
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 29 mei 2018  bij t.t.v. Rapidity, Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk. Aanvang: 20.00 uur. 
 

Een en ander conform het afdelingsreglement van de N.T.T.B., hoofdstuk II, artikel 3, lid 1. 
Attentie: van toepassing is ook artikel 4, lid 3 van het afdelingsreglement: 
het niet bijwonen van een ALV is onderhevig aan een sanctie van € 25,- per vereniging. 
 

 
 
Agenda: 
 
1. Opening 
 
2. Mededelingen 
 
3. Ingekomen stukken 
 
4. Notulen van de afdelingsledenvergadering van 23 mei 2017 
 
5. Jaarverslagen 2017      pagina 
 

a. Secretariaat        3 -  4 
b. Ledenadministratie       5 -  6 
c. Wedstrijdzaken        7 - 10 
d. Toernooien en Evenementen    11 - 13 
e. Jeugdzaken      14 
f. Afdelingsondersteuning     15 - 17 

 
6. Financieel overzicht 2017     18 - 19 
 
7. Uitreiking Mortier-Stokman bokaal 
 
8. Benoeming bestuursleden 
 
9. Benoeming bondsraadsleden 
 

10. Activiteitenplan en budget 2019   bijlage   7 - 13 
 
11. Benoeming commissieleden 
 
12. Wijziging Afdelingscompetitiereglement  bijlage 14 - 15 
 
13. Verenigingsvoorstellen 
 
14. Rondvraag 
 
15. Sluiting 
 
 
Correspondentie inzake deze vergadering dient één week voor de vergaderdatum in het bezit te zijn van het afdelingsbestuur, 
bij voorkeur via e-mail aan: secretaris@nttb-hollandnoord.nl. 

 
 
NB: er volgt geen schriftelijke toezending van deze documenten! 
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Toelichting bij de agenda 

 
8. Benoeming bestuursleden 

In aansluiting op de uitkomsten van de bestuurlijke vernieuwing binnen de NTTB stelt het afdelingsbestuur zich 

voor het college als volgt nieuw vorm te geven: 
portefeuille   huidige bezetting 

voorzitter    vacature 
penningmeester / wnd. secretaris Marcel Frijhoff 

jeugdzaken / wnd. voorzitter  Ron Suanet    volgens rooster aftredend 
wedstrijdzaken   vacature 

sportparticipatie   vacature 

 

• Het afdelingsbestuur stelt de ALV voor Ron Suanet te herbenoemen tot bestuurslid. 
 

Het afdelingsbestuur ziet zich dus geconfronteerd met meer vacante als bezette zetels. Veel onderwerpen krijgen 
daardoor niet de aandacht die zij nodig hebben en noodzakelijke werkzaamheden worden niet uitgevoerd wegens 

gebrek aan menskracht. Dit gaat uiteraard ten koste van het voorgestane beleid en geplande activiteiten 

daarvan. Daarnaast worden de overgebleven bestuurders onevenredig belast met taken die in principe niet tot 
hun werkterrein behoren. 

Dit alles in aanmerking nemend maant het bestuur de vergadering dringend voor de aangegeven functies 
een kandidaat te leveren. 

 
Kandidaten voor de aangegeven vacatures worden verzocht zich uiterlijk 10 dagen voor de datum van de ALV 

schriftelijk, vergezeld van een formele voordracht door tenminste tien NTTB-leden van onze afdeling, aan te 
melden bij het afdelingsbestuur, e-mail: secretaris@nttb-hollandnoord.nl. 

 

9. Benoeming bondsraadsleden 
Bondsraadslid Gerard van Giessen is aftredend en herkiesbaar. Het afdelingsbestuur stelt voor Gerard van 

Giessen te herbenoemen als afgevaardigde namens Holland-Noord. 
 

Voor de bondsraadvertegenwoordiging zijn er voor de twee reserve afgevaardigden nog vacatures. 

De afdeling heeft zeer dringend behoefte aan geëngageerde leden die ons willen vertegenwoordigen in het 
hoogste college van de NTTB en die mee willen discussiëren en besluiten over het beleid en de toekomst van het 

georganiseerde tafeltennis in Nederland. 
Het afdelingsbestuur ziet met bijzondere belangstelling kandidaten daarvoor zich aanmelden, dan wel wordt 

graag op mogelijk geschikte personen opmerkzaam gemaakt. 
Eventuele tot aan de vergadering nog nakomende kandidaatstelling voor bondsraadsleden en reserve 

bondsraadsleden zal worden nagezonden. 

 
10. Activiteitenplan 2019 

Het activiteitenplan en het budget voor het bondsjaar 2019 zijn opgenomen op pagina 7 t/m 13 van deze bijlage. 
 

11. Benoeming commissieleden 

Samenstelling diverse commissies: 
 

Commissie Wedstrijdzaken 
Ruud van de Water ACL, AJCL, seniorenlicenties 

Carel Cools ACL regio Noord 

 
Talentherkenning & -ontwikkeling  

Yana Timina afdelingstrainer 
Yuwei Grijpink assistenttrainer 

 
Toernooien & Evenementen  

Huub Koen Jeugdmeerkampen en Klassentoernooi 

vacature Jeugdranglijsttoernooien, uitwisseling 4-afdelingen 
 

De geachte afgevaardigden naar de ALV wordt zeer dringend gevraagd kandidaten aan te bieden voor een van 
de vacante functies binnen de afdeling. Geïnteresseerden kunnen zich te allen tijde vooraf, dan wel tijdens de 

vergadering melden voor een functie bij (de secretaris van) het afdelingsbestuur. 
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NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 23 mei 2017 te Beverwijk 
 
Aanwezig: 

• Afdelingsbestuur: Ron Suanet – wnd. voorzitter/penningmeester en Marcel Frijhoff – wnd. 

secretaris/communicatie 

• Afdelingsondersteuner: David de Gilder 

• Bondsraadslid: Gerard van Giessen 

• Verenigingen: 35 vertegenwoordigers van 29 van de 59 verenigingen. 

• Erelid: Jan Backhuijs, Leden van Verdienste: Huub Koen en Karel Mellenbergh 

 
Afwezige verenigingen met kennisgeving: 

Castricum, Duintreffers, Patrios, Polisport, The Victory. 
 

Afwezige verenigingen zonder kennisgeving: 

Amstelveen, ASSV, Backhands, Bloemenlust, De Roemer, De Victors, De Volewijckers, Diemen, Doko (Z) 
Flits/Theresia, Fusia, GTTC, Koerdisch NL SV, MEO, Noordkop, Olympia, Puinhoop United, Spaarne, 

Spoetnik ‘81, Sporting SDO, Tebunus Alkmaar, United Oost, US, VDO/SE, ZTTC. 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur en heet iedereen, met name de ereleden, van harte welkom.  

Hij stelt voor om na agendapunt 4 een agendapunt 4a in te voegen: introductie van de Afdelingsondersteuner 

(AO). De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen voor deze vergadering. 

 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering. 

 
4. Notulen van de afdelingsledenvergadering van 31 mei 2016 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 

4a. Voorstellen Afdelingsondersteuner David de Gilder 

David de Gilder stelt zich voor: hij is 20 jaar oud en speelt bij HBC. Hij is recent Afdelingsondersteuner geworden 
en geeft kort aan wat zijn taken zijn: het verbinden van verenigingen met de afdeling en landelijke organisatie en 

het verbeteren van de contacten tussen de afdeling en verenigingen. Zijn speerpunten voor de korte termijn zijn: 
 

1.  Het bezoeken van verenigingen: hij vindt dat waardevol en denkt dat er veel te leren is.  Het adviseren van 

verenigingen is daarvan een onderdeel. Hij moedigt de verenigingen aan om een bezoek aan te vragen en hij zal 
zelf ook contact opnemen om bezoeken af te spreken. 

 
2. Werving van kader, zowel voor de afdeling als voor de verenigingen: hij wil de voorwaarden daarvoor 

scheppen door het organiseren van opleidingen. Hij hoopt dat degenen die nu opgeleid worden vele jaren lang 

binnen tafeltennis actief kunnen zijn.  
Hij wijst erop dat het Afdelingsbestuur uit slechts 2 mensen bestaat. Dat is te weinig om alle activiteiten uit te 

kunnen voeren en hij wil daarvoor commissies instellen. 
 

3. Samenwerking tussen verenigingen: In Amsterdam is een jeugdevenement gehouden en dat was succesvol 
door de samenwerking van enkele verenigingen. Hij wil verbindingen leggen tussen de verenigingen, maar 

verenigingen kunnen hiervoor natuurlijk ook zelf het initiatief nemen. 

Hij laat weten dat de verenigingen die nog geen Table Stars-map hebben deze vanavond bij hem kunnen 
ophalen. Daarnaast heeft hij ook ballen beschikbaar voor verenigingen in het kader van de actie “ballen voor 

ledengroei”. 
 

De voorzitter zegt dat hij vertrouwen heeft in de activiteiten van David, omdat hij bruist van ideeën en de 

voorzitter vraagt de verenigingen om hun medewerking. Het is noodzakelijk om actief te zijn met ledenwerving 
om tafeltennis te laten overleven. Tafeltennis is teveel aan het vergrijzen en daarom moeten verenigingen actief 

zijn en initiatieven ontplooien. Verenigingen die dit hebben gedaan hebben bewezen dat dit werkt door een flinke 
stijging van het aantal leden. Samenwerking kan daarin zeker ook een grote rol spelen. De voorzitter hoopt dat 

zich ook kandidaten voor het Afdelingsbestuur melden.  
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Hij informeert de vergadering dat ook op het gebied van jeugd stapjes worden gezet: de Regionale Bondstraining 

opnieuw is opgezet en bijzonder succesvol is met 2 grote groepen. Daarnaast is MJ- Tafeltennis in de afdeling 
actief (zij hebben vorig jaar daarvoor de Mortier-Stokmanbokaal ontvangen): niet alleen voor de jeugd, maar ook 

b.v. voor bejaardentehuizen. Als initiatieven eventueel financiële ondersteuning nodig hebben, kan contact 

gezocht worden met de afdeling. 
 

5. Jaarverslagen 2016 
a. Secretariaat 

Het jaarverslag van het secretariaat wordt vastgesteld. 
b. Ledenadministratie 

Het jaarverslag van de ledenadministratie wordt vastgesteld. 

c. Wedstrijdzaken  
Het jaarverslag Wedstrijdzaken wordt vastgesteld. 

d. Toernooien en Evenementen 
Het jaarverslag Toernooien en Evenementen wordt vastgesteld. 

 

6. Financieel Jaarverslag 2016 
Het financieel jaarverslag in het nieuwe format wordt vastgesteld.  

Het is niet meer nodig dat een kascontrolecommissie dit bekijkt, omdat de administratie wordt gevoerd in 
Zoetermeer en wordt gecontroleerd door de accountant, de Bondsraad stelt het vervolgens formeel vast. 

 
7. Uitreiking Mortier-Stokman bokaal 

De voorzitter zegt dat deze bokaal dit jaar aan Robert van der Wateren, de voormalige voorzitter van de afdeling, 

wordt uitgereikt. Ron zegt dat indertijd een nieuwe afdelingsvoorzitter gezocht werd en Robert werd hiervoor 
benaderd. Die ging echter niet over een nacht ijs en pakte dit zeer serieus aan door eerst gesprekken aan te 

gaan, onder andere met de voorzitter van de NTTB, om te weten wat de functie inhield en te onderzoeken of hij 
daarvoor geschikt zou zijn. Na die gesprekken heeft hij de beslissing genomen om zich kandidaat te stellen. Het 

is bekend dat Robert de organisatie veel te rommelig en ingewikkeld vond en zich heeft ingespannen om dit aan 

te passen, onder andere via het College van Voorzitters. Helaas moest Robert wegens ziekte stoppen, maar de 
voorzitter weet zeker dat het uiteindelijk gelukt zou zijn. Hij herinnert zich dat Robert vond dat iedere vrijwilliger 

een kerstpresentje verdiende en hij ging dit persoonlijk bij de vrijwilligers in de afdeling brengen. De voorzitter 
bedankt Robert van harte voor zijn inzet voor de afdeling. 

 

Robert bedankt voor de onderscheiding en zegt dat hij door Marcel Frijhoff werd benaderd voor een functie als 
afdelingsbestuurslid en uiteindelijk werd hij benoemd tot voorzitter. Hij heeft het voorzitterschap 7 jaar met 

plezier bekleed. Hij laat weten dat het hem helaas niet gelukt is om de organisatie te veranderen, maar is wel 
van mening dat het opheffen van de Bondsraad een effectievere wijze van werken zou opleveren. 

 
8. Benoeming bestuursleden 

Het Afdelingsbestuur stelt voor om Marcel Frijhoff te herbenoemen als bestuurslid. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Ron Suanet zal de portefeuille Jeugdzaken onder zijn hoede nemen en Marcel Frijhoff wordt penningmeester. 

Marcel Frijhoff bedankt voor het vertrouwen en spreekt de hoop uit op korte termijn medebestuursleden te 
mogen verwelkomen. De voorzitter roept de vergadering op om de ogen open te houden voor mogelijke 

kandidaten kijken. 

 
9. Benoeming Bondsraadsleden 

De afdeling is nog op zoek naar plaatsvervangende Bondsraadsleden. De voorzitter vraagt ook hiervoor om 
kandidaten voor te dragen. 

 
10. Activiteitenplan en budget 2018 

De NTTB heeft een nieuw format aangeleverd en het Afdelingsbestuur heeft een activiteitenplan opgesteld met 

daarin een drietal speciale activiteiten:  
 

1. Stimuleren van het aanvragen van een VOG, zowel voor trainers als voor bestuurders; 
 

2. Het doen van onderzoek naar de kwaliteit van de verenigingen: dit wordt meegenomen in 

verenigingsbezoeken of door het uitzetten van een enquete.  
Gevraagd wordt wat het doel van dit onderzoek is. 
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De voorzitter antwoordt dat hiermee in kaart gebracht kan worden wat de sterke en zwakke punten zijn. 

Daarmee kunnen verenigingen ondersteund worden bij het versterken van de zwakke punten en het in contact 
brengen met verenigingen die daarbij kunnen helpen. 

 

3. Een uitvoeringsproject wedstrijdaanbod bij scholen en buurthuizen in Amsterdam: daar bruist de 
tafeltenniswereld o.a. door de inzet van combinatiefunctionarissen. De kartrekkers willen hier graag mee verder. 

In Amsterdam is het project succesvol, maar bijv. in de kop van Noord-Holland zijn deze initiatieven er niet en 
kunnen daar dus opgezet worden. 

 
De voorzitter licht toe dat het activiteitenplan wordt beoordeeld door een aparte commissie, de Adviescommissie 

Uitvoering Beleid, kortweg AcUB. 

Edwin van Eijk (Disnierats) vraagt in hoeverre de afdeling kan ondersteunen bij het werven van leden, want daar 
is grote behoefte aan. 

De voorzitter antwoordt dat zowel het Afdelingsbestuur als de Afdelingsondersteuner kunnen helpen bij het 
uitvoeren van de plannen. De vereniging moet wel kader beschikbaar hebben, want het moet  bij de vereniging 

gebeuren. Het AB kan helpen bij het opstellen van beleids- en uitvoeringsplannen, MJ kan helpen bij 

ledenwerving. 
 

Arthur Koomen (Stede Broec) zegt dat met groot succes voor de jeugd van 8-9 jaar een gasttraining is gegeven 
door Britt Eerland. 

De voorzitter vraagt om deze informatie vooraf te delen zodat zo’n training bezocht kan worden en voor 
promotiedoeleinden gebruikt kan worden. 

 

Jeroen Kuijt (MJ-Tafeltennis) geeft informatie over de activiteiten van MJ in het kader van gasttrainingen, 
bedrijfsuitjes, verjaardagsfeestjes, enz. Hij geeft aan dat het beter is om 1x per jaar te knallen voor ledenbehoud 

en ledenwerving in plaats van 10 keer per jaar iets een beetje te doen. 
 

De ALV stelt het activiteitenplan vast. 

 
11. Benoeming commissieleden 

Hoofdtrainer Yana Timina geeft een korte introductie over de RBT-training die elke 2 weken op woensdag wordt 
gegeven. Er zijn 2 groepen die 2 uur trainen. Het is begonnen met 12 kinderen per groep, maar dit is inmiddels 

flink uitgebreid. Als verenigingen kinderen hebben die meer willen leren, dan kunnen ze contact met Yana 

opnemen voor een proeftraining. De trainingen zijn succesvol en dit heeft o.a. geresulteerd in een goede 
afvaardiging voor de NTTB-Jeugdcup. Yana vindt het belangrijk dat goede spelers met goede spelers trainen. 

In de afdeling zijn 2 RTC’s voor talenten en de voorzitter roept iedereen op om mogelijke talenten een 
proeftraining te laten volgen. 

Bij voldoende talenten kan eventueel een volgende RBT-training worden opgezet. 
De voorzitter zou graag nog een tweede locatie in de kop van Noord-Holland opzetten, maar nog belangrijker 

vindt hij het dat een RBT kwaliteit biedt. Hiermee kunnen jeugdverenigingen ondersteund worden. 

 
Robert Holscher (DOV) denkt dat een tweede RBT een aanzuigende werking zou kunnen hebben en kortere 

afstanden zouden daarbij kunnen helpen. 
De voorzitter vindt dat de intrinsieke motivatie wel bij een speler aanwezig moet zijn en is ook van mening dat de 

RBT Amsterdam verder uitgebouwd mag worden. 

Voor deelname wordt een kleine bijdrage gevraagd en dat is een extra prikkel voor de deelnemers. 
 

De leden van de commissies worden herbenoemd. (Zie het overzicht hierna.) 
 

Commissie Wedstrijdzaken 
Ruud van de Water ACL, AJCL, seniorenlicenties 

Carel Cools ACL regio noord 

 
Talentherkenning & -ontwikkeling  

Yana Timina afdelingstrainer 
Tanja Helle assistent-trainer 

 

Toernooien & Evenementen  
Huub Koen Jeugdmeerkampen en Klassentoernooi 

Joke Wijker Jeugdranglijsttoernooien 
vacature Uitwisseling 4-afdelingen, afdelingsontmoetingen 
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Huub Koen stelt zich beschikbaar voor algemene ondersteuning. 
 

12. Wijziging Afdelingscompetitiereglement 

Onno Meijer (GSV Heemstede) merkt op dat de sanctie bij niet-volledig opkomen niet is opgenomen. Marcel 
Frijhoff antwoordt dat de sanctie in de boetelijst staat en daarmee voldoende geregeld is. 

 
De ALV gaat akkoord met de wijziging. 

 
13. Verenigingsvoorstellen 

Er zijn geen voorstellen ontvangen. 

 
14. Rondvraag 

- De voorzitter vraagt de verenigingen om een Table Stars map op te halen. 
- Robert Holscher (DOV) vraagt of meer bekend is over de enquête m.b.t. het onderzoek competitie. 

Aangegeven wordt dat het in delen wordt verzonden, maar leden waarvan het e-mailadres niet in NAS 

staat, ontvangen het in ieder geval niet. De voorzitter vraagt de verenigingen om dit goed te regelen. 
 

15. Sluiting 
De voorzitter bedankt voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 21.32 uur. 
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Agendapunt 10 
 
AFDELINGSACTIVITEITENPLAN 2019 

  

Deel 1. Beschrijving speciale activiteiten  
Bij de speciale activiteiten dienen de afdelingen zelf aan te geven welke inhoudelijke criteria in welke mate 

worden ondersteund. Alle criteria die van toepassing zijn, dienen in de beschrijving van de activiteit te worden 
toegelicht.  

Bij de kosten dient een globale specificatie toegevoegd te worden (de verschillende uitgaven en inkomsten in 

hoofdlijnen).   
Er dient ook aangegeven te worden op welke wijze de monitoring zal verlopen. Monitoring is van belang om bij 

te kunnen sturen. Als een activiteit vervalt of veel goedkoper uitgevoerd wordt komt er budget vrij om andere 
activiteiten uit te voeren. Het is belangrijk dat dit tijdig gesignaleerd wordt. In de beoordelingsmatrix in Bijlage 

1 moeten de afdelingen met een cijfer aangegeven in welke mate welk criterium van een activiteit naar de 

mening van de afdeling wordt ondersteund. In het format is ruimte voor 5 speciale activiteiten. Het mogen er 
ook minder of meer zijn.  

Van elke speciale activiteit dient een samenvatting gemaakt te worden. Deze wordt gebruikt in de stukken aan de 
Bondsraad.  

Daarnaast dient er een uitgewerkte versie te zijn en dient de matrix ingevuld te worden. Op basis hiervan zal de 

AcUB (Adviescommissie Uitvoering Beleid) inhoudelijk advies geven aan het HB.  

 

Naam afdeling Holland-Noord  

Datum + versienummer 17-04-2018, versie 1 

  

Activiteit 1 

Het stimuleren zodanig dat alle (jeugd)trainers en kaderleden in de afdeling in het bezit zijn van een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG). 

 

Ondanks dat dit natuurlijk een verantwoordelijkheid van verenigingen is, en het gratis is te regelen 

(www.gratisvog.nl) willen wij dit als afdeling graag ondersteunen, begeleiden en stimuleren. 

Als NTTB afdeling Holland Noord willen wij er in ieder geval alles aan doen om diegenen die de 

tafeltennissport qua scholing/coaching/leiding geven verder brengen zodanig te screenen dat het o.a. 

niet kan zijn dat eerder veroordeelde zedendelinquenten in de tafeltennissport werkzaam kunnen zijn 

in coach/ trainersfuncties. We richten ons hier niet alleen op bovenstaande, maar ook de kans op alle 

andere vormen van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag willen wij hierdoor verkleinen. 

 

We zijn in 2018 al met deze activiteit gestart, maar we verwachten niet dat de activiteit al naar tevredenheid zal 

zijn afgerond tegen het einde van dit jaar. Vandaar dat wij in 2019 weer met dezelfde activiteit door willen gaan. 

De matrix is hetzelfde ingevuld als vorig jaar. Er zijn geen kosten aan verbonden, en we zullen de vooruitgang 

monitoren door na te gaan of verenigingen dit geregeld hebben. Daarbij zullen we de verenigingen die dit goed 

regelen in het zonnetje proberen te zetten, bijvoorbeeld door daar een positief bericht over te plaatsen op de 

afdelingswebsite.  

 

Activiteit 2 

Uitvoeringsproject wedstrijdaanbod scholen/buurthuizen in Amsterdam. 

 

Het doel bij dit project is om aansluiting te zoeken tussen het aanbod op de scholen/buurthuizen en 

het NTTB-aanbod. Door dit wedstrijdaanbod leren wij deze doelgroep kennen. Hierbij is het streven 

om uiteindelijk de verbinding te leggen met een vereniging. Dit project kan waarschijnlijk tot stand 

komen in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Het streven zal eveneens zijn om tijdens de 

uitvoering van het project de kinderen ook (project)lid te maken van de NTTB. Jeugdspelers die regelmatig 

tafeltennissen op basisscholen worden hierbij uitgenodigd bij een vereniging in Amsterdam om daar wedstrijden 

te spelen tegen kinderen van andere scholen. Daarmee wordt de link gelegd tussen het recreatief tafeltennissen 

op scholen en het bezoeken van verenigingen. De uitvoering hiervan ligt bij Paul Molenaar van de gemeente 

Amsterdam en Frank Breg, eigenaar van zijn eigen tafeltennisschool. 

Ook met dit project zijn we al begonnen in 2018, en wegens tevredenheid en de geboekte progressie willen wij 

de activiteit in 2019 doorzetten. Ook hierbij hebben we de matrix ten opzichte van vorig jaar niet veranderd. 

Daarbij hebben we voorlopig nog een deel van het budget van vorig jaar over, met de verwachting dat dit niet 
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Agendapunt 10 

 

helemaal op zal gaan. We doen daarom een kleinere aanvraag van 1000 euro ten opzichte van de 1500 euro die 

we vorig jaar hebben aangevraagd. 

 

Activiteit 3 

Begeleiding verenigingssamenwerkingen 

 

Met deze activiteit willen we proberen om lokale samenwerkingen tussen verenigingen op te starten. We denken 

dat verenigingen in onze afdeling vaak niet voldoende om zich heen kijken, en zien dan ook de meerwaarde van 

het starten van een dialoog tussen verenigingen. Dit willen we doen door regionale bijeenkomsten (geleid door 

de afdeling) te organiseren, waarmee we dan op regelmatige basis (ongeveer 2 keer per jaar, het liefste 

voorafgaand aan een nieuw competitieseizoen, en afhankelijk van de urgentie) met de verenigingen bij elkaar 

komen. De voornaamste onderwerpen die daarbij aan bod zullen komen zijn ledenwerving en behoud, kader, 

financiën, competitie en toernooien, talentontwikkeling, etc.; allen in het kader van samenwerking. Dit soort 

bijeenkomsten kunnen we zelfs nog koppelen aan een workshop, lezing, clinic van een goede speler of coach, of 

een praatje van ons of van iemand van het Bondsbureau. Hoe meer we in gesprek gaan met verenigingen, hoe 

meer ze van ons en de NTTB weten, hoe meer input ze kunnen leveren, etc. Ook komen we op deze manier met 

meerdere verenigingen tegelijk in contact, zodat we niet voor elke vereniging een verenigingsbezoek hoeven te 

organiseren. 

 

Wij denken daarmee als afdeling een belangrijke rol als bemiddelaar tussen de verenigingen te kunnen spelen. 

De beslissingen en acties die uit dit soort overleggen volgen zullen dan uit de verenigingen moeten komen, maar 

wij kunnen als afdeling wel een rol spelen als tussenpersoon. Wij denken dat dit de voornaamste rol is die het 

afdelingsbestuur en de afdelingsondersteuner kunnen spelen. In deze opzet is de activiteit ook uitvoerbaar voor 

ons sterk onderbemande bestuur en de afdelingsondersteuner. Het doel is om te proberen 3 à 4 verschillende 

lokale samenwerkingen op te starten, met dus een totaal aantal van tussen de 6 en 8 bijeenkomsten per jaar; 

daarmee kunnen we een groot deel van de afdeling bestrijken. De voornaamste criteria waaraan we bijdragen 

met deze activiteit is het verbeteren van de samenwerking tussen verenigingen. Door de inhoudelijke sparring op 

dergelijke bijeenkomsten zijn we er echter ook van overtuigd dat deze activiteit op de gebieden werving, behoud, 

kader, talentontwikkeling, speelplezier, etc. een bijdrage zal leveren. De kosten hiervoor zullen vooral bestaan uit 

extra reiskosten en eventueel consumpties, wij begroten deze op zo’n 500 euro. 

  

Activiteit 4  
Versterking afdelingskader 

 

In onze ogen is vooruitgang op dit vlak op korte termijn echt noodzakelijk is. De afdeling wordt eigenlijk al veel te 

lang onderbemand bestuurd, en een oplossing van dit probleem kan zorgen voor een groter enthousiasme, meer 

stabiliteit en een grotere productiviteit bij de afdeling. De noodzaak voor het probleem is enorm, en er dient dan 

ook op korte termijn een oplossing voor te komen. Met een sterkere afdelingsorganisatie kunnen we op termijn 

bijdragen aan bijna alle criteria uit de matrix hieronder. We dienen in eerste instantie natuurlijk de grootte van 

het probleem duidelijk te maken bij de verenigingen, en zijn daar in dit jaar al mee aan de slag gegaan, en zullen 

daar ook mee doorgaan. Vervolgens willen we een werkgroep starten om de organisatie van de afdeling te 

verbeteren. In die werkgroep nemen naast het afdelingsbestuur en de afdelingsondersteuner idealiter een paar 

vrijwilligers uit de afdeling en wellicht iemand uit het HB of van het Bondsbureau deel. Met die werkgroep willen 

we op zoek gaan naar nieuwe geschikte bestuurders van de afdeling. We willen de zoektocht naar 

bondsraadsleden, en commissieleden daar ook gelijk aan koppelen. 

 

De uitvoering van de activiteit bestaat vooral uit het samenstellen van een werkgroep, het organiseren van 

bijeenkomsten daarvoor en bij kandidaten of geïnteresseerden op bezoek te gaan. Wij willen ons in onze 

zoektocht niet allen beperken tot bestuursleden van binnen de tafeltenniswereld. Als we gemotiveerde en 

passende mensen kunnen vinden dan kunnen ze ook zonder tafeltennisachtergrond van waarde zijn. Wellicht dat 

er nog kandidaten zijn met bestuurservaring, maar tegenwoordig zonder baan zitten of met pensioen zijn, of 

mensen die juist graag bestuurservaring opdoen. Met de uitvoering beginnen we uiteraard in 2018, maar naar 

verwachting zal dit ook voor 2019 nog een erg noodzakelijke activiteit zijn. De kosten bestaan vooral uit 

reiskosten en eventuele consumpties, en begroten wij op 500 euro.  
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AFDELINGSACTIVITEITENPLAN 2019 

 

Deel 2. Matrix beoordeling speciale activiteiten 

  

Criteria: waardering aangeven (0 = Niet van Toepassing, 1 = Enigszins t/m 10 = Uitermate)  

Nummer + korte omschrijving activiteit  

 

 

 

   

 
  

1.  VOG’s 8 8 8 0 8 8 0 0 8 

2.  Scholencompetitie Amsterdam 8 0 8 0 0 0 9 8 8 

3.  Begeleiding samenwerking verenigingen 5 5 0 5 8 5 10 0 5 

4.  Versterking afdelingskader 0 5 0 0 10  0 7 0 10 

 

Toelichting:  

Per activiteit wordt met een cijfer aangegeven welk criterium in welke mate van toepassing is, dan wel met een 0 
als dit niet van toepassing is. De criteria die worden gewaardeerd met een cijfer 1 t/m 10 moeten in de 

beschrijving van de activiteit zijn toegelicht. 

 

 
  



pagina | - 10 -  
 

Agendapunt 10 

 

  Budgetaanvraag 2019     

          

  Basisactiviteiten:     

      aanvraag 2019  werkelijk 2017  

  Algemeen Bestuurlijke Zaken     

       €          1.000,00                 635,00  

A
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4211 organisatie Afdelings Leden Vergadering (ALV)  €            700,00                 644,00  

4212 organisatie Regionale bijeenkomsten  €            200,00                -115,00  

4213 organisatie vergaderingen Afdelings Bestuur (AB)  €            100,00                 106,00  

xxxx overleg Hoofdbestuur met afdelingen/verenigingen   landelijk budget    

        

Overige kosten bestuur en commissies  €            850,00                 779,00  

4201 bestuurskosten   
4221 kosten bondsraadsleden   
4249 overige commissiekosten  €              50,00                 100,00  

4250 reis- en verblijfkosten  €            800,00                 679,00  

        

algemene kosten  €          1.050,00              1.034,00  

4311 jubileum- en representatiekosten  €            300,00                 384,00  

4312 afdelingsbulletin  €            650,00                 650,00  

4322 vrijwilligersbeleid   
4330 kosten website   
4331 communicatiekosten algemeen   
4399 overige kosten algemeen  €            100,00   
        

bureaukosten  €          1.150,00              1.079,00  

4502 kantoorbenodigdheden  €            100,00                   59,00  

4503 drukwerk en kopieën  €            100,00   
4505 vergoeding pc-apparatuur  €            800,00                 800,00  

4506 porti  €              50,00   
4507 telefoonkosten  €            100,00                 100,00  

4599 overige kosten administratie- en beheer                 120,00  

          

  Subtotaal ABZ:  €         4.050,00              3.527,00  

          

  Wedstrijdsport: competitie     

          

C
o
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Competitie  €          1.550,00              1.450,00  

4720 competitie telefoon en fax  €              50,00   
4722 competitie vergoedingen a(j)cl's  €          1.000,00              1.000,00  

4723 competitie reis- en verblijfkosten  €              50,00   
4724 competitie porti  €            100,00                 100,00  

4726 competitievergaderingen  €              50,00                   50,00  

4729 competitie overige kosten  €            300,00                 300,00  

          

  Inkomsten competititie     

  8010 boetes  €          1.900,00              1.995,00  

          

  Subtotaal Competitie:  €            350,00-               -545,00  

          

  Kosten Algemeen Bestuurlijke Zaken  €         4.050,00              3.527,00  

  Kosten competitie  €         1.550,00              1.450,00  

  Inkomsten competitie  €         1.900,00              1.995,00  

  Budgetaanvraag basisactiviteiten:  €         3.700,00              2.982,00  
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  Reguliere activiteiten     

          

W
e
d

s
tr

ij
d

s
p

o
rt

 t
o

e
rn

o
o

ie
n

 e
n

 o
v
e

ri
g

e
 

Toernooien  €          6.640,00              4.229,00  

4701 nationale jeugdmeerkampen  €            850,00                 868,00  

4703 minimeerkampen/Euro Minichamps   
4706 afdelingskampioenschappen  €          2.500,00   
4707 ranglijsttoernooien  €          2.500,00              2.271,00  

4711 A-B-meerkampen voorrondes landelijk   
4714 Jeugdklassentoernooi  €            290,00                 240,00  

4715 meisjestoernooien/internationale toernooien  €            200,00   
4719 overige toernooien  €            300,00                 850,00  

4750 werkgroepavond toernooien   
        

Overige kosten wedstrijdsport  €            850,00                 459,00  

4704 starterswedstrijden/opstaptoernooi  €            200,00   
4705 pupillen/welpentoernooi   
4708 kosten bekerwedstrijden  €            600,00                 459,00  

4730 licentie-administratie  €              50,00   
4740 Werkgroep Wedstrijdzaken   

          

  Subtotaal Wedstrijdsport overige en toernooien:  €         7.490,00              4.688,00  

          

O
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Restitutie Opleidingen  €            600,00                 574,00  

4802 tt-1   
4803 tt-2  €            600,00                 574,00  

4804 tt-3   
4805 tt-4   
4806 tt-5   
        

4810 bijscholingen   
        

Overige kosten opleidingen  €            200,00                   80,00  

4820 trainersservice   
4899 overige kosten Opleidingen  €            200,00                   80,00  

          

  Subtotaal Opleidingen  €            800,00                 654,00  
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Sportparticipatie     

4901 Table Stars   
        

Overige kosten Sportparticipatie  €          2.000,00              1.510,00  

4910 ledenwerf- en -behoudacties  €          1.000,00                 650,00  

4919 overige kosten jeugdzaken  €            250,00                 300,00  

4922 promotie-stimulering  €            750,00                 495,00  

4923 nevenbonden   
4924 afdelingsontmoeting                   65,00  

4930 rijdende trainer   
4940 Werkgroep Breedtesport   
        

Kosten Afdelingsondersteuner   landelijk budget    

          

  Subtotaal Sportparticipatie  €         2.000,00              1.510,00  
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Talentherkenning en -ontwikkeling     

        

Afdelingstrainingen en Regionale bondstraining  €          5.800,00              5.814,00  

5000 afdelingstraining   
5001 (regionale) bondstraining  €            300,00                 447,00  

5021 zaalhuur regionale bondstraining  €          1.800,00              1.794,00  

5022 salariskosten regionale bondstrainer  €          3.500,00              3.399,00  

5023 overige kosten regionale bondstrainer   
5025 reis- en verblijfkosten regionale bondstrainer  €            200,00                 174,00  

        

5004 talentontwikkeling LOOT-school + RTC   
5055 (Internationale) toernooien   
        

Overige kosten talentherkenning en -ontwikkeling  €            800,00              2.487,00  

5002 welpen- en talentherkenningsdagen  €            300,00   
5003 werkgroep talentontwikkeling   
5007 trainingen welpen/miniwelpen   
5024 kosten NTTB Jeugdcup *)  €            500,00              2.487,00  

*) betreft kosten buiten de standaard: kosten voor 12 sporters en 2 coaches 
worden   

gefinancierd vanuit landelijk budget obv 2-persoons kamers.     

          

  Subtotaal Talentherkenning en -ontwikkeling  €         6.600,00              8.301,00  

          

O
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Opbrengsten  €          7.575,00              5.804,00  

8020 boetes ALV  €            600,00                 675,00  

8200 bijdragen inschrijfgelden / deelnemers  €          1.875,00   
8201 ontvangsten beker  €            600,00                 571,00  

8301 eigen bijdragen (regionale) bondstraining  €          1.500,00              1.325,00  

8402 eigen bijdragen Jeugdcup   
8450 inschrijfgeld meerkampen AB afdeling   
8451 inschrijfgeld meerkampen AB landelijk  €          3.000,00              2.870,00  

8799 overige opbrengsten                 363,00  

          

  Totaal kosten toernooien en overige wedstrijdsport  €         7.490,00              4.688,00  

  Totaal kosten opleidingen  €            800,00                 654,00  

  Totaal kosten sportparticipatie  €         2.000,00              1.510,00  

  Totaal kosten talentherkenning en -ontwikkeling  €         6.600,00              8.301,00  

  Totaal Opbrengsten reguliere activiteiten  €         7.575,00              5.804,00  

  Totaal budgetaanvraag reguliere activiteiten  €         9.315,00              9.349,00  

          

  Speciale activiteiten     
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6010 kosten activiteit 1   
6011 opbrengsten activiteit 1   
6020 kosten activiteit 2  €          1.000,00   
6021 opbrengsten activiteit 2   
6030 kosten activiteit 3  €            500,00   
6031 opbrengsten activiteit 3   
6040 kosten activiteit 4  €            500,00   
6041 opbrengsten activiteit 4   

          

  Totaal kosten speciale activiteiten   €          2.000,00                        -    

  Totaal opbrengsten speciale activiteiten  €                   -                          -    

  Budgetaanvraag Speciale activiteiten   €          2.000,00                        -    
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  Totaal kosten basisactiviteiten  €          5.600,00              4.977,00  

  Totaal opbrengsten basisactiviteiten  €          1.900,00              1.995,00  

  Budgetaanvraag basisactiviteiten  €          3.700,00              2.982,00  

          

  Totaal kosten reguliere activiteiten  €        16.890,00             15.153,00  

  Totaal opbrengsten reguliere activiteiten  €          7.575,00              5.804,00  

  Budgetaanvraag reguliere activiteiten  €          9.315,00              9.349,00  

          

  Totaal kosten  €        24.490,00             20.130,00  

  Totaal opbrengsten  €          9.475,00              7.799,00  

  Totaal budgetaanvraag  €        15.015,00             12.331,00  
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Wijziging Afdelingscompetitiereglement 
 

Voorstellen voor wijziging van het afdelingscompetitiereglement  
 

Art. 24 lid 3 

Wijzigen in: 
Een team uitkomend in de reguliere senioren- of jeugdcompetitie van de  afdeling mag, met uitzondering van het 

laatste team van de vereniging, bestaan uit maximaal 6 spelers. 
 

Reden: 
Verwerking van het desbetreffende AB besluit in het reglement. 

 

Art. 24 toevoegen aan lid 6 
De toe te voegen speler mag op de NTTB Elo-ranglijst geen persoonlijke rating hebben die, binnen een marge 

van 20 punten, hoger is dan de rating van het team waaraan de speler moet worden toegevoegd. 
 

Reden: 

Verwerking van een regel uit het voorwoord bij de competitie in dit reglement. 
 

Art. 24 lid 7 
Laatste twee regels van dit lid laten vervallen. 

 
Reden: 

In NAS kunnen alleen competitiegerechtigde leden in een team worden opgesteld of toegevoegd, ook kan de 

mutatie naar competitiegerechtigd alleen door de vereniging worden uitgevoerd en niet meer door de afdeling. 
 

Art. 27 
Lid 6 toevoegen 

Een vereniging kan voor een speler geen verzoek tot teamwijziging meer indienen als de desbetreffende speler 

reeds is uitgekomen in een wedstrijd van het team waarin deze oorspronkelijk staat opgesteld. 
 

Reden: 
Opnemen in het reglement van een binnen de afdeling al jaren bestaande regel. 

 

Art. 28 lid 2 
Competitie leider wijzigen in competitieleider. 

 
Reden: 

Tekstuele correctie 
 

Art. 30 lid 5 

Dit artikel laten vervallen. 
 

Reden: 
Het  gelijktijdig uitkomen in 2 wedstrijden van de afdelingscompetitie is conform de voorwaarden die hiervoor in 

het voorwoord staan en in het hieronder nog aan het reglement toe te voegen lid 9 in art. 31 toegestaan. 

 
Art. 31 lid 8 

eerste zin als volgt wijzigen: 
Spelers uit de leeftijdscategorie junioren plus eerstejaars senioren die alleen staan opgesteld in een team 

uitkomend in de landelijke c.q. afdelingsjeugdcompetitie mogen invallen in de afdelingsseniorencompetitie. 
 

Reden: 

Alle spelers uit de leeftijdscategorie junioren plus eerstejaars senioren die alleen staan opgesteld in een team 
uitkomend in de jeugdcompetities van de NTTB zijn gerechtigd om in te vallen in de afdelingsseniorencompetitie. 
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Wijziging Afdelingscompetitiereglement (vervolg) 
 

Art. 31 
Lid 9 toevoegen 

Een speler mag onder de volgende voorwaarden gelijktijdig aan twee wedstrijden van de afdelingscompetitie 

deelnemen. 
a. Voor aanvang van beide wedstrijden moeten alle daarbij betrokken aanvoerders of begeleiders op de 

achterzijde van de originele wedstrijdformulieren voor akkoord tekenen. Indien op één van de twee formulieren 
één of meerdere handtekeningen ontbreken is de speler die uitkomt in twee wedstrijden niet gerechtigd voor de 

wedstrijd waarin hij invalt. Het aantal hierbij betrokken teams is maximaal 4. 
b. Indien er gebruik gemaakt wordt van de hier geboden mogelijkheid, dan mag voor zover als nodig om 

praktische redenen afgeweken worden van het op het wedstrijdformulier vermelde volgorde van de wedstrijden. 

c. Teams zijn niet verplicht om medewerking te verlenen aan de in dit lid geboden mogelijkheid. 
 

Reden: 
Aan het reglement toevoegen van een reeds een aantal jaren in het voorwoord bij de competitie opgenomen 

regeling. 

 
Art. 33 lid 1 

o-line vervangen door online; 
tafeltennisorgaan vervangen door afdelingsbulletin. 

 
Reden: 

Tekstuele correctie. 

 
Art. 46 lid 2 

Eerste zin wijzigen in: 
Een team in de duocompetitie mag, met uitzondering van het laatste team van de vereniging, bestaan uit 

maximaal 5 spelers. 

 
Reden: 

Verwerking van het desbetreffende AB-besluit in het reglement. 
 

Art. 49 

Artikel beginnen met de zin: 
Dit artikel is van toepassing voor alle door de afdeling georganiseerde competities.  

 
Reden: 

Artikel staat alleen onder het hoofdstuk van de duocompetitie maar is van toepassing voor alle door de afdeling 
georganiseerde competities. 

 


