
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 7 NOVEMBER 2006 TE WORMERVEER 

 

Aanwezig : Afdelingsbestuur : Frans Petra (voorzitter), Cor de Bruin (secretaris), Kees Overtoom (penning-

meester), Huub Koen, Marcel Frijhoff en Wiebe Anema (alle 3 bestuurslid) 

Verenigingen : 52 

Ereleden/leden van verdienste : 6 

Afwezig met bericht: 

G.J. Vermolen, P. Koopman, J. Backhuijs, R. van Wees, W. van Doesburg, W. Veldhuizen, R. van de Water, 

C. Cools, mw H. van den Bergh, TTV ASV’55, DCS, Duintreffers, Heemskerk, ISV, De Kolk, Oost, Polisport, 

Spoetnik ’81, De Victors en Limmen. 

Afwezig zonder bericht : 

TTV Amsterdam ’78, ASSV, Backhands, De Roemer, Fusia, GTTC, Kombijsport, MEO, Nieuw-Vennep, Olympia 

(E), Spaarne, Top-Ellermeyer, TSTZ Haarlem, Turnlust, Typhoon en VVW. 

1. OPENING 

De voorzitter opent de vergadering en heet, namens het AB, weer iedereen van harte welkom, speciaal de 

ereleden en leden van verdienste. Tevens verwelkomt hij de voorzitter van de NTTB dhr. Cees Korevaar. 

2. MEDEDELINGEN 

1. Het afgelopen jaar zijn er wederom drie tafeltennisvrienden overleden t.w. : 

Dhr. P. Brussel – voorzitter van Typhoon 

Dhr. J.J.M. Buijsman – wedstrijdsecretaris van Dito 

Dhr. J. Wiersema – erelid. 

Ik verzoek u staande één minuut stilte in acht te nemen. 

MEDEDELINGEN VAN HUISHOUDELIJK AARD. 

2. In deze zaal mag niet worden gerookt. 

3. Indien u een GSM aan heeft staan, wordt u verzocht die uit te schakelen. 

4. Heeft iedereen de presentielijst getekend, zoniet, verzoeke dat in de pauze alsnog te doen. 

E. Er zijn vanavond 52 verenigingen aanwezig van de in totaal 79 verenigingen. 

6. U wordt verzocht naast de aanpassingen in het NTTB Administratie Systeem (NAS), ook de 

wijzigingen in uw bestuur door te geven aan de secretaris. Het is anders niet uitgesloten dat post 

naar het verkeerde adres wordt gestuurd. 

7. Vanaf deze plaats wil het afdelingsbestuur alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet. Zonder die 

steun zouden erg veel activiteiten in onze afdeling onmogelijk zijn. 

H. Zoals gebruikelijk wordt u in de pauze 1 consumptie op rekening van de afdeling aangeboden. 

 



3. INGEKOMEN STUKKEN 

Geen 

4. NOTULEN ALV VAN 25 APRIL 2006 

Punt 3 : 

Dhr. T. van Losenoord (Esopus): Er werd door hem gevraagd wat er gedaan is aan het minder grillig laten 

verlopen van de competitie. 

Voorzitter : Het probleem is voorgelegd aan de ACL. Het probleem wordt veroorzaakt door de landelijke 

indeling en eigenlijk heeft de Regio Noord daar het meeste last van omdat daar ook op zaterdag 

wordt gespeeld en er rekening wordt gehouden met landelijke evenementen. Er zal naar worden 

gestreefd dit probleem voor de Regio Noord zo klein mogelijk te houden, maar helemaal op te 

lossen is het niet. 

Dhr. B. Tolman (Patrios): Er is nogal een verloop van leden. Zijn dat Jeugd of Senioren. 

Dhr. M. Frijhoff (AB): We hebben nu netto 3700 leden. Dat is een verlies van ca. 8%. Het ledenverlies is in 

de Regio Noord groter dan in Zuid en het betreft voor het grootste deel jeugdleden. 

Dhr. B. Tolman : Er wordt melding gemaakt in het verslag dat de groei achterblijft. Er is geen groei, we 

gaan achteruit. 

Voorzitter: De groei blijft achter bij de verwachte groei. 

Het verslag wordt hierna goedgekeurd door de vergadering. 

5. JAARVERSLAG NTTB 2005 

Geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 

6. BESTUURSVERKIEZING, BONDSRAADLEDEN EN PLV. BONDSRAADLEDEN 

Er heeft zich niemand gemeld voor de op korte termijn vrijkomende functie van penningmeester. 

Voor de functie van bestuurslid Wedstrijdwezen heeft dhr. Arno Henzen zich bereid verklaart deze functie op 

zich te nemen. 

De vergadering gaat akkoord met de verkiezing van dhr. Arno Henzen tot bestuurslid. 

Voorzitter heet dhr. Arno Henzen van harte welkom in het bestuur. 

Er is in het verleden een oproep gedaan voor een WOB’er. Deze persoon was o.a. gewenst om mee te helpen 

om het aantal leden te brengen naar 50.000. Dhr. Johan Wouters was bereid om dit te gaan doen. 

Hij kreeg helaas geen enkele medewerking van NTTB Zoetermeer en was daarom ook niet actief. 

Ondanks het gebrek aan medewerking is hij nog steeds bereid om dit werk te gaan doen. Hij ziet als zijn 

voornaamste taak het ondersteunen van verenigingen 

Het afdelingsbestuur zal hem zo goed mogelijk ondersteunen en zal ook steun vanuit NTTB Zoetermeer 

proberen te regelen. 

Bondsraadlid TOPSPORT. 

Tijdens de ALV van april hebben wij gevraagd naar een gegadigde voor de functie van bondsraadlid Topsport. 

Er heeft zich later iemand gemeld voor deze functie. Doordat in het bestuur niet geheel duidelijk was, hoe de 

verdeling in taken zou zijn tussen Breedtesport en Topsport werd de betreffende persoon even in de wacht- 



kamer geparkeerd. Intussen is de takenverdeling duidelijk en het bestuur zal de gegadigde voor de functie 

van bondsraadlid Topsport wederom benaderen. 

Voor de functie van plv. Bondsraadlid Breedtesport is dhr. Arno Henzen gegadigde. De vergadering gaat 

akkoord met zijn benoeming tot plv. Bondsraadlid Breedtesport. 

7. SAMENSTELLING DIV. COMMISSIES EN INVULLING VACATURES IN DIV. COMMISSIES. 

Er werden geen wijzigingen aangebracht in de bestaande commissies. 

P A U Z E 

8. VASTSTELLEN AFDELINGSCONTRIBUTIE VOOR HET BONDSJAAR 2007 

Penningmeester geeft een toelichting. Hij deelt mede, dat het voor de eerste keer sedert de samenvoeging 

noodzakelijk is om de contributie te verhogen. Het ledenverloop noopt hier o.a. toe. 

Dhr. W. Goos (Castricum): Vindt het een slecht signaal. De afdeling heeft een vermogen van € 45.000,-. 

Hij wil een goed plan om het ledenverlies om te buigen naar ledenaanwas. 

PM : We besteden al veel geld aan tafeltennis. Zonder deze verhoging zal het vermogen zoveel afnemen, dat 

later een nog grotere verhoging noodzakelijk zal zijn. Voor ledenaanwas is vooral ook veel actie vanuit de 

verenigingen nodig. 

Dhr. S. Schoonbergen (Noordkop) : Is er een plan waaruit blijkt dat de verhoging noodzakelijk is? 

PM : De begroting weerspiegelt de plannen van het bestuur. We hebben voor 2005 inkomsten begroot van 

€ 25.000,-, maar zonder contributie-aanpassing zal er voor 2007 slechts € 23.000,- binnenkomen. 

Dhr. S. Schoonbergen : De begroting voor 2007 geeft geen aanleiding voor een verhoging. Is er een plan? 

PM : We gaan via de WOB’er investeren in de jeugd. 

Dhr. B. Tolman (Patrios) : Zijn de inkomsten in 2006 op peil? 

PM : We zullen waarschijnlijk iets te kort komen. 

Dhr. J. Wouters : Er ligt bij de NTTB Zoetermeer een goed plan om te komen tot o.a. 50.000 leden.  

Als WOB’er ga ik daar in de naaste toekomst mee aan de slag. 

Voorzitter : Zet uiteen dat bij alle tafeltennisverenigingen, ook in de andere afdelingen, een teruggang in 

leden is. 

Het voorstel voor de verhoging wordt in stemming gebracht. Met 6 stemmen tegen wordt voorstel 

aangenomen 

9. BEGROTING 

Dhr. W. Goos (Castricum): Bestuurskosten. De reis en verblijfskosten zijn lager begroot. Gaat het bestuur 

goedkoper reizen? 

PM : Het jaar 2005 was voor de afdeling een relatief duur jaar. 

Dhr. G.Masselink (A-merk) : PR is van € 200 naar € 1000 gegaan. Dat is 500% meer. Waarom? Er is geen 

toelichting. 



Dhr. M. Frijhoff (AB) : We werken aan een andere website, die qua uiterlijk gaat lijken op die van de 

landelijke NTTB. Daar zullen de nodige kosten aan verbonden zijn. 

Dhr. B. Craane (DOV): Kunnen we in het vervolg, bij de presentatie van de begroting, een toelichting 

krijgen bij afwijkende bedragen? 

PM : Dit kan mondeling, maar als u dat wenst is schriftelijk ook mogelijk. 

Voorzitter : We zullen voortaan bij afwijkende bedragen een schriftelijke toelichting voegen. 

Dhr. B. Tolman (Patrios) : De begroting is de financiële vertaling van het beleidsplan van de afdeling. 

Waar is de verhoging dan voor? 

PM : Er is een beleidsplan gemaakt bij het samengaan van beide afdelingen. Er wordt niet bij elke wijziging 

een nieuw beleidsplan gemaakt. 

Dhr. G.Masselink (A-merk) : Vraagt een taakstellende begroting na een verhoging van de contributie. 

Voorzitter : We blijven met een tekort van ongeveer € 1000,- zitten. De verhoging is verwerkt in de 

begroting. Desondanks blijft het tekort. We zullen ernaar streven zonder tekort het jaar 2007 af te sluiten. 

De begroting wordt in stemming gebracht. 

De vergadering keurt de begroting goed, met de aantekening dat bij een volgende begroting afwijkende 

bedragen schriftelijk dienen te zijn toegelicht. 

10. VOORSTELLEN BESTUUR 

VOORSTEL OM DE NAJAARS-ALV NIET MEER TE HOUDEN 

Dhr. B. Tolman (Patrios) : Vraagt waarom niet is overwogen om de voorjaar ALV te laten. Er zijn volgens 

hem dan nog geen cijfers etc. beschikbaar. 

Voorzitter : Het zal geen enkel probleem zijn om tijdens de voorjaar -ALV de gewenste cijfers te 

presenteren. 

Dhr. B. Craane (DOV): Ligt het in het eerste jaar niet wat moeilijk vanwege de overgang van 2 naar 1 ALV? 

Voorzitter : We verwachten geen problemen. 

Het voorstel wordt in stemming gebracht. De vergadering gaat akkoord. 

VOORSTEL TOT AFSCHAFFING VAN DE PIET STOKMAN BOKAAL EN PHILIP MORTIER BOKAAL EN 

HET INSTELLEN VAN EEN NIEUWE “ MORTIER/STOKMAN BOKAAL 

De schriftelijke toelichting bij de uitnodiging voor deze ALV is iedereen duidelijk en behoeft geen nadere 

uitleg. 

De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 

11. VOORSTELLEN VERENIGINGEN 

Er zijn geen voorstellen door verenigingen ingediend. 

12. RONDVRAAG 



Dhr. K. Vermeulen (Spirit) : Alle verenigingen hebben het Boekje Wetten voor de Sport ontvangen. Er 

staat onder meer in dat het mogelijk is vrijgesteld te worden van de OZB. Kan de bond daar iets mee doen? 

Dhr. M. den Otter : (Dito) Ik werk bij een gemeente op een afdeling die daar o.a. over gaat. Het vrijstellen 

van OZB voor sportverenigingen is puur gemeente beleid. Daar kan de bond helemaal niets mee.  

Het subsidiëren van verenigingen door vrijstelling van gebruiksbelasting is een beslissing van de betreffende 

gemeente. Het staat u natuurlijk geheel vrij aan dat aan te kaarten bij de gemeente waar uw vereniging 

onder valt. 

Dhr. H. Danes (United Oost): De startdatum van het klimop-toernooi. Ik krijg de informatie altijd zo laat, 

dat ik alles in het werk moet stellen om de organisatie bij mijn vereniging op orde te krijgen. Kan dat niet wat 

eerder bekendgemaakt worden? 

Dhr. W.Anema (AB) : Het klimop-toernooi zal nu beginnen in januari 2007. 

Dhr. H. Danes : Ik ben o.a. docent lichamelijke opvoeding. Er zijn maar heel erg weinig docenten die les 

kunnen geven in tafeltennis. Elk jaar wordt er een sportschool van het jaar gekozen. Kan de bond geen 

tafeltennis tafel beschikbaar stellen aan de winnende school teneinde de tafeltennis te promoten? 

Voorzitter : Dat is op zich een aardige gedachte, maar dan ligt een landelijke initiatief toch meer voor de 

hand. Zoiets is moeilijk uitvoerbaar voor de afdeling. 

Dhr. R. Olijdam (HBC) : De competitie is bijna afgelopen. In de 3e divisie gaan vermoedelijk 4 of 5 teams 

degraderen. Dit heeft forse consequenties voor de daar onderliggende 1e klasse. Is daar een nood scenario 

voor? 

Dhr. M. Frijhoff (AB) : ACL Ruud van de Water heeft dit ook reeds gesignaleerd en is voornemens de extra 

degradatie uit de 1e klasse te beperken tot 2 teams. E.e.a. op dit moment onder voorbehoud.  

Dat betekent evt. wel dat in de voorjaarscompetitie poules van 7 moeten worden gecreëerd. 

Dhr. R. Olijdam : Het verplaatsen van wedstrijden is dit jaar erg moeilijk. Komt dit door de late zomer-

vakantie? Er kon namelijk niet in de herfstvakantie worden gespeeld. 

Voorzitter : Met Ruud v.d. Water hierover gesproken. In de regio noord wordt nauwelijks uitstel gegeven.  

In zuid werd uitstel verleent door het Bondsbureau. Dit was niet correct. Uitstel dient uitsluitend te worden 

gegeven door de ACL of diens plaatsvervanger. Er is afgesproken meer de hand te houden aan deze regel. 

Het liep in het begin wel wat stroef aan beide zijden. 

Dhr. R. Olijdam : Landelijk is dit probleem nog groter. Er is nauwelijks ruimte om te schuiven. We mogen 

alleen maar naar voren schuiven, terwijl we geen ruimte naar achteren krijgen. Kan de afdeling daar wat aan 

doen? 

Mw. J. Wijker (HJCL) : Er is landelijk geen enkele vereniging geweest die daar problemen mee had.  

HBC is de enige vereniging die zegt daar last van te hebben. 

Dhr. J. van Baarsen (Jovo) : Invallen. Kan het worden toegestaan dat, indien meerdere teams van een 

vereniging spelen in de 6e klasse, deze bij elkaar mogen invallen.  

Mijn vereniging heeft geen teams in de 7e of 8e klasse. 

Voorzitter : Dit zullen we meenemen. 

Dhr. T. Nieuwboer (HDB): Het uitstellen van wedstrijden. In geval van overlijden mogen dan de 

wedstrijden van die betreffende vereniging worden uitgesteld en of dit kan worden opgenomen in het 

wedstrijdreglement? 



Voorzitter : Is nog nooit een probleem geweest. Het staat inderdaad niet in het wedstrijdreglement.  

We willen het er ook niet inzetten anders moeten we namelijk gaan specificeren wanneer, in geval van 

overlijden, de wedstrijd(en) mogen worden uitgesteld. Naar de mening van het bestuur dient dat per geval te 

worden bekeken, waarbij altijd de nodige coulance in acht zal worden genomen. 

Dhr. W. Goos (Castricum) : Mogen er in de 6e klasse teams bij elkaar invallen. Was de vorige vergadering 

ook al gevraagd. 

Dhr. H. Danes (United Oost): Voorzitter laat die mensen in dezelfde klasse toch gewoon bij elkaar invallen. 

Dhr. A. Henzen (AB) : Ik zal dat meenemen. 

Dhr. W. Goos : Zou er zoiets net zoals bij zwemmen een soort diploma kunnen worden uitgereikt? 

Dhr. W. Anema (AB) : Die waren er wel. Maar of ze er nog zijn moet ik uitzoeken. 

Dhr. H. Danes : Ik heb zelf een diploma ontworpen. Geef me je e-mail adres dan stuur ik het naar je op. 

Dhr. W. Goos : Zijn er promo’s op DVD beschikbaar. 

Dhr. W. Anema : Ja, die zijn beschikbaar in de promoshop op de website van de landelijke NTTB. 

Dhr. W. Goos : Zijn er hulpmiddelen/instanties beschikbaar voor o.a. het zoeken naar sponsors? 

Dhr. W. Anema : Via Sportservice Noord Holland kom je een heel eind. 

Dhr. B. Tolman (Patrios): Ruud van de Water is nog niet toegevoegd aan de lijst van ereleden. 

Voorzitter : Is er doorheen geglipt. Hij wordt zo snel mogelijk toegevoegd. 

Dhr. G. Heidstra (Amstelveen) : Spelen op zaterdag. Is daar wel goed over nagedacht? 

Voorzitter : Daar is goed over nagedacht. Het blijkt toch niet zo handig in de regio Zuid. 

Dhr. G. Heidstra : Ruud is geen bestuurslid meer. Blijft hij nog wel ACL ? 

Voorzitter : Ja, dat blijft hij. 

Dhr. G. Heidstra : Als er nieuwe leden zijn voor de laagste klasse moeten zij dan in de 7e klasse spelen of 

gaan die naar de 8e klasse? 

Voorzitter : Indien er voldoende teams aangemeld worden voor de 8e klasse, dan worden zij ingedeeld in de 

8e klasse. 

Dhr. G. Heidstra : Bedankt namens alle verenigingen de inzet van het bestuur en wenst het nieuwe 

bestuurslid Arno Henzen veel succes toe. 

12. SLUITING 

Om 22.40 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar positieve inbreng in de 

vergadering. 

 


