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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 26 mei 2009 in 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. Notulen van de Afdelingsledenvergadering van 3 juni 2008 
 
5. Jaarverslag Secretaris 
 
6. Jaarverslag Ledenadministratie 
 
7. Jaarverslag Penningmeester 
 
8. Verslag Kascontrolecommissie 
 
9. Jaarverslag Wedstrijdzaken 
 
10. Jaarverslag Jeugdzaken 
 
11. Jaarverslag Toernooien en Evenementen 
 

12. Jaarverslag Communicatie & PR 
 
13. Uitreiking Mortier-Stokman bokaal 
 
14. Benoeming bestuursleden 
 
15. Begroting 2009 

 
16. Benoeming commissieleden 
 
17. Benoeming kascontrolecommissie 
 
18. Verenigingsvoorstellen 
 

19. Rondvraag 
 
20. 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: maram@planet.nl 
 
Het verslag van de penningmeester, alsmede de begroting voor 2009 zijn in deze stukken nog niet 
opgenomen.



 

 

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 9 

 

2 

Toelichting bij de agenda 
 
14. BESTUURSVERKIEZING 
Samenstelling afdelingsbestuur: 
Voorzitter   vacature 
Secretaris   vacature   
Penningmeester   Marco den Otter  volgens rooster aftredend 
Wedstrijdzaken -waarnemend Ruud van de Water volgens rooster aftredend 
Jeugdzaken   Wiebe Anema 
Toernooien & Evenementen Huub Koen 
Communicatie en PR  Marcel Frijhoff 
 
Voor de functies van voorzitter en secretaris hebben zich, ondanks vele verzoeken daartoe via verschillende 
wegen, nog geen kandidaten gemeld. 
De post wedstrijdzaken zal vooralsnog blijven worden waargenomen door Ruud van de Water. 
Marco den Otter is beschikbaar voor herbenoeming als bestuurslid van de afdeling. 
 
Kandidaten voor de functie van voorzitter of 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., Marcel Frijhoff, e-mail: maram@planet.nl. 
 

15. BEGROTING 2009 
 
16. COMMISSIES 
Samenstelling diverse commissies en invulling vacatures: 
 
Commissie Wedstrijdzaken  o.l.v. Ruud van de Water 
Ruud van de Water ACL, seniorenlicenties 
Carel Cools ACL regio noord 
Joke Wijker  AJCL 
Helga van de Bergh AJCL regio zuid 
Jaap van de Kooij Assistent ACL regio zuid 
vacature Bekercompetitie 
 
Commissie Jeugdzaken o.l.v. Wiebe Anema 
Paul Molenaar Technische zaken en NTTB-cup, Afdelingstrainer 
Jeroen van Leeuwen Jeugdlicenties en Jeugdranglijst 
Joke Wijker Uitwisseling met Friesland, Klassentoernooi 
Wiebe Anema Uitwisseling 4 afdelingen en Jeugdvaardigheidsdiploma’s 
vacature Kindertafeltennisfeest regio noord 
Henk Hoonings Kindertafeltennisfeest regio zuid 
Ellen Klatt Afdelingstrainster 
 
Commissie Toernooien & Evenementen o.l.v. Huub Koen 
Huub Koen Afdelingskampioenschappen en Jeugdmeerkampen 
vacature Klim-op toernooi 
Wiebe Anema Jeugdranglijsttoernooien 
Joke Wijker Klassentoernooi en toernooi-assistentie 
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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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de NTTB Afdeling Holland-Noord d.d. 3 juni 2008, 
gehouden in partycenter La  Brèche te Wormerveer. 
 
Aanwezig: 
Afdelingsbestuur: Frans Petra (voorzitter), Wiebe Anema, Marcel Frijhoff, Arno Henzen, Marco den Otter 
(tevens notulist) 
Verenigingen: 46 
Persoonlijke leden: 1 
Afwezig met bericht: 
Afdelingsbestuur: Huub Koen 
Ereleden en persoonlijke leden: 5 
Afwezige verenigingen: 28 
Amstelveen, ASV ’55, Backhands, Be Fair, Bloemenkwartier, DCS, De Kolk, De Roemer, DOKO (Z), Fusia, 
HDB, ISV, Kombijsport, Limmen, MEO, Nieuw-Vennep, Noordkop, Olympia, Oranje-Zwart, Polisport, 
Spaarne, Sparta, Spoetnik ’81, TOP-Ellermeyer, TSO, Turnlust, Typhoon, VVW 
 
1.  Opening 
Voorzitter opent de vergadering met het verzoek om de presentielijst te tekenen. 
De niet opgekomen verenigingen zullen conform het reglement worden beboet. 
Er is geconstateerd dat er voldoende aanwezigen zijn om geldige besluiten te nemen. 
 
2.  Mededelingen 
Er volgen enkele mededelingen van huishoudelijke aard. 
 
3.  Ingekomen stukken 
Geen andere dan afzeggingen. 
 
4.  Notulen van de ALV van 24 april 2007 
Naar aanleiding van de boetelijst doet dhr. Danes de mededeling dat zijn vereniging United-Oost ook vorig 
jaar op de ALV aanwezig is geweest.  
De notulen worden per pagina behandeld en zonder verdere wijzigingen goedgekeurd. 
 
5.  Jaarverslag secretariaat 
Het verslag wordt goedgekeurd 
 
6.  Ledenadministratie 
Vraag van dhr. Gerritsen (Heemskerk): de cijfers zijn altijd per 31/12, waarom? 
Antwoord: alle verslagen betreffen steeds het kalenderjaar. 
Vraag van A-Merk: bij 35 verenigingen zien we geen jeugdleden. Heeft het bestuur nog plannen om hier iets 
aan te doen? 
Antwoord van Wiebe Anema (jeugdzaken): hij geeft aan dat via de zogenaamde WOB’ers (Werving Opvang 
Behoud) getracht wordt om de jeugd meer te stimuleren. Dit is echter nog niet geheel van de grond 
gekomen. Ook blijven de promotieactiviteiten van het hoofdbestuur achter. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
7.  Jaarverslag Penningmeester 
Opgemerkt wordt dat bij het afdelingskampioenschap alleen uitgaven staan genoemd. 
De inschrijfgelden zijn nog niet gefactureerd, hier komen we later op terug. 
dhr. Schaper (A-Merk) merkt op dat de uitgaven bij CTW vreemde curven vertonen.  
Bij Communicatie & PR zien we juist een daling van de uitgaven. Volgens Marcel Frijhoff (AB) moet dit 
gezien worden als een doorgevoerde bezuiniging. Vele zaken gaan nu in eigen beheer en de ondersteuning 
van de bond is ook groter. 
Dhr. Kraane (DOV) verzoekt wederom om betere specificatie inkomsten versus uitgaven. 
Algemene opmerking dat de facturen sneller verzonden moeten worden. Er bestaat een grote achterstand.  
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8.  Verslag kascommissie 
Het verslag wordt voorgelezen. 
De kascommissie signaleert ook de achterstand in facturering. 
Conform de aanbeveling van de kascommissie wordt het financiële verslag goedgekeurd en het bestuur 
gedechargeerd. 
 
9.  Jaarverslag wedstrijdwezen   
Er is dit jaar geen verslag in gedrukte vorm. 
Voor de resultaten van de diverse competities wordt verwezen naar de website. 
 
10.  Jaarverslag Jeugdzaken 
Er is het verzoek om de data Klimoptoernooi eerder bekend te maken. 
Er wordt geïnformeerd naar de vergoedingen voor het Kindertafeltennisfeest. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
11.  Jaarverslag Toernooien en Evenementen 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
12.  Jaarverslag Communicatie & PR 
Gevraagd wordt wat het bestuur heeft gedaan aan ledenwerving. 
Antwoord van Marcel Frijhoff (AB): ledenwerving is primair een taak voor de verenigingen, het 
afdelingsbestuur kan dit niet op eigen houtje doen. Wel is er veel ondersteuning beschikbaar, ook vanuit de 
landelijke organisatie. Ideeën of vragen daarover kunnen altijd aan het bestuur worden voorgelegd. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
13.  Uitreiking Mortier-Stokman Bokaal 
Voorzitter Petra geeft aan dat er een moeilijke afweging was voor de toekenning van dit jaar, maar dat het 
bestuur uiteindelijk heeft gekozen voor de vereniging HBC, die in 2007 een uitmuntende prestatie heeft 
geleverd met het behalen van het landskampioenschap voor jongensteams. 
Hij reikt de bokaal uit aan voorzitter Erik Eerenberg van HBC. 
 
14.  Bestuursverkiezing 
Er zijn geen tegenkandidaten gesteld, daarom worden bij acclamatie Marcel Frijhoff herbenoemd en Marco 
den Otter, die a.i. al actief was als penningmeester, benoemd tot bestuurslid van de NTTB Afdeling Holland-
Noord. Helaas is er nog geen invulling voor de vacature secretaris. 
 
15.  Begroting 2009 
De begroting wordt goedgekeurd. 
 
16.  Benoeming commissieleden 
Voor de diverse commissies hebben zich geen nieuwe gegadigden gemeld. 
 
17.  Benoeming Bondsraadsleden 
Alle bondsraadsleden en vervangende bondsraadsleden zijn periodiek aftredend en hebben te kennen 
gegeven een herbenoeming voor een nieuwe periode van 3 jaar te zullen aanvaarden. 
Op voordracht van het afdelingsbestuur worden Frans Petra, Marcel Frijhoff, Wiebe Anema en Theo Wijker 
herbenoemd als lid van de Bondsraad, en Atie de Jong-Lith, Arno Henzen en Judy Williams herbenoemd als 
plaatsvervangend lid van de Bondsraad. 
 
18.  Benoeming kascontrolecommissie 
Tot lid van de kascontrolecommissie worden benoemd dhr. Piet Keek (VDO/SE), mevr. Wini de Waal (de 
Volewijckers) en dhr. Karel van Gemert (The Victory). 
Tot reservelid wordt benoemd dhr. Lo Krom (Noordkop). 
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19.  Bestuursvoorstellen 
a. Wijziging afdelingscompetitiereglement, artikel 28  

Het voorstel tot wijziging wordt bij acclamatie aangenomen. 
b. Herstructurering seniorencompetitie 

Na een geanimeerde discussie waarin de vele voors en tegens worden besproken en waarin 
voorzitter Frans Petra nogmaals aangeeft dat de competitie-indeling eigenlijk een bestuurszaak is, 
maar door een communicatiefout van zijn kant dit nu wel in de ALV besproken moet worden, komt 
het voorstel in stemming. Het voorstel wordt met grote meerderheid van stemmen aangenomen. 

c. Wijziging afdelingscompetitiereglement, artikel 37, lid 4 t/m 8 

Het voorstel tot wijziging wordt bij acclamatie aangenomen. 
d. Aanpassing spelregels voor kennisgeving aangenomen, dit is geen beslispunt voor de vergadering. 

 
20.  Verenigingsvoorstellen 
Er zijn geen voorstellen ingediend. 
 
21.  Rondvraag 
Helaas zijn de notities voor weergave van de rondvraag in het ongerede geraakt, zodat hiervan geen verslag 
kon worden gereconstrueerd. 
 
22.  Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst, betrokkenheid en inbreng, wenst een ieder een mooie 
zomer en wel thuis, en sluit de vergadering. 
 


