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Het bestuur van de NTTB Afdeling Holland-Noord nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene 

Ledenvergadering van de afdeling, welke gehouden zal worden op: dinsdag 3 juni 2008 in het 
Partycenter “La Brèche” , Esdoornlaan 39a, 1521 EB Wormerveer. Aanvang: 20.00 uur precies. 

Een en ander conform het afdelingsreglement van de N.T.T.B., hoofdstuk II, art. 3, lid 3.1 
Attentie: van toepassing is ook art. 4, lid 4.3 van het afdelingsreglement: 

  het niet bijwonen van een ALV wordt beboet met € 25,- per vereniging. 
 

Agenda: 

 
1. Opening 

2. Mededelingen 
3. Ingekomen stukken 

4. Ingekomen stukken 

5. Notulen van de afdelingsledenvergadering van 24 april 2007 
6. Jaarverslag Secretaris 

7. Jaarverslag Ledenadministratie 
8. Jaarverslag Penningmeester 

9. Verslag Kascontrolecommissie 
10. Jaarverslag Wedstrijdwezen 

11. Jaarverslag Jeugdzaken 

12. Jaarverslag Toernooien en Evenementen 
13. Jaarverslag Communicatie & PR 

14. Uitreiking Mortier-Stokman bokaal 
15. Bestuursverkiezing 

16. Begroting 2009 

17. Benoeming commissieleden 
18. Benoeming Bondsraadsleden 

19. Benoeming kascontrolecommissie 
20. Bestuursvoorstellen 

21. Verenigingsvoorstellen 
22. Rondvraag 

23. Sluiting 

 
Correspondentie inzake deze vergadering dient 1 week voor de vergaderdatum in het bezit te zijn van de 

secretaris a.i. van het afdelingsbestuur, e-mail: fpetra@quicknet.nl
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Route beschrijving  naar  Cultureel Centrum  “La Brèche”  te Wormerveer 
 

Vanuit  Zeeburgertunnel  /  IJtunnel  /  Coentunnel: 
 

U volgt de Coentunnelweg (A8) in noordelijke richting. 

Let op, niet de afslag naar Purmerend (A7) nemen! 
Aan het eind van de Coentunnelweg, bij T-splitsing, gaat U rechtsaf richting Wormerveer, dit is de N246. 

Bij eerstkomende afslag gaat U weer rechtsaf, en beneden bij deze afslag gaat U  linksaf, weer richting 
Wormerveer. 

Bij de derde afslag links, ziet U dan  “La Brèche“, naast een merkenloze garage. 

 
Vanuit  Velsertunnel / Wijkertunnel: 

 
U volgt de A9 richting Alkmaar. 

U verlaat deze rijksweg bij afslag 10 (Castricum) en vervolgt uw weg linksaf via de provinciale weg (N8), 
richting Krommenie – Wormerveer. 

Zodra U door Krommenie heen bent en de N246 (zie boven) gekruist bent, ziet U weer bij de derde afslag 

links,  “La Brèche“. 
 

Vanuit Alkmaar: 
 

U neemt de rijksweg A9 richting Haarlem en verlaat deze bij afslag 10 (Castricum – Uitgeest). 

Verder: zie boven. 
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Toelichting bij de agenda 
 

14. BESTUURSVERKIEZING 
Samenstelling afdelingsbestuur: 

Voorzitter   Frans Petra 

Secretaris   vacature  volgens schema aftredend 
Penningmeester   Marco den Otter  nieuw te benoemen 

Wedstrijdwezen   Arno Henzen 
Jeugdzaken   Wiebe Anema 

Toernooien & Evenementen Huub Koen 

Communicatie en PR  Marcel Frijhoff  volgens schema aftredend en herkiesbaar 
 

Voor de functie van secretaris heeft zich, ondanks vele verzoeken daartoe via website en e-mail nog steeds 
geen kandidaat aangemeld. 

Voor de functie van penningmeester, ontstaan door het vertrek van Kees Overtoom, is Marco den Otter, lid 
van ttv Dito uit Grootebroek, bereid gevonden die functie te vervullen. 

Het bestuur verzoekt de vergadering Marco den Otter te benoemen, en Marcel Frijhoff te herbenoemen tot 

bestuurslid van de afdeling. 
 

Kandidaten voor de functie van secretaris dienen zich uiterlijk 10 dagen voor de datum van de ALV 
schriftelijk, vergezeld van een voordracht door tenminste tien NTTB-leden van onze afdeling, te hebben 
aangemeld bij de secretaris a.i., Frans Petra, email: fpetra@quicknet.nl. 
 

16. COMMISSIES 

Samenstelling diverse commissies en invulling vacatures: 
 

Commissie Wedstrijdwezen  o.l.v. Arno Henzen 

Ruud van de Water ACL regio zuid, seniorenlicenties 
Carel Cools ACL regio noord 

Joke Wijker  AJCL regio noord 
Helga van de Bergh AJCL regio zuid 

Jaap van de Kooij Assistent ACL regio zuid 
 

Commissie Jeugdzaken o.l.v. Wiebe Anema 

Paul Molenaar Technische zaken en NTTB-cup, Afdelingstrainer 
vacature Jeugdlicenties en Jeugdranglijst 

Joke Wijker Uitwisseling met Friesland 
Wiebe Anema Uitwisseling 4 afdelingen en Jeugdvaardigheidsdiploma’s 

Jose Molenaar Kindertafeltennisfeest regio noord 

Henk Hoonings Kindertafeltennisfeest regio zuid 
Ellen Klatt Afdelingstrainster 

 
Commissie Toernooien & Evenementen o.l.v. Huub Koen 

Huub Koen Afdelingskampioenschappen en Jeugdmeerkampen 

Harry Feenstra Bekerwedstrijden regio zuid 
Rijko Kramer Klim-op toernooi regio zuid 

Wiebe Anema Jeugdranglijsttoernooien 
Joke Wijker, Carel Cools Toernooi-assistentie 

 
Bondsbureau o.l.v. Lisette Litjens 

Helga van de Bergh, Liesbeth Spruit Productie Tafeltennis Reporter 

 
Eenieder wordt verzocht om te trachten kandidaten te vinden voor de aangegeven vacatures. 

Geïnteresseerden worden verzocht zich te melden bij de commissievoorzitter of de secretaris.
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17. BONDSRAADSLEDEN EN VERVANGENDE BONDSRAADSLEDEN 
 

Tijdens de ALV’s van mei 2005 en mei 2007 zijn de volgende (plaatsvervangende) bondsraadsleden 
benoemd voor de driejaarlijkse periode vanaf 2005: 

 

Portefeuille   Bondsraadslid  Vervangend Bondsraadslid 
Algemeen Bestuurlijke Zaken Frans Petra  vacature 

Breedtesport   Wiebe Anema  Arno Henzen 
Topsport   Theo Wijker  Judy Williams 

Communicatie   Marcel Frijhoff  Atie de Jong-Lith 

 
Alle bondsraadsleden en vervangende bondsraadsleden zijn derhalve nu aftredend en hebben te kennen 

gegeven een herbenoeming voor een periode van 3 jaar te zullen aanvaarden. 
Het afdelingsbestuur stelt voor  Frans Petra, Marcel Frijhoff, Wiebe Anema en Theo Wijker te herbenoemen 

als lid van de Bondsraad, en Atie de Jong-Lith, Arno Henzen en Judy Williams te herbenoemen als 
plaatsvervangend lid van de Bondsraad. 

 

Tegenkandidaten voor de hierboven genoemde personen kunnen schriftelijk worden voorgedragen bij de 
secretaris a.i. van de afdeling: Frans Petra, ’t Ouwe Hof 40, 1711 RV Hensbroek, email: fpetra@quicknet.nl. 
 

19. BESTUURSVOORSTELLEN 
 

A. Wijziging Afdelingscompetitiereglement 
 

In het landelijk competitiereglement is vorig jaar een wijziging aangebracht, om het deelnemen van een 

vierde speler in een wedstrijd t.b.v. het dubbelspel mogelijk te maken. 
Het afdelingsbestuur stelt voor deze wijziging in het afdelingscompetitiereglement over te nemen. 

De onderstreepte tekst wordt daartoe aan onderstaand artikel toegevoegd. 
 

Artikel 28  Competitiewedstrijd 
1. Een competitiewedstrijd in de zin van dit reglement bestaat uit tien sets (negen enkelspelen en een 

dubbelspel). De enkelspelen worden gespeeld door drie spelers van elk van beide teams, zodat elke speler 

van het ene team een set speelt tegen elke speler van het andere team. Het dubbelspel wordt gespeeld 
door twee spelers uit elk van beide teams, waarbij die spelers in die competitiewedstrijd ook uitkomen in het 

enkelspel. Indien op de teamlijst meer dan drie spelers zijn vermeld, mag een speler uit dat team, die 
tijdens een competitiewedstrijd niet in het enkelspel uitkomt, wel worden opgesteld in het dubbelspel van 

die betreffende competitiewedstrijd. 

2. Een beslissingswedstrijd is een competitiewedstrijd die door de betrokken competitieleider als zodanig is 
aangewezen en waarop de bepalingen van artikel 35 van toepassing zijn. 
 
B. Herstructurering Seniorencompetitie 
 
Zie bijlage, pagina 3 t/m 5 
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Herstructurering Seniorencompetitie 
 

De seniorencompetitie in de Afdeling Holland Noord wordt, in tegenstelling tot de jeugdcompetitie, door de beide regio's 
nog op hun eigen manier georganiseerd en hebben beide een eigen opzet van de competitie. 
Hieronder volgt een overzicht van de huidige organisatie en opzet van de competitie: 
 
1. Competitieopzet is momenteel: 
         afdelingsklasse  regio noord  regio zuid 
         voor- en najaar  voor- en najaar  voorjaar   najaar 
1e klas         2 groepen 6 teams 
2e klas     1 groep 6 teams   3 groepen 8 teams   4 groepen 6 teams 
3e klas     2 groepen 6 teams 6 groepen 8 teams   8 groepen 6 teams 
4e klas     4 groepen 6 teams 9 groepen 8 teams 12 groepen 6 teams  
5e klas     8 groepen 6 teams 8 groepen 8 teams 11 groepen 6 teams 
6e klas     8 groepen 6 teams 7 groepen 8 teams 10 groepen 6 teams 
7e klas     2 groepen 5 teams 6 groepen 8 teams   8 groepen 6 teams 
I.v.m. het spelen in groepen van 8 teams speelt de regio zuid met een te grote opbouw, waardoor er teveel teams 

spelen in de hoogste klassen, hierdoor is ook het niveauverschil binnen de verschillende klassen vrij groot. 
 
2. Regio noord speelt, net als alle andere afdelingen, volgens het landelijke speelwekenschema. De regio zuid volgt een 
eigen schema. 
 
3. Beide regio's hanteren een eigen wedstrijdnummering ter onderscheiding van de regio's. 
 
4. Het competitieprogramma wordt op verschillende wijze aan de verenigingen verstrekt. 
 
5. Competitieleiding is in handen van: 
Carel Cools: regio noord  Ruud v.d. Water: afdelingsklasse en regio zuid 
 
6. Verwerking competitie vindt als volgt plaats: 
Carel Cools:  Regio Noord senioren, jeugd en afdelingsklasse jeugd, 
Afdelingsbondsbureau: Regio Zuid jeugd, senioren en afdelingsklasse senioren. 
 
Regelmatig ontvangt het bestuur vragen over de aantallen incomplete groepen in de 7e klasse en vooral uit de regio zuid 

over de reisafstanden in de 6e en 7e klasse. 
 
Het afdelingsbestuur is van mening dat nu de tijd is gekomen om in de afdeling Holland-Noord over te stappen op een 
competitieorganisatie en opzet, die voor de hele afdeling hetzelfde is en heeft het voornemen om conform het 
Competitiereglement de volgende besluiten te nemen aangaande de afdelingsseniorencompetitie: 
 
1. M.i.v. de najaarscompetitie 2008 wordt in de hele afdeling zowel de voorjaars- als de najaarscompetitie gespeeld in 
groepen van 6 teams. 
  
2. M.i.v. de najaarscompetitie 2008 wordt de opzet van de afdelingscompetitie gewijzigd:  
De twee hoogste klassen in de afdeling Holland Noord worden:  

A. Hoofdklasse: 2 groepen van 6 teams 
B. 1e klasse: 4 groepen van 6 teams 

 
3. De opbouw van de competities in beide regio's wordt aangepast naar het aantal promotieplaatsen vanuit de 2e klasse 
naar de 1e klasse. Bovendien zal getracht worden om de gemiddelde niveauverschillen tussen de verschillende klassen 
te verkleinen. Hiervoor zullen het aantal groepen per klasse worden teruggebracht. 

 
4. De afdeling volgt het landelijke jeugdspeelwekenschema en de regels met betrekking tot het verplaatsen van 
wedstrijden. 
 
5. De keuze van speeldag en aanvangstijd zijn voor de verenigingen aan regels gebonden. 
De wedstrijden mogen gespeeld worden op maandag tot en met vrijdag, aanvang vanaf 20.00 uur. 
Bovendien mogen wedstrijden op zaterdag gespeeld worden, aanvang tussen 13.00 uur en 18.00 uur.  
 
6. Elke competitie krijgt zijn eigen wedstrijdnummering: 
Afd. klasse senioren + regio zuid vanaf 10.101 
Senioren regio noord  vanaf 20.101 
Afd. klasse jeugd + regio noord vanaf 30.101 
Jeugd regio zuid   vanaf 40.101 
Pupillen/welpen regio noord vanaf 50.101 
Pupillen/welpen regio zuid  vanaf 60.101 
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7. Zolang NAS niet volledig operationeel is, verandert er niets aan de wijze waarop de regio's hun 
competitieprogramma's aan de verenigingen verstrekken, daarna moeten de verenigingen zelf hun competitieprogramma 
uitdraaien vanuit NAS. 
Tevens moeten de verenigingen, zolang NAS nog in de testfase is, hun teamsamenstelling ook in NAS invoeren. 
 
8. Om het aantal incomplete groepen in de 6e klasse te verkleinen, wordt het mogelijk dat een team voor een competitie 
van regio verandert. 
 
9. Om de reisafstanden in de regio zuid in de 5e, 6e en 7e klas te verkleinen zullen deze klassen, met inachtneming van 
de teamrating, zoveel mogelijk op de volgende manier worden ingedeeld: 
A groepen met teams van verenigingen ten noorden van het Noordzeekanaal 
B groepen met teams van verenigingen uit Amsterdam en ten zuiden van Noordzeekanaal 
Deze onderverdeling zal niet altijd mogelijk zijn, er zullen altijd enige groepen geformeerd moeten worden die niet aan 
deze indeling zullen voldoen. 
 
10. Competitieleiding: 

Carel Cools regio noord 
Ruud v.d. Water afdelingsklassen en regio zuid 
 
11. Verwerking competitie (ook na het operationeel worden van NAS): 
Regio noord jeugd, incl. afdelingsklasse, en senioren:  Carel Cools 
Regio zuid jeugd en senioren, incl. afdelingsklassen:  Afdelingsbondsbureau 
 
12. In het voorjaar zal in de regio zuid worden overgestapt naar groepen van 6 teams. Regio zuid zal minder wedstrijden 
in het voorjaar gaan spelen. Om dit te compenseren is het afdelingsbestuur voornemens om de bekercompetitie, bij 
voorkeur onder leiding van Harry Feenstra, uit te breiden. Deze bekercompetitie moet voor de gehele afdeling 
toegankelijk zijn. 
 
Hieronder volgt voor een aantal punten een nadere uiteenzetting: 
 
Ad 1. Om verschillende redenen zal in regio zuid ook in het voorjaar in groepen van 6 gespeeld worden: 

A. Eenheid in de afdeling, gelijke wedstrijddata in noord en zuid 
B. Verminderen van het niveauverschil binnen een klasse 

C. Tegemoet komen aan spelers die graag minder willen spelen, waardoor behoud van leden wordt bevorderd 
D. Minder problemen voor de competitieleiding, het aantal teams per klasse hoeft niet elk half jaar te worden 

aangepast om het deelbaar door 6 of door 8 te maken. Aantal teams per klasse kan nu gelijk blijven. 
E. In het najaar en het voorjaar zal dezelfde promotie- en degradatieregeling van kracht zijn 
F. Voorkomen van eventueel benodigde promotie- en degradatiewedstrijden door het gelijk houden van het aantal 

groepen per klasse 
G. Invallersregeling zal in het voorjaar en najaar gelijk zijn 
H. Meer ruimte voor interne toernooien en evenementen binnen de verenigingen. 

 
Ad 2. De hoofdklasse van Holland-Noord gaat in eerste instantie bestaan uit 5 teams regio noord en 7 teams regio zuid. 
Deze keuze is gebaseerd op de verdeling van de teams sinds het ontstaan van deze afdelingsklasse, deze is gemiddeld 
gezien: 4,5 teams uit noord en 7,5 teams uit zuid. 
De 1e klasse van Holland-Noord gaat in eerste instantie bestaan uit 9 teams uit de regio noord en 15 teams uit de regio 
zuid. In de praktijk houdt dit in, dat in regio zuid het aantal teams in deze klasse verlaagd wordt van 24 naar 15. 
Hierdoor zal het niveauverschil binnen deze klasse drastisch verminderd worden. Op langere termijn zal in de praktijk de 
juiste verhouding tussen teams uit noord en zuid vanzelf blijken via de reguliere promotie- en degradatieregeling. 
 

Ad.3. Het aantal promotieplaatsen van de 2e naar de 1e klas wordt als volgt verdeeld: 
regio noord 3 promotieplaatsen 
regio zuid 5 promotieplaatsen 
Vanwege deze wijziging wordt de opbouw van de competitie in beide regio's als volgt gewijzigd:   
  regio noord   regio zuid 
2e klas  3 groepen van 6 teams  5 groepen van 6 teams 
3e klas  6 groepen van 6 teams   9 groepen van 6 teams 
4e klas  6 groepen van 6 teams  9 groepen van 6 teams 
5e klas  5 groepen van 6 teams  9 groepen van 6 teams 
6e klas   4 groepen van 6 teams  9 groepen van 6 teams 
7e klas      7 groepen van 6 teams 
Er zal naar gestreefd worden om dit aantal groepen per klasse in de eerstvolgende competities in de komende jaren 
gelijk te houden. Uiteraard afhankelijk van het opgegeven aantal  teams van de verenigingen. 
In beide regiocompetities wordt er nu meer uitgegaan van het “potloodmodel” in plaats van het “piramidemodel”. 
Hierdoor zullen de niveauverschillen TUSSEN, maar vooral ook BINNEN de klassen verminderd worden. De competitie zal 
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hierdoor spannender worden met meer gelijkwaardige teams. 
 
Aangezien deze opbouw niet is te realiseren via een enigszins normale promotie-/degradatieregeling en het op deze 
manier ook meerdere competities zou vergen om deze opbouw te realiseren, zullen alle verenigingen eenmalig hun 
rechten op plaatsen in een klasse voor de najaarscompetitie 2008 moeten opgeven.  
Alle teams worden in de najaarscompetitie 2008 op volgorde van teamrating in een klasse ingedeeld. Aan het eind van 
de najaarscompetitie 2008 is er weer een normale promotie-/degradatieregeling. 
Voor de voorjaarscompetitie 2008 houdt een en ander in, dat er met uitzondering van de promotieregeling vanuit de 1e 
klas naar de 3e divisie er verder geen promotie-/degradatieregeling zal zijn. 
 
Ter verduidelijking de berekening van een teamrating voor de najaarscompetitie van 2008: 
De persoonlijke rating wordt uitgerekend d.m.v. het berekenen van een klassentoeslag en de persoonlijke resultaten uit 
de voorjaarscompetitie van 2008. Indien iemand minder dan 9 partijen in een competitie heeft gespeeld, worden de 
resultaten van deze speler, behaald in die competitie, niet meegenomen in het berekenen van de teamrating. In deze 
gevallen zal er gekeken worden naar in het verleden behaalde resultaten. 
Elke speler heeft hierdoor zijn eigen persoonlijke rating. De teamrating is de som van de persoonlijke ratings gedeeld 
door het aantal spelers in dat team. 

Toeslag per klasse: 
Land.  3e Div.      255.86 
Afd.  1e Kl.          221.62 
Afd.  2e Kl.          187.08 
Afd.  3e Kl.          154.07 
Afd.  4e Kl.          114.78 
Afd.  5e Kl.            78.06 
Afd.  6e Kl.            42.32 
Afd.  7e Kl.              0.00 
In volgende competities zullen weer zoals gewoonlijk de laatste 4 behaalde percentages meegenomen worden in de 
persoonlijke rating. Voor dames en jeugd die eventueel in de najaarscompetitie willen gaan uitkomen in de 
seniorencompetitie van de afdeling en die niet eerder in deze competitie hebben gespeeld zullen de resultaten behaald in 
de voorjaarscompetitie landelijk of jeugd gekoppeld aan de voor hen geldende basisgetallen worden meegewogen.  
 
Ad.4. De landelijke regels voor het verplaatsen van wedstrijden houden in, dat in onderling overleg wedstrijden 
verplaatst mogen worden binnen dezelfde week en uit- en thuiswedstrijden mogen worden verwisseld. 
Met voorafgaand gevraagde toestemming van de ACL mogen wedstrijden eerder worden gespeeld  of worden verplaatst 

naar een datum maximaal zeven dagen na de oorspronkelijke speeldatum. 
Van alle wijzigingen moet door beide verenigingen, per e-mail, een bevestiging aan de ACL worden gestuurd.   
 
Conclusie: 
 
Door deze wijzigingen zal er binnen de hele afdeling op dezelfde manier, met dezelfde reglementering en in dezelfde 
weken competitie worden gespeeld. Hierdoor ontstaat meer transparantie op langere termijn. Bovendien wordt er een 
extra klasse gefuseerd, wat ook de eenheid binnen de afdeling bevordert. 
 
De herstructurering heeft ook als belangrijke taak om de competities spannender te maken. De niveauverschillen 
TUSSEN en BINNEN de klassen zal worden teruggebracht. Gemiddeld gezien zal een gepromoveerde speler een minder 
verval in percentage hebben en zal een gedegradeerde speler een mindere stijging in percentage kunnen verwachten. 
 
Tevens zullen door deze wijzigingen de mogelijkheden van de bekercompetitie kunnen worden uitgebreid. Spelers die 
meer willen spelen dan de 20 competitiewedstrijden per seizoen kunnen in een uitgebreidere bekercompetitie uitkomen. 
Daarmee hoopt het bestuur voor alle leden meer keuze te bieden in het aantal te spelen wedstrijden. 
 

Het afdelingsbestuur is van mening, dat met het doorvoeren van deze wijzigingen het spelen van competitie 

aantrekkelijker wordt en de verschillen tussen beide competitieregio’s opgeheven worden.
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Begroting 2009  

Begroting 2009       

      

in € begroting    begroting    werkelijk  

 2009   2008   2007 

Baten        

Contributies 22.500   23.000   23.420 

Boetes 4.000   3.500   3.341 

Rente 500   500   166 

        

totaal Baten 27.000   27.000   26.927 

        

Lasten        

Bestuurskosten        

     Reis- en verblijfkosten 2.250   2.000   1.984 

     Vergaderkosten 1.250   1.000   1.960 

     Porti, telefoon, etc. 1.500   1.000   777 

 5.000   4.000   4.721 

Administratie en beheer        

     Ledenadministratie       237 

     IT (internet e.d. ) 1.500   1.500                         -    

     Drukwerk (o.a.TTR) 500   500   2.510 

 2.000   2.000   2.747 

Materiaal        

     Afschrijving inventaris 150   250   295 

     Onderhoud 250   250                         -    

 400   500   295 

Algemene kosten        

     Jubilea en representatie 1.000   1.000   21 

 1.000   1.000   21 

Competitiekosten        

     Commissiekosten 2.000   2.000   2.231 

 2.000   2.000   2.231 

C.T.W.        

     Commissiekosten 250   250   2.402 

     Bekerwedstrijden 250   250    

     Afdelingskampioens. 1.500   1.500   3.904 

     B/C ranglijsttoernooi       -493 

 2.000   2.000   5.813 

Jeugdzaken        

     Commissiekosten 1.250   1.500   663 

     Afdelingstrainingen 4.000   3.500   2.803 

     Regionale training 750   1.250   51 

 6.000   6.250   3.517 

Bondsbureau        

     Huur 4.000   4.000   4.075 

     Nutsvoorzieningen 2.000   2.500   862 

     Belasting / Heffingen       816 

     Kantoorbehoeften 300   200    

     Onderhoud 500   500   720 

     Verzekering 100   100   108 

     Baan 1.200   1.200   1.200 

 8.100   8.500   7.781 

        

KVO 500   500    

WOB    500    

Communicatie & PR 500   500   17 

Topsport    250    

Incidentele Baten & Lasten       -500 

        

totaal Lasten 27.500   28.000   26.643 

        

Saldo -500   -1.000   284 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING van 24 APRIL 2007 te WORMERVEER 
 

Aanwezig: Afdelingsbestuur : Frans Petra (voorzitter), Cor de Bruin (secretaris), Kees Overtoom 
    (penningmeester), Huub Koen , Wiebe Anema, Arno Henzen en Marcel Frijhoff (allen 

    bestuurslid) 

    Verenigingen:    46 
     Ereleden/leden van verdienste:  5 

 
Afwezig met bericht: 

R. van de Water,  W.H.M. van Doesburg, C. Cools, mw. J. Wijker, mw. H. van de Bergh, R. van Wees, mw. 

B. ten Haaf-Boerrigter, J. Backhuijs , TTV DCS, Polisport, Puinhoop United, Spaarne, SDO, Turnlust 
  

Afwezig zonder bericht: 
TTV AGT, ASSV, ASV ’55, Backhands, Bloemenkwartier, De Roemer, Dienierats, DOKO (Z), DOV, FUSIA, 

GTTC, Heemskerk, ISV, Kombijsport, Nieuw-Vennep, Noordkop, Olympia, Sparta, Spoetnik ’81, TOP 
Ellermeijer, TSO, TSTZ Haarlem,  United Oost, Victors, VVW en ZTTC 

 

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. Dhr. Korevaar zal later nog een keer het woord worden gegeven. 

 

2.  MEDEDELINGEN 
     Zoals u wel weet splitsen we deze altijd in een gedeelte van huishoudelijke aard en algemene 

     aard. 
 

     ALGEMEEN 
C. Het afgelopen jaar is er weer een tafeltennisvriend overleden, t.w. erelid Th.v.d. Gulik van 

DITO. Staande wordt één minuut stilte in acht genomen. 

 
     MEDEDELINGEN VAN HUISHOUDELIJKE AARD  

I. Niet roken in deze zaal en GSM uitzetten graag. 
J. Heeft iedereen de presentielijst getekend? 

K. Aantal aanwezige verenigingen is 46 van de 78. 

L. Bestuurswijzigingen. Direct doorgeven, anders komt post op het verkeerde adres.  
M. Vrijwilligers. Het afdelingsbestuur wil u  vanaf deze plaats, weer heel hartelijk danken voor uw inzet. 

Zonder uw steun zouden erg veel activiteiten in onze afdeling onmogelijk zijn. 
N. Zoals gebruikelijk wordt u in de pauze 1 consumptie op rekening van de afdeling aangeboden. 

 

3.  INGEKOMEN STUKKEN 
     Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
4.  NOTULEN ALV VAN 7 NOVEMBER 2006 

     Inhoudelijk geven de notulen geen aanleiding tot opmerkingen en/of aanvullingen en worden 
     goedgekeurd. 

 

5.  JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 
     Het verslag wordt goedgekeurd. 

6.  JAARVERSLAG LEDENADMINISTRATIE 

      Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

7.  JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 
    Er werd tijdens de vorige ALV gevraagd om toelichting waar nodig. De penningmeester heeft 

    geen schriftelijke toelichting gegeven, er was naar zijn mening geen aanleiding. Mochten er 
    vragen zijn, hij kan alle vragen beantwoorden. Hij heeft alle relevante stukken bij zich. 

 
    Dhr. Schouten (Patrios): Er is maar een rente behaald van  € 221,- over een bedrag van 
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    € 25.000, waarom is dat zo laag? 
    Penningmeester: We krijgen alleen rente op de spaarrekening en die is 1,6%. We zouden 

    wellicht een andere bank kunnen nemen. Bijv. de ARGENTA-bank. Die geeft 3,35%. Maar PM 
    geeft aan dat niet meer zelf te zullen regelen. Iets voor zijn opvolger. 

 

    TTV Uitgeest: De kosten voor drukwerk etc. zijn weggevallen bij het kopiëren. 
    Penningmeester leest de betreffende bedragen voor. 

 
    Dhr. A. Masselink (A-Merk): Activa. De rekening debiteuren loopt op van € 3.000,- naar 

    € 15.000,-, hoe komt dat? 

    Penningmeester: Moest de facturen nog naar de verenigingen versturen. 
 

    Het verslag wordt verder goedgekeurd. 
 

8.  VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE 
     Voorzitter leest het verslag van de kascontrole voor: 

 

     Kees Vermeulen (Spirit) en Thom van Son (Uitgeest) hebben de kascontrole uitgevoerd en 
     vragen de vergadering om de penningmeester décharge te verlenen voor zijn gevoerde beleid. 

     De vergadering verleent de penningmeester décharge over het jaar 2006. 
 

9.  JAARVERSLAG COMMISSIE JEUGDZAKEN 

     Dhr.  B. Tolman (Patrios) complimenteert Wiebe Anema, bestuurslid Jeugdzaken, voor het 
     zeer goede verslag van zijn gevoerde beleid. 

     Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

10.JAARVERSLAG COMMISSIE TOERNOOIEN EN EVENEMENTEN 
     Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

11.BESTUURSVERKIEZING 
     Zoals u onder punt 11 kunt lezen zijn er vijf bestuursleden aftredend, drie leden volgens 

     schema en helaas twee leden, die te kennen hebben gegeven hun bestuurlijke activiteiten voor 
     de afdeling Holland-Noord stop te zetten.  

 

     Kees Overtoom heeft naar ik meen zo’n 13 jaar als penningmeester gefungeerd. Eerst voor de 
     afdeling NHNK en na de fusie voor de afdeling Holland-Noord. De in mijn ogen korte periode die 

     ik met Kees heb samengewerkt kan ik kenschetsen als een periode waarin Kees op 
     onnavolgbare wijze niet alleen de penningen wist te beheren en te bewaken, maar ook in 

     bestuurlijke zin uitgesproken meningen had, die een dankbare aanvulling waren op de 

     besluitvorming binnen het bestuur. Jammer Kees, dat we er nog niet in geslaagd zijn een 
     opvolger voor je te vinden, zodat je nog  tijdelijk even de honneurs blijft waarnemen. Ik hoop 

     dat het van korte duur is. Kees, namens de afdeling bedankt voor al je werk, inzet en loyaliteit. 
     Wij zullen je missen. 

     De voorzitter reikt een bloemetje uit aan Kees Overtoom. 
     Kees Overtoom bedankt de vergadering voor het gestelde vertrouwen. 

 

      Ja, en dan Cor de Bruin, onze secretaris. Aangetreden in 1998 als bestuurslid KVO in de afdeling NHNK, 
maar al heel rap de secretarispen ter hand genomen en is dat ook blijven doen na de fusie in 2000. 

 Je verslagen van de bestuursvergaderingen waren kort en bondig en veelal maakte je gebruik van de 
knip en plak techniek. Dat gebeurde ook wel eens met de agenda en verslaggeving van de ALV, 

waardoor het geheel soms moeilijk te volgen was, maar alles stond wel op papier en kwam altijd tijdig in 

de bus. 
 Cor, ook voor jou geldt dat we nog geen plaatsvervanger voor je hebben en dat we voor vanavond nog 

dankbaar gebruik maken van je talenten en kunsten. 
 Bedankt voor de prettige samenwerking en ook jou zullen we missen. Het ga je goed. 

 De voorzitter reikt een bloemetje uit aan Cor de Bruin. 
 

Ja en daar zitten we dan. Zonder penningmeester en zonder secretaris. 

 Met KLEM doe ik een beroep op u om ons uit de brand te helpen en zo mogelijk in uw directe omgeving 
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om te zien of er iemand te vinden is die bereid zou willen zijn  om één van de ontstane vacatures in te 
vullen. Help ons, omdat het anders voor ons problematisch gaat worden. 

 
       De voorzitter Frans Petra en bestuursleden Wiebe Anema en Huub Koen worden herkozen. 

 

      BONDSRAADLEDEN 
      Als bondsraadlid voor TOPSPORT heeft dhr. Theo Wijker zich verkiesbaar gesteld. Hij is nu niet  

      aanwezig, aangezien hedenavond tevens het ledenberaad TOPSPORT wordt gehouden en hij 
      daar de afdeling al vertegenwoordigt. 

      Dhr. Theo Wijker wordt met algemene stemmen gekozen tot bondsraadlid Topsport. 

      Voor de functie van plv. bondsraadlid Topsport heeft zich niemand gemeld, net zomin als voor 
      plv. bondsraadlid ABZ.  

 
12. UITREIKING MORTIER-STOKMAN BOKAAL 

      Vorig jaar heeft u ingestemd met het voorstel om de Philip Mortier-bokaal en de Piet Stokman- 
      bokaal samen te voegen tot één nieuwe bokaal t.w. de MORTIER-STOKMAN Bokaal. 

 

      Het afdelingsbestuur heeft besloten om de bokaal in de nieuwe uitvoering toe te kennen aan 
      iemand die al meer dan 20 jaar op vrijwillige basis hand en span diensten verleent aan de 

      tafeltennisbond. Deze persoon heeft, hoe eigenaardig dat ook mag zijn, geen binding met een 
      vereniging, maar is persoonlijk lid van de bond. En in die hoedanigheid heeft zij allerlei 

      activiteiten gedaan op het gebied van assisteren bij toernooien en afdelingskampioenschappen, 

      werkzaamheden op het bondsbureau en al jaren een van de trouwste medewerksters aan de 
      productie van de papieren TTR. 

      Met genoegen reik ik de eerste versie van de Mortier-Stokman-bokaal uit aan Liesbeth Spruit. 
 

13. BENOEMING COMMISSIELEDEN 
 Er zijn weinig vacatures in de commissies. Er wordt gezocht naar een gegadigde voor het 

 organiseren van de 10-12 kampen voor senioren in de regio Noord. 

 Er meldt zich geen gegadigde. 
 

14. KASCONTROLE COMMISSIE 
      De navolgende personen worden gekozen voor de kascontrole commissie: 

      dhr. Piet Keek (VDO), mevr. Winie de Waal (Volewijckers ’86) en dhr. Karel van Gemert 

      (The Victory) 
      Reserve blijft dhr. Lo Krom (Noordkop) 

 
15. BEGROTING 

      Dhr. B. Tolman: Op de begroting is een bedrag van € 250,- opgenomen voor een 

      Topsportproject. Mag ik wat uitleg? 
      Wiebe Anema: Dat is een project voor 14 tot 23 jarige topspelers. Zij krijgen training op 

      Topsport niveau. Topspelers bij de jeugd kunnen alleen met senioren trainen. 
      Dhr. Tolman:   De € 250,- zijn dus trainerskosten 

      Wiebe Anema: Ja. 
      De voorgestelde begroting levert verder geen vragen op en wordt goedgekeurd. 

 

16. BESTUURSVOORSTELLEN 
      Geen voorstellen 

 
17. VERENIGINGSVOORSTELLEN 

      Geen voorstellen 

 
18. RONDVRAAG  

      Dhr. K. Vermeulen (Spirit): Hij doet een mededeling. De ecotax aanvraag is veranderd. Dit 
      diende eerst voor 1 mei te geschieden, maar wordt nu anders geregeld.  

 
      Dhr. E. Eerenberg (HBC): Het 1e jongens team van HBC gaat spelen in de finale om het 

      Jeugdkampioenschap van Nederland. Iedereen wordt uitgenodigd. Zie de flyers. 
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      Dhr. A. Rutte (Tempo-Team): Hij heeft een vraag over de competitie. Er komt een 
      versterkte degradatie uit de 1e klasse. In het najaar wordt er altijd met 6 team gespeeld en in  

      het voorjaar met 8 teams. Is het mogelijk om in het najaar ook met 8 teams te spelen. 
      Arno Henzen (bestuur): Nee, het is mogelijk om in het najaar met 8 teams te spelen. Er 

      zijn simpelweg te weinig speelweken beschikbaar. Er worden op het ogenblik plannen 

      uitgewerkt om de regio’s wat aan te passen. 
 

      Wiebe Anema (bestuur): Hij deelt mede, dat hij in zijn enthousiasme een vereniging is 
      vergeten te noemen die ook weer met Jeugd is begonnen en dat is de verenigingen TTV 

      Diemen.  Voorts wenst hij het Jeugdteam van HBC veel succes toe met hun poging het 

      Nederlands Jeugdkampioenschap te behalen. 
 

      Dhr. G. Heidstra: Bedankt Kees en Cor voor hun inzet in het bestuur en is blij dat Kees de 
      honneurs blijft waarnemen als penningmeester, ondanks dat hij is afgetreden. Hij feliciteert 

      Liesbeth Spruit met de bokaal die zij heeft gekregen voor haar verdiensten voor de 
      tafeltennissport. Het bestuur wordt door hem namens de overige verenigingen bedankt voor 

      zijn inzet en voor zijn inzet in de naaste toekomst. 

 
19. SLUITING 

      Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor zijn of haar inbreng tijdens de discussie en sluit de 
      vergadering om 21.45 uur.  
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SECRETARIAAT 
 

AFDELINGSBESTUUR 
 

Sinds de ALV van 24 april 2007 is het afdelingsbestuur als volgt samengesteld: 

 
Frans Petra  DB-lid, voorzitter en bondsraadslid ABZ 

vacature  DB-lid, secretaris en vervangend bondsraadslid ABZ 
Marco den Otter a.i. DB-lid, penningmeester 

Wiebe Anema  Jeugdzaken en bondsraadslid Breedtesport 

Arno Henzen  Wedstrijdwezen en vervangend bondsraadslid Breedtesport 
Huub Koen  Toernooien en Evenementen en vervangend voorzitter 

Marcel Frijhoff  Communicatie en PR en bondsraadslid Communicatie 
 

VERGADERINGEN / BIJEENKOMSTEN 
 

Het afdelingsbestuur is in 2007 tien maal voor een vergadering bijeen geweest bij ZTTC te Zaandam. 

In juni en november zijn de bondsraadsvergaderingen bezocht door de (waarnemende) bondsraadsleden, 
alsmede een extra ingelaste bondsraadsvergadering in december in verband met het aftreden van de 

voorzitter van de NTTB, de heer Cees Korevaar. 
In april is de Algemene Ledenvergadering binnen de afdeling gehouden. Het was tevens het eerste jaar dat 

er geen najaars-ALV plaats vond. 

 
VERENIGINGEN 

 
De NTTB Afdeling Holland-Noord bestond per einde 2007 uit 76 verenigingen. 

In de loop van het jaar werden de verenigingen DCS, Het Derde Balletje en Typhoon opgeheven. 
 

ERELEDEN en LEDEN van VERDIENSTE 

Ereleden     Leden van Verdienste 
J. Backhuijs     E. Baas 

Mw. H. van den Bergh    Mw. E.T.M. Bakels 
C.H. Cools     Mw. E.M. Van de Burg – de Groot 

H. van Dorsten †    B. Crouse 

W. Driebergen     W. van Doesburg † 
Th.J. van de Gulik    A. Gompelman 

B. ten Haaf     J.G.W. De Groot 
T. van der Helm     G. Heidstra † 

B. Hommes     H.A.A. Heinen 

P.A. Keek     A. de Jong - Lith 
G.J.J. van de Kooy    P.A.R. Koopman 

J.P. Lageweg     G. Koster 
B. Metselaar     B. Leijsen 

Ph.A. Mortier †     K. Mellenbergh 
W.Ch. Prick †     A. Peterse † 

Th. Ridder     A.M. Rutte 

P. Schoots     A.T.M. Schilder 
J. van Sinjewel     G. Vermolen 

W. Veldhuizen 
A.G. Verbeek † 

F. Verweel 

Mw. I.M.C. Verweel - Stokman 
J. de Waal 

R.J. van de Water 
J. Wiersema † 

Mw. J. Wijker - van de Ruit 
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LEDENADMINISTRATIE 
 

Tabel 1    BASISLEDEN NETTO EINDE JAAR  

         

 SEN JGD  TOT  SEN JGD TOT VER- 

VERENIGING 2006 2006 2006  2007 2007 2007 SCHIL 

         

AGT 18 0 18  14 0 14 -4 

ALKMAAR ‘71 61 17 78  57 15 72 -6 

A-MERK 26 21 47  29 34 63 16 

AMSTELVEEN  67 32 99  66 32 98 -1 

AMSTERDAM ‘78 95 44 139   97 30 127 -12 

AMVJ 46 15 61  46 16 62 1 

APA 9 0 9  3 0 3 -6 

ASSV 35 0 35  29 0 29 -6 

ASV '55 6 8 14  7 7 14 0 

BACKHANDS 24 2 26  25 0 25 -1 

BE FAIR 12 7 19  11 6 17 -2 

BLOEMENKWARTIER 15 0 15  18 0 18 3 

BLOEMENLUST 20 0 20  18 0 18 -2 

CASTRICUM 48 5 53  52 9 61 8 

COMBI 29 8 37  11 3 14 -23 

DCS 9 15 24  0 0 0 -24 

DE KOLK 7 0 7   4 0 4 -3 

DE ROEMER 18 0 18  20 9 29 11 

DE VICTORS 41 11 52  50 6 56 4 

DENEBA 8 0 8  8 0 8 0 

DERDE BALLETJE 7 0 7  0 0 0 -7 

DIEMEN 45 3 48  42 23 65 17 

DISNIERATS 95 21 116  92 11 103 -13 

DITO 54 0 54  52 0 52 -2 

DOKO (V) 37 0 37  34 0 34 -3 

DOKO (Z) 30 17 47  29 12 41 -6 

DOV 66 23 89  61 12 73 -16 

DUINTREFFERS 61 20 81  60 22 82 1 

ESOPUS 31 10 41  34 11 45 4 

FLITS/THERESIA 16 0 16  17 0 17 1 

FORBO-LINOLEUM 10 0 10  10 0 10 0 

FUSIA 14 0 14  17 0 17 3 

GSV HEEMSTEDE 19 0 19  19 0 19 0 

GTTC 43 5 48  35 2 37 -11 

HBC 63 88 151  63 71 134 -17 

HEEMSKERK 34 13 47  33 6 39 -8 

HOLENDRECHT 39 0 39  38 0 38 -1 

HTC 92 63 155  100 51 151 -4 

ISV 10 0 10  9 0 9 -1 

JOVO 66 0 66  70 0 70 4 

KOERDISCH NL SV 10 0 10  9 0 9 -1 

KOMBIJ SPORT 26 39 65  24 20 44 -21 

LIMMEN 22 13 35  28 9 37 2 

MEERTREFFERS 14 0 14  13 13 26 12 

MEO 22 0 22  23 0 23 1 

NIEUW-VENNEP 36 43 79  34 45 79 0 

NOORDKOP 37 14 51  29 7 36 -15 

NOOTWHEER 74 20 94  71 16 87 -7 
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 SEN JGD  TOT  SEN JGD TOT VER- 

VERENIGING 2006 2006 2006  2007 2007 2007 SCHIL 

         

OLYMPIA 85 26 111   87 27 114 3 

OOST 18 0 18  17 0 17 -1 

ORANJE ZWART 41 1 42  41 0 41 -1 

PATRIOS 27 0 27  31 0 31 4 

POLISPORT 11 5 16  10 5 15 -1 

PUINHOOP UNITED 23 0 23  21 0 21 -2 

RAPIDITY 101 31 132  97 36 133 1 

RIJSENHOUT 13 0 13  15 0 15 2 

SPAARNE 49 30 79  40 27 67 -12 

SPARTA 7 0 7  7 0 7 0 

SPIN OFF 11 0 11  12 0 12 1 

SPIRIT 113 48 161  108 37 145 -16 

SPOETNIK ‘81 14 4 18  13 3 16 -2 

SPORTING SDO 17 0 17  13 0 13 -4 

T S T Z HAARLEM 62 12 74  61 16 77 3 

TAZANO ‘96 27 0 27  27 0 27 0 

TEMPO-TEAM 91 12 103  89 11 100 -3 

THE VICTORY 53 23 76  51 21 72 -4 

TOP ELLERMEYER 4 0 4  4 0 4 0 

TREFFERS (B) 67 15 82  66 18 84 2 

TSO 23 7 30  23 7 30 0 

TURNLUST 13 0 13  12 0 12 -1 

TYPHOON 13 4 17  0 0 0 -17 

UITGEEST 21 0 21  20 0 20 -1 

UNITED OOST 3 15 18  5 12 17 -1 

US 91 0 91  93 0 93 2 

VDO/SE 40 10 50  38 15 53 3 

VICTORY ‘55 31 18 49  31 19 50 1 

VOLEWIJCKERS 26 4 30  26 7 33 3 

VVW 14 0 14  14 0 14 0 

ZTTC 64 11 75  79 20 99 24 

PERSOONLIJK LID 10 0 10  9 0 9 -1 

          

TOTAAL 2850 853 3703  2771 779 3550 -153 

 
 

 

Tabel 2 Ledenaantal 
totaal 

    
competitiespelers 

  

 bruto afwijking netto afwijking  senioren afwijking jeugd afwijking 

2000 5378  4568   2651  686  

2001 5194 -3,42 4466 -2,23  2585 -2,49 703 2,48 

2002 5038 -3,00 4472 0,13  2520 -2,51 718 2,13 

2003 5206 3,33 4282 -4,25  2428 -3,65 682 -5,01 

2004 4717 -9,39 4093 -4,41  2343 -3,50 709 3,96 

2005 4660 -1,21 3967 -3,08  2269 -3,16 655 -7,62 

2006 4421 -5,13 3703 -6,65  2104 -7,27 550 -16,03 

2007 4295 -2,85 3550 -4,13  2017 -4,13 526 -4,36 
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FINANCIEEL 
 
Resultatenrekening 2007     

 in € werkelijk  begroot  werkelijk  

 2007 2007 2006 

Baten    

Contributies 23.420 25.000 22.695 

Boetes 3.341 3.000 3.935 

Rente 166 500 221 

totaal Baten 26.927 28.500 26.851 

    

Lasten    

Bestuurskosten    

     Reis- en verblijfkosten 1.984 2.000 2.856 

     Vergaderkosten 1.960 1.000 1.029 

     Porti, telefoon, etc. 777 1.500 1.072 

 4.721 4.500 4.957 

Administratie en beheer    

     Administratie 237                  -                        -    

     IT (internet e.d. )                  -    1.500 1.497 

     Drukwerk (o.a.TTR) 2.510 2.000 2.620 

 2.747 3.500 4.117 

Materiaal    

     Afschrijving inventaris 295                  -    300 

     Onderhoud                  -    500 129 

 295 500 429 

Algemene kosten    

     Jubilea en representatie 21 1.000 272 

 21 1.000 272 

Competitiekosten    

     Commissiekosten 2.231 2.000 1.382 

     Verkoop artikelen   -110 

 2.231 2.000 1.272 

C.T.W.    

     Commissiekosten 2.402 250 0 

     Bekerwedstrijden  250 112 

     Afdelingskampioenschap 3.904 1.500 2.205 

     B/C ranglijsttoernooi -493  175 

 5.813 2.000 2.492 

Jeugdzaken    

     Commissiekosten 663 1.500 2.233 

     Afdelingstrainingen 2.803 3.500 4.215 

     Regionale training 51 1.000  

 3.517 6.000 6.448 

Bondsbureau    

     Huur 4.075 4.000 4.326 

     Nutsvoorzieningen 862 2.500 2.184 

     Belastingen / Heffingen 816   

     Kantoorbehoeften  200 112 

     Onderhoud 720 500 0 

     Verzekering 108 100 108 

     Baan 1.200 1.200 1.200 

 7.781 8.500 7.930 

    

KVO                 -    500 75 

    

Communicatie & PR 17 1.000 0 

    

Incidentele Baten & Lasten -500                 -                        -    

totaal Lasten 26.643 29.500 27.992 

    

Saldo 284 -1.000 -1.141 
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FINANCIEEL 
 

BALANS PER 31 december 2007     

       

ACTIVA    PASSIVA   

       

Vastgelegde middelen    Eigen Vermogen   

     Inventaris  383  

     Reserve aanvang 

Boekjaar  43.376 

     sub  383       Saldo Boekjaar  284 

         Reserve eind Boekjaar  43.660 

Vorderingen       

     Debiteuren Verenigingen  14.780  Kortlopende Schulden   

     Rekening-courant NTTB  20.922       Crediteuren en vooruit-   

     Overige vorderingen en         ontvangen bedragen  6.413 

     vooruitbetaalde kosten  7.370     

     sub  43.072     

       

Liquide Middelen       

     Postbankrekening  6.173     

     Spaarrekening  445     

     sub  6618     

       

totaal  50.073  totaal  50.073 
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JEUGDZAKEN 
 

De Commissie Jeugdzaken bestond in 2007 uit: 

Bestuurslid  : Wiebe Anema  

Jeugdlicenties  : Paul Heemskerk 

Technische Zaken : Wiebe Anema (a.i.) 

KTTF regio Noord : Jose Molenaar 

KTTF regio Zuid  : Henk Hoonings 

Afdelingstrainers : Paul Molenaar, Ellen Klatt, Peter Ritmeester (assistent jan.-apr.), 

  Frank Rengenhart (assistent okt.-dec.) 

Opleidingen  : Ellen Klatt 

 

KINDERTAFELTENNISFEEST 
 

Het eerste jeugdevenement dat als een jaarlijkse traditie mag worden gezien ( nog wel) is het Kinder 
Tafeltennis Feest (KTTF). De meest voorkomende tijd voor de organisatie is de kerstvakantie, maar er werd 

afgelopen jaar ook gekozen voor krokus- en herfstvakantie. 

Het evenement werd opgezet en begeleid door Henk Hoonings (regio zuid) en Jose Molenaar (regio noord). 
Zonder beide ondersteuners en aanspreekpunten is het KTTF niet mogelijk. 

Ook dit jaar weer dank voor jullie inzet. 
Helaas was het evenement dit jaar een minder succes dan andere jaren. In 2006 / 2007 namen er 11 

verenigingen deel aan het KTTF, dat waren er 6 minder dan het jaar daarvoor. Hiermee werd de enige jaren 

gelijk gebleven trend van de laatste seizoenen ruw doorbroken in een forse daling.  
Het aantal kinderen dat kwam op dagen was dan ook veel minder, waarbij moet worden opgemerkt dat 3 

verenigingen hun evaluatie ook na lang aandringen niet instuurden en de gegevens daarvan dus ook 
ontbreken. De genoemde aantallen zijn dan dan ook niet zuiver. Gezamenlijk  kwamen er in 2006/2007 441 

(-598) kinderen bij de clubs langs, 321 (-395) jongens en 120 (-203) meisjes. 
Een dramatische terugval. De reden zal later in de jeugdevaluatie nog aan bod komen. 

 

De verhoging van de bijdrage om de verenigingen te stimuleren heeft dus geen effect gesorteerd. 
Echter het afdelingsbestuur heeft besloten de bijdrage van € 50,- ook voor het KTTF 2007/2008 te laten 

staan. Een verdere verhoging lijkt niet het middel om de clubs te stimuleren. Daarvoor zijn blijkbaar tevens 
andere middelen nodig. Middelen waar wij in de loop van 2008 over zullen discussiëren tijdens de volgende 

jeugdevaluatie, dan wel via een aparte KTTF vergadering binnen de afdeling. 

Aangezien KTTF een wervingsactiviteit is, zal de ontwikkeling van de WOB-structuur die in 2007 niet van de 
grond is gekomen in 2008 daadwerkelijk wel in gang gezet moeten worden. Daarvoor is inzet van 

menskracht onontbeerlijk en onontkoombaar. 
Onder het onderwerp WOB zullen we hierop nog terug komen.  

 

Een aantal malen werd op de evaluatieformulieren aangegeven dat er wat weinig leden van zo'n dag leuke 
sport overbleven en dat beeld klopte helaas ook in 2007. Ondanks deze negatieve ontwikkeling blijft naar 

onze mening de promotionele waarde door de mogelijkheid van deze manier van kennismaken overeind.  
Wel moet worden onderkend dat het beeld dat van het KTTF uitgaat aan vernieuwing toe is, in 2007 werd 

op de landelijke vergadering over het KTTF daartoe dan ook besloten. Ondanks dat een van de initiators 
van deze vernieuwing, de directeur NTTB samen met Magrit van Dinther (Breedtesportmedewerkster op het 

bondsbureau), in het najaar van 2007 afscheid nam, zal het initiatief uiteraard worden doorgezet. Wij 

wachten de ontwikkelingen in 2008 op dit terrein af in de hoop met de resultaten hiervan in 2008/2009 aan 
de slag te kunnen. 

 
AFDELINGENONTMOETING 

 

In 2007 vond voor de 16e maal de traditionele 4-afdelingenjeugdontmoeting plaats op zondag 25 november, 
nu bij ATC  in Nijmegen met als organisator de afdeling Gelre. Deze afdeling nam met deze organisatie 

tevens (voorlopig) afscheid van het evenement. De overige drie gaan door en hebben een verzoek bij de 
afdeling Midden neergelegd om de plaats van Gelre in te nemen. 

In dit toernooi speelden de selecties van drie leeftijdscategorieën, zowel bij de meisjes als bij de jongens van 
vier afdelingen, te weten Afd. Zuidwest, Afd. West, Afd. Gelre en Afd. Holland-Noord, tegen elkaar in 

teamvorm een achtkamp en een dubbelvierkamp. 
De Afdeling Holland-Noord miste net als vorig jaar weer net de 2e plaats en eindigde dus als 3e. 



 

 

N T T B   A f d e l i n g   H o l l a n d – N o o r d 
 
A l g e m e n e   L e d e n v e r g a d e r i n g    2 0 0 8 

 

 

De deelnemers aan de 4-afdelingenontmoeting aan onze kant waren: 
 

jongens meisjes 

junioren:            Josco Maaskant     HBC 

                         Patrick Heppner    HTC 

junioren:            Josine Kuijk         HBC 

                         Lisanne Scholte   ‘t-Nootwheer 

kadetten:           Stefanos Avraam    HTC 

                         Roy Broersen        Spirit 

kadetten:           Tessa Margaroli    HTC 

                         Roos Bierdrager   A-Merk 

pupillen/welpen: Noah Chenevert    Amsterdam ‘78 
                         Tom Helle            Kombijsport 

pupillen/welpen: Mariska de Vries   HBC 
                         Simone Broersen  HBC 

begeleiding: Judy Williams, Jos Broersen en Wiebe Anema 
 
NTTB-JEUGDCUP 
 
Deze inmiddels traditionele afsluiting van het seizoen vond plaats op 2 en 3 juli 2007 op Papendal. Te 
midden van alle acht afdelingen van onze bond sloten de meisjes af met een mooie derde plaats en de 
jongens met een zevende. 
De afvaardiging van Holland-Noord was als volgt samengesteld: 
 

meisjes: 

Rianne van Duin 
Isabel Jongeneelen 

Mariska de Vries 
Melanie Bierdrager 

Jos Ritmeester 

Simone Broersen 

jongens: 

Carlos Hodge 
Tim Ritmeester 

Nordin Gelderloos 
Gertjan Bregman 

Jurre den Otter 

Bas van Duin 

begeleiding: 

Ellen Klatt 
Peter Ritmeester 

Kees Monfrooy 
Tycho Dekkers 

Paul Molenaar 
 

 
 
COMPETITIE 
 
De gegevens over de jeugdcompetitie komen in verband met het aantreden van bestuurslid Wedstrijdwezen 
Arno Henzen niet meer in dit verslag voor. De cijfers zijn nu verwerkt in het betreffende verslag. 
 

TECHNISCHE COMMISSIE  
 

In 2007 gaf Paul Molenaar (voorzitter technische commissie en hoofdtrainer) aan geen tijd meer te kunnen 
vrijmaken om het voorzitterschap van de TC voort te zetten. Hij heeft te kennen gegeven zich uitsluitend op 

training geven te willen storten. Na de uitstekende TC verslagen van zijn hand van de afgelopen jaren, 
zullen die dit jaar dan ook zeer summier zijn. Wij zijn er nog niet in geslaagd een nieuwe voorzitter te 

vinden. Voor de lopende zaken worden de taken tijdelijk waargenomen door Wiebe Anema. Vóór het seizoen 

2008/2009 hopen we een nieuwe voorzitter te kunnen vinden, die deze belangrijke commissie weer naar 
behoren kan leiden.  
 

Door omstandigheden bleef het in 2007 bij één TC-vergadering, die op 4 juni in Amsterdam plaatsvond. De 
decembervergadering werd uitgesteld naar januari 2008. 
In juni werden de ontwikkelingen van de Welpendagen, de Dag van het Talent op Papendal en het verlopen 
van de afdelingstrainingen en de veranderende wijze van RBT-training besproken.      

 
TRAININGEN 
 
In 2007 is er tot juni nog een regionale bondstraining gehouden in Zaandam  
Na de zomervakantie, vanaf september bleek een centrale RBT tijdelijk niet mogelijk . Er kon geen adequate 
oplossing gevonden worden voor de trainersopvolging op dit vlak voor Paul Molenaar, tevens speelden 
vervoerproblemen, de te kiezen speeldag en bovenal het aantal kandidaten voor een centrale training een 
rol, reden waarom werd besloten na de zomer de talenvolle jeugd te splitsen over 2 groepen: RBT 1 in 
Noord bij A-Merk in Oosterblokker en RBT 2 bij HBC in Heemstede in Zuid. Aan de RBT 1 namen 10 
jeugdleden deel, aan RBT 2 12 jeugdleden, totaal 22. 
Daarvan hadden eind 2007 vier jeugdleden een A licentie. 
 
In de loop van 2008 zal wederom bekeken worden of en hoe met name het jeugdtalent zich in kwantiteit en 
kwaliteit zal ontwikkelen, want een voortdurende teruggang van jeugdleden heeft uiteindelijk ook gevolgen 
voor het aantal talenten dat zich aandient.       
Welpendagen waren er op 6 mei 2007 bij A-Merk in Oosterblokker (30 deelnemers) en op 30 september bij 
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United Oost in Amsterdam (48 deelnemers, een record). 
Op 18 oktober vond in Zaandam een kweekvijvertraining plaats met 18 jeugdleden van verschillende 
verenigingen. 
De Dag van het talent vond plaats op 4 november te Papendal. De afdeling Holland-Noord was daar met 
acht jongens en zes meisjes vertegenwoordigd.  
 

JEUGDLICENTIES 
 

Zoals vorig jaar ingezet, worden de ontwikkelingen nu regelmatig op de afdelingswebsite ververst. 
Paul Heemskerk gaf te kennen dat dit zijn laatste seizoen is. Hij heeft het vele jaren gedaan en per 1 juli 

2008 vind hij  het genoeg geweest. Per die datum zal een nieuwe kandidaat gevonden moeten zijn om de 

taken in het nieuwe seizoen voort te zetten. Een aanvankelijk gevonden kandidaat haakte helaas af, zodat 
de zoektocht nog gaande is (zie beschrijving van de gevraagde kennis en vaardigheden op de website van 

de afdeling). 
Aan het eind van dit verslag  zult U wel nog de dus laatste bijdrage van Paul Heemkerk omtrent de 

jeugdlicenties van de afdeling kunnen vinden. De cijfers daarin spreken voor zich. 
 
JEUGDLEIDERS 

In 2007 is er één jeugdleidersvergadering gehouden op 7 juni 2007. Ditmaal was ttv Alkmaar ’71 de 
gastheer. De opkomst was met 14 aanwezige afvaardigingen heel behoorlijk te noemen. Een positieve 

noot in donkere tijden kunnen we zeggen. 

Tijdens de evaluatievergadering waren verder weer een aantal disciplines vertegenwoordigd. Zo was 
Wedstrijdzaken, dat nu een eigen bestuurspost is, aanwezig middels het bestuurslid Arno Henzen. 

Huub Koen (Toernooien en Evenementen) en Paul Heemskerk (Licenties) konden niet aanwezig zijn.  
In de vergadering passeerden de diverse onderdelen van Jeugdzaken de revue. Nieuwe opzet van 

Opleidingen voor verkrijgen van trainingskader, KTTF, Welpendagen, Dag van het Talent, WOB-plan 
(Werving Opvang en Behoud), Klim Op en Jeugdlicentiezaken kwamen aan de orde. 

Voor de dramatische gang van zaken bij het KTTF werd aangegeven, dat samenwerking met scholen, te 

moeizaam verloopt, en tevens dat er weinig of geen vrijwilligers meer zijn die extra activiteiten in vakanties 
etc. willen regelen. In dat kader lijkt het WOB-plan als geroepen, maar ook daarover werd opgemerkt dat 

het hoe dan ook een extra inspanning voor het weinige kader van de clubs zal worden en dat men dat toch 
als een belemmering voor vooruitgang op dit punt ziet. Wat loopt dat houden we zo.  Nieuwe dingen zijn 

moeilijk van de grond te krijgen. 

Tevens werden bij deze vergadering voor het eerst de trainers van de diverse clubs uitgenodigd om 
aanwezig te zijn. Hieraan werd door een aantal trainers gehoor gegeven. De aparte trainersbijeenkomst 

werd geleid door Ellen Klatt en Paul Molenaar. Hierin werden de diverse mogelijkheden op 
trainerskadervorming uiteengezet, o.a.: 

D. de aanvang van de nieuwe kadercursussen niveau 1 t/m 5, met als start het vernieuwde niveau 
1, en een pilot niveau 2; 

E. in een rondgang werd gepeild hoe de stand van zaken bij de clubs op dit gebied was. 

Bij de aanwezige verenigingstrainers was de animo goed, ondanks tegenslagen bij diverse clubs geven ze 
niet op en beginnen met nieuwe projecten en vragen daarbij eventueel hulp van afdelingstrainers. Daar 

wordt uiteraard naar een oplossing gekeken. 
Aparte dank gaat uit naar Arno Henzen en Ellen Klatt, die de notulen van deze vergadering en de 

trainersbijeenkomst verzorgden.  

 
OPLEIDINGEN 
 
In 2007 is Ellen Klatt na een inwerk- en oriëntatieperiode daadwerkelijk aan de slag gegaan om het zo 
onontbeerlijke opleidingswerk voor de afdeling weer op te pakken.  

In september 2007 is de inschrijving gestart voor een pilot cursus Niveau 2, een nieuwe benaming voor de 
vroege JTL cursus. In december 2007 resulteerde dat in het daadwerkelijk van start gaan van deze 

pilotcursus bij de vereniging United Oost in Amsterdam. Het aantal deelnemers/-sters is elf. 
Eind 2007 zijn tevens afspraken gemaakt om in 2008 een agenda van cursussen en bijscholingen op de 

afdelingswebsite te gaan publiceren, inclusief de gegevens van de landelijke.
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W.O.B. 

 

Het WOB-plan zal op termijn toch met de clubs worden besproken om naar wegen te zoeken om nieuwe 

vrijwilligers te vinden die een positieve omslag kunnen bewerkstellingen.  
Voor deze werkzaamheden zoekt de afdeling acht regionale WOB-vertegenwoordigers, die elk een tiental 

clubs als aandachtsgebied krijgen. Er zal hiervoor een WOB-commissie worden opgezet, waar de diverse 
plannen en hun voortgang regelmatig zullen worden besproken. De aansturing ligt nu bij de NTTB 

Zoetermeer, maar het bestuur van de Afdeling Holland-Noord zoekt naar mogelijkheden om een 
afdelingscoördinator te werven die naast het bestuur met de NTTB-plannen en met eventueel eigen plannen 

in samenwerking met trainers en begeleiders opleidingen aan de slag kan. 
 
CIJFERS 
 

Had Holland-Noord eind 2006 nog een jeugdledental van 853, per eind 2007 is dat aantal helaas toch nog 
weer verder gedaald naar 779 (-74). De daling is dus nog altijd niet tot staan gebracht, al blijven er 
lichtpuntjes verschijnen. 
In 2007 waren er 42 verenigingen met meer dan 3 jeugdleden, waarbij het getal 3 is gekozen omdat dat 
aantal het minimum is om theoretisch aan de jeugdcompetitie te kunnen deelnemen, in 2006 waren er 43 
verenigingen die aan dat criterium voldeden. Evenals vorige jaren weer een, zij het ditmaal minimale, daling. 
En daar zit misschien toch de winst.  Het aantal gestopte verenigingen of clubs die onder het minimum 
jeugdniveau kwamen is veel minder dan vorig jaar. Dat is toch positief te noemen. 
We telden weer twee nieuwe jeugdverenigingen met jeugd, ook al compenseerden zij dus net niet de drie 
verenigingen die stopten of tot onder de minimumlijn daalden. De nieuwe jeugdverenigingen die wij (weer) 
konden verwelkomen zijn ttv Meertreffers in Akersloot en ttv De Roemer in Medemblik. 
 

De verenigingen die onder 3 jeugdleden of zelfs naar 0 terugvielen zijn. GTTC, DCS en de Typhoon, waarvan 
de laatste twee als vereniging helaas hebben moet besluiten tot opheffing. Vorig jaar besloten nog zes 
verenigingen met jeugd te stoppen. Voor GTTC, dat onder de minimumlijn terecht kwam, hopen wij 
natuurlijk dat zij zich zal herstellen. Indien nodig zal er vanuit de afdeling ondersteuning beschikbaar zijn om 
hen met raad en daad bij te staan. 
Van de 40 jeugdverenigingen die zowel in 2006 als 2007 jeugd hadden, gingen er 15 vooruit in ledental, 22 
achteruit en bleven er 3 gelijk. Helaas werd daarmee de doelstelling om meer verenigingen te hebben die 
vooruit gaan, dan verenigingen die niet vooruit gaan (nog) niet gehaald, dat lag natuurlijk ook in de lijn met 
het dalende totaal jeugdledental. 
Toch hopen en geloven wij dat we langzamerhand de bodem bereikt hebben, en met zijn allen omhoog 
kunnen kijken. 
 

N.A.S. 
 

Op administratief gebied gingen de ontwikkelingen van N.A.S. (NTTB Administratie Systeem) verder nadat 
in 2006 een grote slag om gegevens in N.A.S. is geslagen en succesvol was. 

Echter in de loop van 2007 bleek dat er toch een aantal clubs hun gegevens niet bijhouden en bij het 

versturen van e-mails zijn wij diverse malen op oude e-mailadressen gestuit, waardoor de informatie niet 
aankomt. Wij vragen de clubs dus nogmaals nadrukkelijk hun gegeven up-to-date te houden in N.A.S. 

 
TOT SLOT 

 

Tot slot danken we alle jeugdcommissieleden en de jeugdverenigingen voor hun ook in 2007 weer geleverde 
inspanningen op jeugdgebied. Zonder hen kan er geen jeugd worden opgevangen, begeleid en opgeleid. 

2007 was wederom een moeilijk jaar, niet alleen door de verder teruglopende jeugdledenaantallen, waarin 
overigens juist aan einde van het jaar weer wat stabilisatie ging optreden, maar ook door een veranderende 

organisatie om ons heen, met name bij de landelijke NTTB. Hierdoor werd de portefeuille Jeugdzaken verder 
uitgebreid in het aantal aandachtsgebieden en werden ook de WOB en verenigingsondersteuning bij 

Jeugdzaken getrokken. Als gevolg van al deze veranderingen zal in de loop van 2008 een aangepaste 

structuur van de post Jeugdzaken, met eventueel in andere benaming, worden gelanceerd. 
Ook voor 2008 spreken we de wens uit dat u als verenigingen samen met het bestuur zult blijven werken 

aan verdere jeugdopbouw, want het aloude gezegde ‘Wie de jeugd, heeft de toekomst’ blijft toch altijd 
bestaan. 
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Overzicht per jeugdlicentie 2005 t/m 2007 
 

A-lic Jongens 1.1.2005   A-lic Jongens 1.1.2006   A-lic Jongens 1.1.2007   A-lic Jongens 1.1.2008  

Junioren 7  Junioren 4  Junioren 4  Junioren 7 

Kadetten 4  Kadetten 3  Kadetten 3  Kadetten 4 

Pupillen 1  Pupillen 4  Pupillen 4  Pupillen 3 

Welpen 2  Welpen 3  Welpen 1  Welpen 0 

           

totaal 14  totaal 14  totaal 12  totaal 14 

           

B-lic Jongens 1.1.2005   B-lic Jongens 1.1.2006   B-lic Jongens 1.1.2007   B-lic Jongens 1.1.2008  

Junioren 27  Junioren 28  Junioren 14  Junioren 19 

Kadetten 12  Kadetten 6  Kadetten 9  Kadetten 11 

Pupillen 10  Pupillen 9  Pupillen 11  Pupillen 7 

           

totaal 49  totaal 43  totaal 34  totaal 37 

           

C-lic jongens 1.1.2005   C-lic Jongens 1.1.2006   C-lic Jongens 1.1.2007   C-lic Jongens 1.1.2008  

Junioren 62  Junioren 68  Junioren 60  Junioren 55 

Kadetten 32  Kadetten 59  Kadetten 37  Kadetten 36 

Pupillen 17  Pupillen 30  Pupillen 26  Pupillen 11 

           

totaal 111  totaal 157  totaal 123  totaal 102 

           

D-licenties 1.1.2005   D-lic Jongens 1.1.2006   D-lic Jongens 1.1.2007   D-lic Jongens 1.1.2008  

Junioren 62  Junioren 68  Junioren 56  Junioren 53 

Kadetten 51  Kadetten 39  Kadetten 39  Kadetten 29 

Pupillen 45  Pupillen 52  Pupillen 34  Pupillen 29 

Welpen 34  Welpen 35  Welpen 22  Welpen 32 

           

totaal 192  totaal 194  totaal 151  totaal 143 

           

E-lic Jongens 1.1.2005   E-lic Jongens 1.1.2006   E-lic Jongens 1.1.2007   E-lic Jongens 1.1.2008  

Junioren 34  Junioren 34  Junioren 28  Junioren 19 

Kadetten 68  Kadetten 36  Kadetten 40  Kadetten 31 

Pupillen 31  Pupillen 26  Pupillen 33  Pupillen 25 

           

totaal 133  totaal 96  totaal 101  totaal 75 

           

           

           

A-lic. Meisjes 1.1.2005   A-lic. Meisjes 1.1.2006   A-lic. Meisjes 1.1.2007   A-lic. Meisjes 1.1.2008  

Junioren 1  Junioren 0  Junioren 1  Junioren 0 

Kadetten 2  Kadetten 0  Kadetten 0  Kadetten 2 

Pupillen 0  Pupillen 1  Pupillen 1  Pupillen 0 

Welpen 1  Welpen 0  Welpen 0  Welpen 3 

           

totaal 4  totaal 1  totaal 2  totaal 5 

           

B-lic. Meisjes 1.1.2005   B-lic. Meisjes 1.1.2006   B-lic. Meisjes 1.1.2007   B-lic. Meisjes 1.1.2008  

Junioren 20  Junioren 16  Junioren 11  Junioren 13 

Kadetten 5  Kadetten 10  Kadetten 9  Kadetten 6 

Pupillen 5  Pupillen 8  Pupillen 6  Pupillen 4 

           

totaal 30  totaal 34  totaal 26  totaal 23 
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vervolg jeugdlicenties 
 
C-lic. Meisjes 1.1.2005   C-lic. Meisjes 1.1.2006   C-lic. Meisjes 1.1.2007   C-lic. Meisjes 1.1.2008  

Junioren 9  Junioren 12  Junioren 6  Junioren 5 

Kadetten 5  Kadetten 9  Kadetten 5  Kadetten 6 

Pupillen 6  Pupillen 12  Pupillen 1  Pupillen 2 

           

totaal 20  totaal 33  totaal 12  totaal 13 

           

D-lic. Meisjes 1.1.2005   D-lic. Meisjes 1.1.2006   D-lic. Meisjes 1.1.2007   D-lic. Meisjes 1.1.2008  

Junioren 6  Junioren 10  Junioren 7  Junioren 5 

Kadetten 20  Kadetten 8  Kadetten 12  Kadetten 9 

Pupillen 16  Pupillen 9  Pupillen 13  Pupillen 6 

Welpen 9  Welpen 10  Welpen 11  Welpen 3 

           

totaal 51  totaal 37  totaal 43  totaal 23 

           

totaal  jeugd 2005 604  totaal  jeugd 2006 609  totaal  jeugd 2007 504  totaal  jeugd 2008 435 
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Overzicht verloop jeugdlicenties 2005 t/m 2007 
 

Jongens      Meisjes     

Lic. Jun.  1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008  Lic.Jun.  1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 

A 7 4 4 7  A 1 0 1 0 

B 27 28 14 19  B 20 16 11 13 

C 62 68 60 55  C 9 12 6 5 

D 62 68 56 53  D 6 10 7 5 

E 34 34 28 19       

           

Totaal 192 202 162 153  Totaal 36 38 25 23 

           

           

Lic. Kad. 1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008  Lic.Kad. 1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 

A 4 3 3 4  A 2 0 0 2 

B 12 6 9 11  B 5 10 9 6 

C 32 59 37 36  C 5 9 5 6 

D 51 39 39 29  D 20 8 12 9 

E 68 36 40 31       

           

Totaal 167 143 128 111  Totaal 32 27 26 23 

           

           

Lic. Pup. 1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008  Lic.Pup. 1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 

A 1 4 4 3  A 0 1 1 0 

B 10 9 11 7  B 5 8 6 4 

C 17 30 26 11  C 6 12 1 2 

D 45 52 34 29  D 16 9 13 6 

E 31 26 33 25       

           

Totaal 104 121 108 75  Totaal 27 30 21 12 

           

Lic. Wlp. 1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008  Lic.Wlp. 1.1.2005 1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 

A 2 3 1 0  A 1 0 0 3 

D 34 35 22 32  D 9 10 11 3 

           

Totaal 36 38 23 32  Totaal 10 10 11 6 

           

Totaal           

Competitie-           

spelers 499 504 421 371   105 105 83 64 
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TOERNOOIEN EN EVENEMENTEN 
 

De Commissie Toernooien en Evenementen bestond in 2007 uit de volgende personen: 
 

Huub Koen Afdelingskampioenschappen 

 Afdelingsjeugdmeerkampen (i.s.m. Jeugdzaken) 
 B/C-jeugdranglijst toernooi (i.s.m. Jeugdzaken) 

Wiebe Anema Afdelingsjeugdmeerkampen (i.s.m. Jeugdzaken) 
vacature Bekerwedstrijden Regio Noord 

Harry Feenstra Bekerwedstrijden Regio Zuid 

Carel Cools B/C-jeugdranglijst toernooi (i.s.m. Jeugdzaken) 
Joke Wijker Afdelingskampioenschappen 

 B/C-jeugdranglijst toernooi 
Rijko Kramer Klimop toernooi 

 
In het jaar 2007 zijn de volgende activiteiten gehouden: 

 

AFDELINGSKAMPIOENSCHAPPEN 
 

In 2007 zijn de Afdelingskampioenschappen van de Afdeling Holland-Noord gehouden op zaterdag 21 
januari (jeugd) en zondag 22 januari (senioren) in Sporthal Beverwijk en de Kinheim Hal in Beverwijk. 

 

Afdelingskampioen werden bij de jeugd: 
O. bij de meisjes Maud Harding van de vereniging HBC  

P. Bij de jongens Ewout Oostwouder van de vereniging DOKO(Z). Een bijzonder knappe prestatie 
van Ewout aangezien hij op dat moment pas eerstejaars kadet was! 

Q. De verenigingsprijs bij de jeugd was voor de vereniging HBC. 
Afdelingskampioen werden bij de senioren: 

F. Bij de dames ging de titel naar Tessa van Dijk van de vereniging Rapidity  

G. Bij de heren naar Chris Walbrecht van de vereniging The Victory. 
H. De verenigingsprijs bij de senioren was voor de vereniging The Victory. 

 
Voor de volledige uitslagen verwijs ik u graag naar de website van onze afdeling 

(http://www.nttb.nl/hollandnoord/) 
 
 

KLIMOP TOERNOOI 2006 – 2007 
 

Traditiegetrouw werd het Klimop toernooi weer gehouden onder leiding van Rijko Kramer. 

Als alles goed gaat was dit de laatste keer dat dit evenement alleen voor de jeugd van Regio Zuid is 
georganiseerd. In 2008 zullen ook de verenigingen uit Regio Noord benaderd worden voor deelname. 

 
BEKERCOMPETITIE REGIO NOORD 2006 – 2007 

 

Arjen de Jong is i.v.m. studie niet in staat geweest de bekerwedstrijden in Regio Noord te organiseren. 
De bekerwedstrijden zijn nu in 2006 en 2007 niet gehouden in Regio Noord. 

Voor de toekomst willen wij proberen om de Bekerwedstrijden niet meer per regio te houden, maar 
afdelingsbreed. 

 
BEKERCOMPETITIE REGIO ZUID 2006 – 2007 

 

Deze werden zoals te doen gebruikelijk gehouden onder leiding van Harry Feenstra. 
In totaal deden deze keer 72 teams deel, waarvan na een 1e en 2e ronde 24 teams zich plaatsten voor de 

finaleavond, gehouden op 11 mei 2007. 
Op 11 mei meldden zich in de zaal van Flits/Theresia de 24 tweemans-teams die in 6 verschillende klassen 

gingen strijden om de bekers in de regio Zuid. Op 12 tafels werd er verwoed, en soms hoogstaand, gestreden 

om de punten. Rond kwart voor 8 kon worden begonnen en tegen 12 uur was het hele evenement weer 
achter de rug en waren de bekers veroverd. Opvallend was dat in de 5e klasse: 1. de beide groepswinnaars in 

de 1e ronde werden verslagen en 2. vrijwel alle ontmoetingen eindigden in 3-2. 

http://www.nttb.nl/hollandnoord/
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Hieronder de winnaars  per klasse: 
1e/2e klasse: HBC 1 

3e klasse: Tazano 1 
4e klasse: HTC 3 

5e klasse: Diemen 1 

6e klasse: The Victory 4 
7e klasse: VDO/SE 3 

 
B/C-RANGLIJSTTOERNOOI 

 

Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober 2007 werd weer het Landelijk B/C-jeugdranglijsttoernooi in Sporthal 
De Opgang in Zwaag en voor de welpen in de zaal van TTV Disnierats in Hoorn gehouden i.s.m. 

Jeugdzaken. 
Dit toernooi was ook dit jaar o.l.v. Joke Wijker en Carel Cools weer een groot succes met een totaal aantal 

deelnemers van 664! 
In totaal deden er in de C-categorie 264 jongens en 52 meisjes mee, in de B-categorie 156 jongens en 136 

meisjes en bij de welpen 32 jongens en 24 meisjes mee. 

Voor de uitslagen verwijs ik u graag naar de website van de afdeling. 

(http://www.nttb.nl/hollandnoord/) 
 

AFDELINGSJEUGDMEERKAMPEN 
 

Op zondag 23 september (eerste voorronde), 7 oktober (tweede voorronde) en 28 oktober (finaleronde) is 
gestreden door de jeugd in het kader van de Afdelingsjeugdmeerkampen. De beste meisjes en jongens 

konden zich in de finaleronde plaatsen voor de Nationale jeugdmeerkampen, naast de jongens en meisjes 
met een A-licentie, die rechtstreeks geplaatst waren. 

De finaleronde werd traditioneel weer gehouden bij Flits/Theresia in Zaandam, waarbij een woord van dank 

voor de voortreffelijke medewerking van de verenging Flits/Theresia hier wederom op zijn plaats is! 
Voor de uitslagen van de finaleronde verwijs ik u graag naar de website van de afdeling  

(http://www.nttb.nl/hollandnoord/) 
 

Resumerend kan ik zeggen dat er in het afgelopen jaar weer vele toernooien en andere evenementen zijn 

georganiseerd zoals al uit bovenstaande blijkt en gelukkig heel vaak met succes! 
Toch blijft het zaak om ook op het vlak van alles wat er georganiseerd wordt alert te blijven op nieuwe 

ontwikkelingen, zodat we zowel de jeugd als de senioren toernooien kunnen aanbieden, die vele deelnemers 
zullen trekken. Ook dat is immers een manier om leden te behouden en nieuwe leden aan te trekken. 

Dat een goed kader hierbij onmisbaar is spreekt voor zich. 

 
Tot slot wil ik al “mijn” commissieleden en andere “helpers” bedanken bij het helpen organiseren, assisteren 

en anderszins, want zonder al deze mensen zou mijn functie een “loze” functie zijn. Nogmaals bedankt!! 
 

http://www.nttb.nl/hollandnoord/
http://www.nttb.nl/hollandnoord/
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COMMUNICATIE & PR 
 

Een drietal hoofdpunten verdienen vanuit de portefeuille Communicatie & PR  aandacht in dit verslag over 
het bondsjaar 2007, te weten huisstijl NTTB, Tafeltennis Reporter en afdelingswebsite. 

 

HUISSTIJL 
 

Allereerst werd in de loop van het jaar de huisstijl van de NTTB versterkt doorgevoerd. Mede door het 
beschikbaar komen van aan de afdelingen gerelateerde logo’s en andere ontwerpen, afgeleid van de al 

enige jaren gevoerde landelijke NTTB-uitingen, konden in de Afdeling Holland-Noord alle publicaties 

standaard worden voorzien van het algemene beeldmerk. Successievelijk zullen documenten waarbij dat nog 
niet het geval kon zijn ook binnen dit regime worden opgenomen. Daarmee wordt onderstreept dat de 

activiteiten van de afdeling onderdeel zijn van de nationale organisatie NTTB. 
 

TAFELTENNIS REPORTER 
 

Al een flink aantal jaren heeft de afdeling te maken met sterk verminderende belangstelling voor de 

papieren uitgave van de Tafeltennis Reporter, hetgeen alles te maken heeft met de verschuiving van 
informatiestromen naar digitale media zoals internet en e-mail. Vanwege zwaar teruglopende inkomsten uit 

betaalde abonnementen op de TTR was een sluitende exploitatie van ons mededelingen orgaan in de 
bestaande opzet dan ook niet meer mogelijk. Het afdelingsbestuur heeft daarvoor naar een oplossing 

gezocht en aan de Algemene Ledenvergadering een voorstel gepresenteerd voor voortzetting van deze 

unieke weekuitgave in vereenvoudigde vorm. Na verkregen instemming hiermee wordt sinds september 
2007 het blad uitsluitend nog, naast een enkele direct belanghebbende, aan betalende abonnees verzonden. 

Een woord van waardering past voor de wijze waarop het bondsbureau de onverminderde hoeveelheid 
informatie steeds weer in de beperkte omvang van het blad weet op te nemen. 

 
WEBSITE 

 

Evenals in alle voorgaande jaren nam het bezoek aan de afdelingswebsite weer toe, zij het dat de tijd dat 
daarbij sprake was van dubbele groeicijfers voorbij lijkt. Niettemin is het duidelijk dat vandaag de dag de 

informatievoorziening via internet verreweg de belangrijkste is, en dus in nog toenemende mate door leden 
en andere geïnteresseerden wordt gebruikt voor het raadplegen van uitslagen, standen en wat dies meer zij. 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het verloop van deze ontwikkeling tot een totaal van 138.132 

bezoekers in 2007. De separate bestanden van de regio Noord werden ook nog 18.332 maal bezocht. 
 

 

 
 
Naast competitie en aanverwante zaken werd er meer aandacht dan voorheen besteed aan informatie vanuit 
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andere beleidsterreinen, met name de onderwerpen algemeen bestuur en jeugd zijn thans prominenter 
aanwezig. Het ligt in de bedoeling deze trend in de komende periode voort te zetten, zodat zoveel mogelijk 

van de beschikbare informatie vanuit het afdelingsbestuur of anderszins direct beschikbaar is voor 
belanghebbenden. 

Voor het realiseren van een meer eigentijdse presentatie van de website werden in de loop van het 

verslagjaar de eerste stappen gezet en naar verwachting kan dit proces later in het lopende jaar worden 
afgerond. 
 


