
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 28 mei 2019  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 29 mei 2018 

 

5. Jaarverslagen 2018      pagina 
 

a. Secretariaat        3 -  4 
b. Ledenadministratie       5 -  6 

c. Wedstrijdzaken        7 - 10 

d. Toernooien en Evenementen    11 - 13 
e. Jeugdzaken      14 - 15 

f. Afdelingsondersteuning     16 - 17 
 

6. Financieel overzicht 2018    18 - 21 
 

7. Uitreiking Mortier-Stokman bokaal 

 
8. Benoeming bestuursleden 

 
9. Benoeming bondsraadsleden 

 

10. Activiteitenplan en budget 2020   bijlage   8 - 12 
 

11. Benoeming commissieleden 
 

12. Meningspeiling inzake competitie  bijlage        13 
 

13. Verenigingsvoorstellen    bijlage        14 

 
14. Rondvraag 

 
15. Sluiting 

 

 
Correspondentie, alsmede voorstellen inzake deze vergadering dienen 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    Arjen Kreike    volgens rooster aftredend 
penningmeester / wnd. secretaris Marcel Frijhoff 

jeugdzaken    Ron Suanet 
wedstrijdzaken   vacature 

sportparticipatie   vacature 

 

• Het afdelingsbestuur stelt de ALV voor Arjen Kreike te herbenoemen tot voorzitter. 
 

Het afdelingsbestuur ziet zich dus nog steeds geconfronteerd met vacante 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 
Beide bondsraadsleden zijn aftredend en niet meer herkiesbaar. 

Het reserve-bondsraadslid Arjan Verburg is in 2019 voor drie jaar benoemd. 
 

Het afdelingsbestuur stelt voor dhr. Ron Doevendans te benoemen als afgevaardigde namens Holland-Noord. 

Korte CV van Ron Doevendans: 
Leeftijd 63 jaar, van beroep Arbeids- en Organisatiepsycholoog. 

Lid van TSTZ Haarlem sinds 1965 (begonnen bij voorloper Te Zaanen), competitiespeler 1e klasse. 
Huidige rollen bij TSTZ Haarlem: adviseur bestuur, sponsorcoördinator en trainer. 

Recent (mede-)georganiseerd: open toernooi  ‘De Beste Pingponger van Haarlem’. 
Eerdere functies: voorzitter Te Zaanen, ACL voormalige afdeling Kennemerland, bondsraadslid namens 

afdeling Kennemerland. 

 
Het afdelingsbestuur stelt voor dhr. John Kossen te benoemen afgevaardigde namens Holland-Noord. 

Korte CV van John Kossen: 
Leeftijd 44 jaar, van beroep Strategic Advisor Supply Chain and Processes. 

Studie: UvA Msc Business Administration (track Strategy). 

Lid van ttv Rapidity te Beverwijk sinds 1986, competitiespeler overgangsklasse. 
Huidige rol bij Rapidity: penningmeester. 

Recent (mede-)georganiseerd: open toernooi ‘De Beste Pingponger van Haarlem’. 
Eerdere functies: wedstrijdsecretaris, toernooileider. 

 

Voor de bondsraadvertegenwoordiging is er voor de reserve afgevaardigden dan nog een vacature. 
De afdeling heeft 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 een reserve-bondsraadslid zal worden 

nagezonden. 
 

10. Activiteitenplan 2020 
Het activiteitenplan en het budget voor het bondsjaar 2020 zijn opgenomen op pagina 8 t/m 12 van deze bijlage. 
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Toelichting bij de agenda - vervolg 

 
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 28 mei 2018 te Beverwijk 
 
Aanwezig: 

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

secretaris 
• Afdelingsondersteuner: David de Gilder 

• Bondsraadslid: Gerard van Giessen 
• Verenigingen: 41 vertegenwoordigers van 35 van de 59 verenigingen. 

• Erelid: Joke Wijker, Leden van Verdienste: Huub Koen, Karel Mellenbergh, Ton Rutte 

 
Afwezige verenigingen met kennisgeving: De Victors, DOV, Koerdisch NL SV, Polisport 

Afwezige verenigingen zonder kennisgeving: Amsterdam ’78, Bloemenlust, Castricum, De Roemer, Diemen, 
DOKO (Z), Duintreffers, Fusia, GTTC, Holendrecht, MEO, Nieuw Vennep, Noordkop, Olympia, Patrios, Puinhoop 

United, Spaarne, Spoetnik ’81, VDO, ZTTC 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20:02 uur en heet iedereen, met name de ereleden, de leden van 
verdienste en de vertegenwoordiger van het Hoofdbestuur, Peter Hanning, van harte welkom.  

De voorzitter is blij te kunnen melden dat de afdeling, in tegenstelling tot de andere afdelingen, een kleine 
ledenwinst heeft.  

De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld. 

 
2. Mededelingen 

De voorzitter stelt de mensen achter de tafel voor. 
Er zijn geen mededelingen voor deze vergadering. 

Van de 3054 mogelijk aanwezige stemmen zijn 2059 stemmen daadwerkelijk aanwezig. Het minimaal aantal 

benodigde stemmen voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is 1528, dus het quorum is aanwezig. 
 

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

 
4. Notulen van de afdelingsledenvergadering van 23 mei 2017 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 
5. Jaarverslagen 2017 

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. 
 

e. Jeugdzaken 
Het jaarverslag Jeugdzaken wordt vastgesteld. 

Op 13 juni a.s. is er een overleg tussen verenigingsvoorzitters, jeugdtrainers en jeugdfunctionarissen.  

 
f. Afdelingsondersteuning 

Afdelingsondersteuner David de Gilder geeft een korte toelichting op het jaarverslag. Hij geeft aan dat de 
verenigingen in Nederland allemaal dezelfde problemen hebben en deze kunnen alleen met meer menskracht 

aangepakt worden. De presentatie wordt nagezonden. 

Het jaarverslag Afdelingsondersteuning wordt vastgesteld. 
 

6. Financieel Jaarverslag 2016 
Het financieel jaarverslag hoeft niet formeel te worden vastgesteld, maar de vergadering wordt wel om haar 

mening gevraagd. De vergadering is akkoord en heeft geen vragen. 
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7. Uitreiking Mortier-Stokman bokaal 
De voorzitter leest het juryrapport voor en kent de bokaal toe aan DOV Heerhugowaard voor de vele activiteiten 

die de vereniging ontplooit om leden te werven en te behouden.  

Helaas is de vereniging niet aanwezig. Het bestuur maakt een afspraak voor een bezoek om de bokaal te 
overhandigen. 

 
DOV heeft voor alle vrijwilligers een VOG aangevraagd. Voor zover bekend hebben slechts 3 van de 59 

verenigingen dit gedaan. De voorzitter doet een dringende oproep aan alle verenigingen om dit voor alle 
vrijwilligers te regelen. Het aanvragen van een VOG voor alle vrijwilligers is in het activiteitenplan aangemerkt als 

een speciale activiteit. 

 
8. Benoeming bestuursleden 

Het Afdelingsbestuur stelt na een korte introductie van Arjen Kreike voor om hem te benoemen tot voorzitter van 
de Afdeling Holland-Noord. 

De vergadering gaat met applaus akkoord met de benoeming van Arjen Kreike tot voorzitter. 

Aangezien is afgesproken dat Ron Suanet de vergadering tot het einde toe leidt, neemt Arjen wel plaats achter 
de bestuurstafel, maar niet de leiding van de vergadering over. 

 
Het Afdelingsbestuur stelt voor om Ron Suanet te herbenoemen als bestuurslid met de portefeuille Jeugdzaken.  

De vergadering gaat met applaus akkoord met de herbenoeming van Ron Suanet. 
 

De voorzitter meldt dat er nog twee vacatures zijn in het Afdelingsbestuur. Hij meldt dat het hem en zijn 

medebestuurslid steeds zwaarder valt en dat de energie langzaam wegvloeit. Dat heeft het gevaar in zich dat er 
op een bepaald moment geen Afdelingsbestuur meer beschikbaar is. Hij wil hier graag met de verenigingen over 

discussiëren. Een AB-lid Wedstrijdzaken is niet aanwezig en daardoor wordt slagkracht gemist. Met het toetreden 
van Arjen tot het bestuur komt er hopelijk wel meer elan. 

 

Opgemerkt wordt dat de aanwezigen waarschijnlijk niet de juiste doelgroep vormen aangezien de meesten al 
zeer actief zijn binnen hun vereniging, maar misschien kan de vraag gesteld worden bij het jeugdoverleg of 

kunnen de wedstrijdsecretarissen hiervoor gericht worden benaderd. De aanwezigen wordt gevraagd in hun 
eigen vereniging rond te kijken, maar de meeste verenigingen hebben zelf ook grote moeite om hun bestuur 

compleet te krijgen. Aangegeven wordt dat heel veel taken van een verenigingsbestuur gelijk zijn aan die van 

een afdelingsbestuur en dat dit geen dubbele last hoeft te zijn. 
Gevraagd wordt om een uitgebreid functieprofiel voor de vacatures te maken ten behoeve van de verenigingen. 

Dit wordt toegezegd met en het wordt aan de voorzitters verzonden.  
Voor de 2 huidige bestuursleden die de kar al enkele jaren samen trekken wordt bewondering uitgesproken en de 

vergadering valt bij met applaus. 
De voorzitter zegt dat er hard getrokken gaat worden aan het bij elkaar brengen van kleinere verenigingen om 

gezamenlijk activiteiten uit te voeren. Oudere jeugdleden kunnen voorzichtig bij het vervolgtraject betrokken 

worden. 
 

9. Benoeming Bondsraadsleden 
Er zijn op dit moment twee Bondsraadsleden, maar geen reserve-Bondsraadsleden. De voorzitter legt kort uit wat 

de rol en functie van een reserve Bondsraadslid is. 

Gerard van Giessen laat weten dat hij vanwege de regelgeving slechts verkiesbaar is voor 1 jaar. Na dat jaar is er 
dus geen Bondsraadslid meer beschikbaar om de belangen van de afdeling in de Bondsraad te 

vertegenwoordigen. 
Het Afdelingsbestuur stelt voor om Gerard van Giessen voor 1 jaar te herbenoemen als afgevaardigde voor de 

Bondsraad namens Holland-Noord en de vergadering gaat met applaus akkoord met de herbenoeming van 
Gerard van Giessen als Bondsraadslid. 

 

Arjan Verburg – Amstelveen wordt benoemd tot reserve-Bondsraadslid. 
 

10. Activiteitenplan en budget 2019 
De voorzitter licht (het doel van) het activiteitenplan toe. De ALV stelt het activiteitenplan vast. 

De voorzitter laat weten dat op 12 en 13 januari 2019 in Beverwijk de Afdelingskampioenschappen worden 

georganiseerd. 
De voorzitter doet nogmaals een dringende oproep op de verenigingen om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers 

van de verenigingen een VOG-verklaring aanvragen. Dit is ook een door de afdeling benoemde speciale activiteit. 
VOG’s voor vrijwilligers zijn kosteloos, VOG’s voor sport- en commerciële bedrijven kosten geld. 
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Arjan van der Burg - Amstelveen zegt dat hij nu pas hoort dat de VOG gratis is; zijn vereniging hikte aan tegen 

de kosten. 
De voorzitter van Disnierats biedt zijn hulp aan bij het aanvragen van een VOG en ook de Afdelingsondersteuner 

kan hulp bieden bij het aanvragen (Disnierats, Hoorn en Tempo-Team hebben deze al geregeld, zeven 

verenigingen zijn ermee bezig en een aantal verenigingen zegt toe dit mee te nemen naar het bestuur. Het AB 
ontvangt graag bericht van de verenigingen als het geregeld is). 

Gevraagd wordt hoe lang een VOG geldig is. Dit wordt nagezocht en gepubliceerd. Daarbij wordt ook informatie 
gegeven over vertrouwenscontactpersonen. 

Een algemeen advies is om gebruik te maken van de ervaring van verenigingen die zaken al geregeld hebben. 
 

De vergadering is akkoord met het activiteitenplan en budgetaanvraag 2019. 

 
11. Benoeming commissieleden 

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 
Yuwei Grijpink assistent-trainer 

 

Toernooien & Evenementen  
Huub Koen Jeugdmeerkampen en Klassentoernooi 

Joke Wijker Jeugdranglijsttoernooien 
vacature Uitwisseling 4-afdelingen, afdelingsontmoetingen 

 

De voorzitter benadrukt dat hulp altijd welkom is. 
 

12. Wijziging Afdelingscompetitiereglement 
Artikel 24, lid 6: Het aantal punten is marginaal en voorgesteld wordt om hier 100 punten van te maken. De ALV 

is het hiermee eens. Afgesproken wordt dat dit punt nader onderzocht wordt en opgenomen op de agenda van 

volgend jaar. 
 

De ALV gaat akkoord met de wijziging van het Afdelingscompetitiereglement. 
 

13. Verenigingsvoorstellen 
Er zijn geen voorstellen ontvangen. 

 

14. Rondvraag 
• Arthur Koomen (Stede Broec) meldt dat de hoofdprijs in de Grote Clubactie niet is gevallen. Als een 

vereniging zich nu al inschrijft voor loten dingt deze mee naar de verdeling van deze hoofdprijs. Deze 
informatie wordt ook op de website geplaatst. 

• Gevraagd wordt waarom de najaarscompetitie zo vroeg begint.  

Geantwoord wordt dat deze 1 week eerder start omdat de Masters zijn ingevoegd in oktober. Om te 
voorkomen dat in de 1e week van december nog gespeeld moet worden is voor deze oplossing gekozen. 

Aangegeven wordt dat de verenigingen in Amsterdam pas op 8 september de sleutel van de zaal krijgen, 
de zaal is dan dus niet beschikbaar en de spelers zijn nog met vakantie. 

Een oplossing is deze wedstrijden te verzetten naar een vrij weekend. De verenigingen die er een 
probleem mee hebben kunnen dit melden bij de ACL. 

• Gevraagd wordt naar de in april geplande lancering van de pingpongbaas-app. Peter Hanning (HB) zegt 

dat de laatste hand aan de ontwikkeling wordt gelegd en dat deze app op korte termijn wordt 
gelanceerd. 

• Met betrekking tot de ontwikkelingen rondom de AVG wordt gemeld dat een stappenplan is te 
downloaden via een vouchercode, aan te vragen bij het Bondsbureau. 

De penningmeester van Victory ’55 heeft een format voor het verwerkingsregister gemaakt en stelt dit 

graag ter beschikking van het AB. 
• Onno Meijer (GSV Heemstede) zegt dat het niet lukt om formulieren digitaal in te leveren en vraagt of 

het mogelijk is om deze alsnog per post toe te sturen. Gerard van Giessen (BR-lid) zegt dat er afdelingen 
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zijn waar de formulieren niet meer worden ingestuurd, maar dat dit allemaal via NAS loopt. Dat zal in de 

toekomst nog verder aangepast worden. 
• Tebunus Alkmaar geeft het advies om in te schrijven bij de AH sportactie. Van de 25 jeugdleden die de 

vereniging bezochten zijn 11 spelers lid geworden. 

 
15. Sluiting 

De voorzitter bedankt voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 21:49 uur. 
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Agendapunt 10 
 
AFDELINGSACTIVITEITENPLAN 2020 

 

Beschrijving innovatieve activiteiten  

Bij de innovatieve 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 het format is ruimte voor 5 
innovatieve 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.  

 

Afdeling Holland-Noord 

 

Activiteit 1 

Het blijven 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 en verder brengen zodanig te screenen dat het o.a. niet kan 

zijn dat eerder veroordeelde zedendelinquenten in de tafeltennissport werkzaam kunnen zijn in coach- of 

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 hebben hierop tot nu toe een minimale respons gekregen en vinden dat het nog niet naar 

tevredenheid afgerond kan worden. Vandaar dat wij in 2020 weer met dezelfde activiteit door willen gaan. 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 2020 doorzetten.  

 

Activiteit 3 

Begeleiding verenigingssamenwerkingen Met deze activiteit willen we proberen om lokale samenwerkingen 

tussen verenigingen te blijven stimuleren. We denken dat verenigingen in onze afdeling vaak niet voldoende om 

zich heen kijken en wij 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., alles 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  

AFDELINGSACTIVITEITENPLAN 2020 - vervolg 

http://www.gratisvog.nl/
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bondsbureau. Hoe meer we in gesprek gaan met verenigingen, hoe meer ze van 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. Met een sterkere 

afdelingsorganisatie kunnen we op termijn een betere bijdrage leveren aan alle activiteiten. 

We dienen in eerste instantie natuurlijk de grootte van het probleem duidelijk te maken bij de verenigingen, 

daarmee zijn we al aan de slag gegaan, en we zullen daar ook mee doorgaan aangezien nog lang niet alle 

functies bezet zijn. 

 

Activiteit 5 

Actief inzetten van sociale media inzake de communicatie en contacten binnen de afdeling, aangezien de 

berichtgeving via de reguliere kanalen (mail en website) soms nog niet eenieder bereikt, dan wel daarop naar 

tevredenheid reacties ontvangen worden. Een en ander zal nog nader uitgewerkt moeten worden in een plan 

waarin aangegeven wordt voor welke onderwerpen sociale media ingezet kunnen worden. 
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Agendapunt 10 

       
 budgetaanvraag 2020 Holland-Noord  realisatie 2018 begroot 2019 aanvraag 2020 

    € € € 

 Uitgaven Basisactiviteiten  5105 5700 5648 

       
 Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)     

       
 Kosten vergaderingen  768 1100 900 

A
lg

e
m

e
e

n
 B

e
s
tu

u
rl

ij
k

e
 A

c
ti

v
it

e
it

e
n

 

4211 organisatie Afdelings Leden Vergadering (ALV) 535 700 600 

4212 organisatie Regionale bijeenkomsten   200  
4213 organisatie vergaderingen Afdelings Bestuur (AB) 233 200 300 

xxxx overleg Hoofdbestuur met afdelingen/verenigingen  landelijk budget landelijk budget landelijk budget 

      
Overige kosten bestuur en commissies  711 850 1000 

4201 bestuurskosten  25  50 

4221 kosten bondsraadsleden  50  150 

4249 overige commissiekosten  100 50  
4250 reis- en verblijfkosten  536 800 800 

      
Algemene kosten  938 1050 1000 

4311 jubileum- en representatiekosten  354 300 400 

4312 afdelingsbulletin  500 650 500 

4322 vrijwilligersbeleid     
4330 kosten website     
4331 communicatiekosten algemeen     
4399 overige kosten algemeen  84 100 100 

      
Bureaukosten  1188 1150 1248 

4502 kantoorbenodigdheden  31 100 150 

4503 drukwerk en kopieën  33 100 50 

4505 vergoeding pc-apparatuur  800 800 800 

4506 porti   50  
4507 telefoonkosten  200 100 100 

4509 afschrijvingen ict apparatuur     
4599 overige kosten administratie- en beheer  124  148 

       
 Subtotaal ABZ:  3605 4150 4148 

       

 Wedstrijdsport: competitie     

       

C
o

m
p

e
ti

ti
e

 

Competitie  1500 1550 1500 

4720 competitie telefoon en fax   50  
4722 competitie vergoedingen a(j)cl's  1500 1000 1500 

4723 competitie reis- en verblijfkosten   50  
4724 competitie porti   100  
4726 competitievergaderingen   50  
4727 werkgroepavond competitie     
4729 competitie overige kosten   300  

       

 Uitgaven Reguliere activiteiten  17203 16515 19950  

      

W
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 Toernooien  5315 6665 7500 

4701 nationale jeugdmeerkampen  630 850 650 

4702 rating-meerkampen/Limburgse jeugdmasters    
4703 minimeerkampen/Euro Minichamps     
4706 afdelingskampioenschappen   625 1500 

4707 ranglijsttoernooien  2502 2500 2500 

4711 A-B-meerkampen voorrondes landelijk     
4713 Top-6-kampen     
4714 Jeugdklassentoernooi  1133 1290 1300 

4715 meisjestoernooien/internationale toernooien  600  
4719 overige toernooien  36 300 300 

4750 werkgroepavond toernooien     
5024 kosten NTTB Jeugdcup *)  1014 500 1250 

*) betreft kosten buiten de standaard: kosten voor 12 sporters en 2 coaches worden  
centraal gefinancierd obv 2-persoons kamers.     
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Agendapunt 10 

  
      

  budgetaanvraag 2020 Holland-Noord  realisatie 2018 begroot 2019 aanvraag 2020 

     € € € 

  

      

o
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Overige kosten wedstrijdsport  108 450 750 

4704 starterswedstrijden/opstaptoernooi   200 400 

4705 pupillen/welpentoernooi   200 200 

4708 kosten bekerwedstrijden  63 0 100 

4730 licentie-administratie   50 50 

4740 Werkgroep Wedstrijdzaken  45   
       
 Subtotaal Wedstrijdsport overige en toernooien:  5423 7115 8250 

       

O
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Restitutie Opleidingen  1252 600 500 

4802 tt-1     
4803 tt-2  1252 600 500 

4804 tt-3     
4805 tt-4     
4806 tt-5     
      
4810 Bijscholingen     
      
Overige kosten opleidingen  0 200 100 

4820 trainersservice     
4899 overige kosten Opleidingen   200 100 

       
 Subtotaal Opleidingen  1252 800 600 
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Sportparticipatie     
4901 Table Stars     
      
Overige kosten Sportparticipatie  5021 2500 4950 

4910 ledenwerf- en behoudacties  1900 1000 2250 

4915 platform overleg     
4919 overige kosten jeugdzaken  698 500 750 

4922 promotie-stimulering  1750 1000 1750 

4923 nevenbonden     
4924 afdelingsontmoeting  673  200 

4930 rijdende trainer     
4940 Werkgroep Breedtesport     
      
Kosten Afdelingsondersteuner   landelijk budget landelijk budget landelijk budget 

       

 Subtotaal Sportparticipatie  5021 2500 4950 
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Talentherkenning en -ontwikkeling     
      
Afdelingstrainingen en Regionale bondstraining 5207 5800 5450 

5000 afdelingstraining     
5001 (regionale) bondstraining  239 300 200 

5021 zaalhuur regionale bondstraining  1094 1800 1300 

5022 salariskosten regionale bondstrainer  3515 3500 3600 

5023 overige kosten regionale bondstrainer  319  350 

5025 reis- en verblijfkosten regionale bondstrainer 40 200  

      
5004 talentontwikkeling LOOT-school + RTC    
5055 (Internationale) toernooien     
      
Overige kosten talentherkenning en -ontwikkeling 300 300 700 

5002 welpen- en talentherkenningsdagen  300 300 500 

5003 werkgroep talentontwikkeling     
5007 trainingen welpen/miniwelpen    200 

5008 gezamenlijke trainingen welpengroepen     
       
 Subtotaal Talentherkenning en -ontwikkeling  5507 6100 6150 
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Agendapunt 10 
 

 budgetaanvraag 2020 Holland-Noord  realisatie 2018 begroot 2019 aanvraag 2020 

    € € € 

       
 Uitgaven Innovatieve activiteiten  0 2000 250 

       

In
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6010 kosten activiteit 1     
6020 kosten activiteit 2   1000  
6030 kosten activiteit 3   500 250 

6040 kosten activiteit 4   500  
6050 kosten activiteit 5     
6060 kosten activiteit 6     
6070 kosten activiteit 7     

       

In
k
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m
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n
 

Inkomsten Basisactiviteiten  6212 5500 5500 

      
8010 boetes competitie  2237 1900 2000 

8020 boetes ALV  500 600 500 

8050 sponsoring     
8250 eigen bijdragen recreantencompetitie     
8500 opbrengst wedstrijdboekjes     
8799 overige opbrengsten  3475 3000 3000 

      
Inkomsten Reguliere Activiteiten  1489 1500 1500 

      
8301 eigen bijdragen (regionale) bondstraining  1489 1500 1500 

8402 eigen bijdragen Jeugdcup     
      
Inkomsten Innovatieve activiteiten  0 0 0 

      
6011 opbrengsten activiteit 1     
6021 opbrengsten activiteit 2     
6031 opbrengsten activiteit 3     
6041 opbrengsten activiteit 4     
6051 opbrengsten activiteit 5     
6061 opbrengsten activiteit 6     
6071 opbrengsten activiteit 7     

       
       
  Uitgaven basisactiviteiten  5.105 5.700 5.648 

  Uitgaven reguliere activiteiten  17.203 16.515 19.950 

  

Uitgaven innovatieve activiteiten (voorheen speciale 
activiteiten) 0 2.000 250 

  Inkomsten basisactiviteiten  6.212 5.500 5.500 

  Inkomsten reguliere activiteiten  1.489 1.500 1.500 

  Inkomsten innovatieve activiteiten  0 0 0 

  TOTAAL  14.607 17.215 18.848 
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Agendapunt 12 

 

Meningspeiling speelwijze competitiewedstrijden 
 

Uit de twee jaar geleden door de NTTB onder haar leden gehouden enquête over competities is onder andere 
gebleken dat men het liefst competitie speelt in teams van drie, maar dat de duur van de wedstrijden vaak een 

probleem werd genoemd omdat die veel te lang is. Ook werd aangegeven dat de duur van de wedstrijden een 

belangrijke reden is voor leden om te stoppen of om te beginnen met het spelen van competitie.  
 

Om de duur van competitiewedstrijden te verkorten zijn er door verschillende leden en / of verenigingen 
suggesties gedaan. In de afdeling Noord in de afgelopen competitie is een proef gehouden met een andere 

competitievorm. In deze variant duurde een competitiewedstrijd gemiddeld 2,5 uur, dit is ongeveer even lang als 
doorgaans een wedstrijd in de duocompetitie duurt. 

 

Wat houdt deze competitievorm nu eigenlijk in? 
- Er wordt gespeeld in teams van 3 spelers. 

- In iedere partij worden 3 games gespeeld waardoor de uitslagen 3-0, 2-1, 1-2 en 0-3 mogelijk zijn. 
- Voor iedere gewonnen game krijgt men 1 punt in plaats van 1 punt per gewonnen set, hierdoor zijn er per 

wedstrijd geen 10 maar 30 punten te verdelen. 

Uit de proef in de afdeling Noord is gebleken dat deze competitievorm als veel spannender wordt ervaren, omdat 
nu iedere gewonnen game een punt oplevert. 

 
Wat zijn de voordelen van dit systeem? 

- Er blijft gespeeld worden in teams van 3 spelers. 
- Wedstrijden zullen gemiddeld 1 tot 1,5 uur korter duren. 

- Het opkomen met 2 spelers zal zeer waarschijnlijk afnemen, omdat men in dit systeem 9 punten kwijt is in 

plaats van 3. 
- Wedstrijden kunnen spannender worden omdat iedere gewonnen game 1 punt oplevert en dat kan van 

belang zijn voor promotie of degradatie. 
- Uitslagen van 10 - 0 komen nu regelmatig voor, maar uitslagen van 30 - 0 zullen gezien de ontvangen 

wedstrijdformulieren maar zeer sporadisch voorkomen. 

 
Wat zijn de nadelen van dit systeem? 

- Naar onze mening zijn er geen nadelen aan dit systeem. 
 

Het afdelingsbestuur en de competitieleiders willen graag weten wat de verenigingen vinden van deze 

competitievorm en of die eventueel ook in competities van de afdeling Holland-Noord zou moeten worden 
ingevoerd. 
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Verenigingsvoorstel 
 

Van de vereniging Esopus is het volgende voorstel ontvangen: 
“ 

Tijdens de competitie zijn er wel eens wensen om wedstrijden te verplaatsen naar de vrije weken. Het naar voren 

halen van wedstrijden mocht altijd al, maar het verschuiven naar achteren stuit op weerstand, aangezien het 
competitiereglement dit niet toestaat. 

Om dit wel mogelijk te maken willen we hierbij een wijzigingsvoorstel indienen. 
Het voorstel luidt: 

Het is de verenigingen toegestaan om (met wederzijdse toestemming van de betreffende 
verenigingen) wedstrijden te verschuiven naar de in de competitie vallende vrije weken. In de naar 
achter verschoven wedstrijden (voorbij de volgende competitiewedstrijd) mag er in beide teams 
niet met invallers gespeeld worden. 
Met deze wijziging is het mogelijk om wedstrijden zowel naar voren als naar achteren te verplaatsen. 

Deze wijziging geeft de wedstrijdsecretarissen van verenigingen een ruimere mogelijkheid in het verplaatsen van 
wedstrijden binnen de competitie. 

Ons inziens is dit een verbetering t.o.v. de huidige mogelijkheden. We zijn ons ervan bewust dat dit voorstel 

competitievervalsing in de hand kan werken. Uiteraard is dit niet onze bedoeling van het voorstel. Vandaar de 
toevoeging, in de naar achter verschoven wedstrijden mogen er in beide teams niet met invallers gespeeld 

worden. 
“ 

 
Het afdelingsbestuur tekent hierbij aan dat verplaatsingen van wedstrijden niet zijn geregeld in het 

competitiereglement, maar in het voorwoord bij een nieuwe competitie. Tot nu toe was dit als volgt: 

“ 
Voor het verplaatsen van wedstrijden zijn in onderling overleg de volgende wijzigingen toegestaan: 

a. Het spelen op een andere dag in dezelfde speelweek. 
b. Het omdraaien van de uit- en thuiswedstrijd. 

c. Het spelen uiterlijk in de week volgend op de oorspronkelijke speelweek. 

d. Het eerder spelen dan in de vastgestelde speelweek waarbij ook spelen van een wedstrijd vóór aanvang van de 
competitie is toegestaan. 

Over alle wijzigingen dient de ACL door beide verenigingen vooraf per e-mail te worden 
geïnformeerd. 

ANDERE WIJZIGINGEN, WAARONDER OOK HET VERPLAATSEN VAN EEN WEDSTRIJD TOT NA DE 10e 

SPEELWEEK, ZIJN NIET TOEGESTAAN. 
Wijzigingen van wedstrijddata zullen door de ACL in de TTR worden gepubliceerd. 

“ 
 

Naar mening van de competitieleiders en het afdelingsbestuur volstaat het dan ook om de door de vereniging 
Esopus gewenste mogelijkheid te scheppen door lid c. aan te passen als volgt: 

c. Het spelen in de week volgend op de oorspronkelijke speelweek of in één van de vrije 

speelweken. 
 

Het afdelingsbestuur adviseert de vergadering in deze vorm in te stemmen met de wijziging. 
 


