellenbergh 
 
Overzicht bestuursleden en adressen van de afdeling Holland Noord 
 
Voorzitter  
Henk van Dorsten 
Heersmeeth 8 
1851 EJ Heiloo 
tel. 072-5333748 
dorstenhvan@hetnet.nl 
 
Secretaris 
Cor de Bruin 
Boterzwin 2210 
1788 WC Den Helder 
tel. 0223-691269 
cor.de.Bruin@planet.nl 
 
Penningmeester 
Kees Overtoom 
Veranda 10 
1628 JV Hoorn 
tel. 0229-270742 
kees-overtoom@tiscali.nl 
 
Wedstrijdwezen 
Ruud van de Water 
De Kempenaerstraat 73 
1051 CL Amsterdam 
tel. Na. 18.00 en za/zo 
020-6844738 
bgg. 06-20677206 
ruud.van.de.water@artesia 
 
Jeugdzaken 
Joke Wijker 
Spiering 9 
1722 ES Zuidscharwoude 
wijkerth@iquip.nl 
 
KVSO 
Dick IJlstra 
J. Ivanghlaan 6 
1862 GJ Bergen 
hw.ylstra@quicknet.nl 
 



Toernooi-en evenementen 
Huub Koen 
C. Porterhof 96 
1628 TK Hoorn 
huubkoen@zonnet.nl 
 
Pr, in-en externe communicatie 
VACATURE 

 


