
 

 

 

 

 

 

 

 

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 22 mei 2012  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, art. 3, lid 3.1. 
Attentie: van toepassing is ook art. 4, lid 4.3 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 31 mei 2011 
 
5. Jaarverslag Secretariaat 
 
6. Jaarverslag Ledenadministratie 
 
7. Jaarverslag Wedstrijdzaken 
 
8. Jaarverslag Breedtesport, Verenigingsondersteuning en Opleidingen 

 
9. Jaarverslag Talentherkenning & Talentontwikkeling 
 
10. Jaarverslag Toernooien en Evenementen 

 
11. Verslag Kascontrolecommissie 

 
12. Financieel Jaarverslag 
 
13. Uitreiking Mortier-Stokman bokaal 
 
14. Benoeming bestuursleden 

 
15. Benoeming bondsraadsleden 
 
16. Begroting 2013 
 
17. Benoeming commissieleden 
 
18. Benoeming kascontrolecommissie 
 
19. Verenigingsvoorstellen 
 
20. Rondvraag 
 
21. Sluiting 
 
Het jaarverslag 2011 en de toelichting bij deze agenda worden u separaat toegestuurd. 
 
Correspondentie inzake deze vergadering dient één week voor de vergaderdatum in het bezit te zijn van de secretaris van 
het afdelingsbestuur, bij voorkeur via e-mail aan: henkpel@ziggo.nl. 
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Toelichting bij de agenda 

 

14. Benoeming bestuursleden 
 

De samenstelling van het Afdelingsbestuur is per heden als volgt: 
Robert van der Wateren  voorzitter a.i. 

Henk Pel   secretaris 
Ron Suanet   penningmeester  volgens rooster aftredend, herkiesbaar 

John van Vliet  wedstrijdzaken a.i. 

Wiebe Anema  breedtesport, verenigingsondersteuning & opleidingen 
vacature   talentherkenning & -ontwikkeling 

Huub Koen   toernooien & evenementen 
Marcel Frijhoff  communicatie en pr 

 

 Voor de functie van voorzitter heeft Robert van der Wateren de afgelopen periode warmgelopen in het 

bestuur. Het Afdelingsbestuur stelt de ALV voor Robert van der Wateren tot voorzitter te benoemen. 
 

 
 

 
 

 Voor de functie van bestuurslid wedstrijdzaken heeft John van Vliet de afgelopen periode warmgelopen 

in het bestuur. Het Afdelingsbestuur stelt de ALV voor John van Vliet tot bestuurslid te benoemen. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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

 

 De vacature (talentherkenning en –ontwikkeling) wordt nog steeds waargenomen door Wiebe Anema, 

maar het bestuur is ervan overtuigd dat dit waarnemen hem een -zwak uitgedrukt- bovengemiddelde 

belasting oplevert. Het kan niet lang meer duren tot de zwaarte van deze functies hem te veel gaat 
worden. Met dit in het achterhoofd maant het bestuur de vergadering dringend voor deze functie een 

kandidaat te leveren. 
 

Kandidaten voor de beschreven vacature wordt 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 de secretaris Henk Pel, e-mail: henkpel@ziggo.nl. 

 

15. Benoeming bondsraadsleden 

 
De kandidaatstelling voor bondsraadsleden en reserve bondsraadsleden wordt nagezonden. 

 
16. Begroting 2013 

De begroting voor het bondsjaar 2013 is opgenomen in deze bijlage vanaf pagina 8. 

 

CV van John van Vliet 
 
Leeftijd 58 jaar. In mijn werkzame leven vervulde ik in de laatste functie de rol van interim 
manager P&O / HRM bij een tweetal bedrijven. 

Mijn betrokkenheid met tafeltennis startte met de oprichting van tafeltennisvereniging Esopus. 

Hier was ik de eerste voorzitter. Nu zo’n dikke 30 jaar verder heb ik bij diverse verenigingen 

gespeeld en in het bestuur gezeten. In de jaren 90 heb ik het diploma tafeltennisinstructeur-A 

behaald.  
Om goed te kunnen besturen is een goede bezetting van de functies noodzakelijk. Hopelijk kan 

ik binnen het afdelingsbestuur een bijdrage leveren. 
Hierbij realiseer ik mij terdege dat voor een goede vervulling samenwerking met verenigingen 

uit de afdeling een must is. Ik spreek dan ook de wens uit om samen met u allen te werken 

aan een nog betere toekomst van het tafeltennis in de afdeling. 
 

 
 

 
 

CV van Robert van der Wateren 

 

Zie voorwoord jaarverslag 
 

 



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 1 2 
 

pag. - 3 - 

 

Toelichting bij de agenda (vervolg) 

 

17. Benoeming commissieleden 
Samenstelling diverse commissies: 

 
Commissie Wedstrijdzaken o.l.v. John van Vliet 

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

Joop Broerse AJCL 

 
Verenigingsondersteuning & Opleidingen o.l.v. Wiebe Anema 

Paul Molenaar Welpendagen 
Wiebe Anema coördinatie Table Stars a.i. 

vacature jeugdlicenties en jeugdranglijst 

Ron Olijdam opleider 
Joke Wijker opleider 

 
Talentherkenning & -ontwikkeling o.l.v. Wiebe Anema a.i. 

Paul Molenaar technische zaken en NTTB-cup, afdelingstrainer 
Vayu Leeuwendal secretariaat evenementen 

Peter Smit afdelingstrainer 

David Los afdelingstrainer 
 

Toernooien & Evenementen  o.l.v. Huub Koen 
Huub Koen Afdelingskampioenschappen en Jeugdmeerkampen 

vacature Klim-op toernooi 

Wiebe Anema Jeugdranglijsttoernooien, uitwisseling 4-afdelingen 
Joke Wijker Klassentoernooi en toernooiassistentie 

Carel Cools toernooiassistentie 
 

De geachte afgevaardigden van 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. Ieder dient zich te 

realiseren, dat de hoeveelheid werk te veel is voor de zittende bestuursleden. De invulling van welke taak dan 
ook kan altijd in overleg plaats vinden. 

 
18. Benoeming kascontrolecommissie 

De bemensing van de kascommissie voor 2011 was als volgt: 

- Erik Eerenberg (HBC) 
- Rob Hali (Stede Broec) 

- Tom Hoekstra (Oranje-Zwart), reserve 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2011 te Beverwijk 
 
Aanwezig: 

 Afdelingsbestuur: Huub Koen (vice-voorzitter), Marcel Frijhoff (Communicatie & PR), Ron Suanet 
(penningmeester), Henk Pel (secretaris a.i.),  Wiebe Anema (Breedtesport, VO en Opleidingen) 

 51 vertegenwoordigers van 46 van de 71 verenigingen 
 Hoofdbestuur NTTB: Angelique van Sluijs 
 Ereleden: Joke Wijker 
 Leden van verdienste: Atie de Jong-Lith, Ton Rutte 
 Bondsraadleden: Yvan Vermeulen, Harry Danes, Wini de Waal, Theo Wijker (functiezetel WZ) 

 
Afwezig met bericht: 

 Ereleden: Jan Backhuijs, Carel Cools, Bob Hommes, Piet Keek, Ruud van de Water 
 Leden van verdienste: Paul Heemskerk, Kees Overtoom, Ruud van Wees 
 Verenigingen: Polisport, TOP-Ellermeyer, Stede Broec, Bloemenkwartier, U.S.  

 
Afwezig zonder bericht 

 Verenigingen: ASV ’55, ASSV, Bloemenlust, Doko (Z), Fusia, GTTC, Holendrecht, MEO, Noordkop, Olympia, 
Patrios, Rijsenhout, Spaarne, Sparta, Spoetnik ’81, Turnlust, VDO, De Victors, VVW, ZTTC 

 

1. Opening 
Voorzitter a.i. Huub Koen heet allen welkom. In het bijzonder verwelkomt hij Angelique van Sluijs, 

afgevaardigde van het hoofdbestuur van de NTTB. Hij dankt de vereniging Rapidity voor de geboden 

gastvrijheid en stelt de aanwezige bestuursleden voor. 
 

2. Mededelingen 
 Roken is niet toegestaan. 

 Mobiele telefoons a.u.b. uitzetten, dan wel in de trilstand. 

 In de pauze krijgt ieder een consumptie aangeboden. 

 Heeft ieder de presentielijst getekend? 

 Na agendapunt 13 zal Erik Borgers een presentatie houden over het project Table Stars. 

 Na de pauze zal Joke Wijker een presentatie houden over de nieuwe NTTB-trainersopleidingen. 

 Marcel Frijhoff (AB) meldt dat er ruim voldoende stemmen zijn vertegenwoordigd om besluiten te 

kunnen nemen.  

 Het bestuur dringt nog eens aan op het nauwgezet invullen van de verenigingsgegevens in NAS. 

NAS is DE database waarop alle communicatie met de lidverenigingen is gebaseerd. 
 Het door de afdeling aangeboden Jubileumboek is voor elke vereniging af te halen bij de ingang. 

 De voorzitter verzoekt voorts een ieder enkele ogenblikken degenen te gedenken, die ons ontvallen 

zijn. Behalve het heengaan van Jaap van der Kooij, zijn er wellicht ook overledenen waarvan wij niet 

hebben gehoord. 

  
3. Ingekomen stukken 

 ontvangen is het verslag van de kascommissie; 

 diverse afmeldingen zijn ontvangen, zie boven. 

 
4. Notulen van de afdelingsledenvergadering van 18 mei 2010  

 Er zijn geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. 

 

5. Jaarverslag Secretariaat  
 Er zijn geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. 

 

6. Jaarverslag Ledenadministratie 
 Er zijn geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. 

 

7. Financieel Jaarverslag 
 Er zijn geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. 
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notulen ALV 31-5-2011 (vervolg) 

 

8. Verslag Kascontrolecommissie 
 Huub Koen (AB) leest het kascommissieverslag voor, waarin wordt voorgesteld het bestuur décharge 

voor het gevoerde beleid te verlenen, hetgeen bij acclamatie gebeurt. 

 
9. Jaarverslag Wedstrijdzaken 

 Er zijn geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. 

 
10. Jaarverslag Breedtesport, Verenigingsondersteuning en Opleidingen (VO) 

 Er zijn geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. 

 

11. Jaarverslag Talentherkenning & Talentontwikkeling 
 Er zijn geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. 

 

12. Jaarverslag Toernooien en Evenementen 
 Er zijn geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. 

 

13. Uitreiking Mortier-Stokman bokaal 

 Dit jaar gaat de bokaal naar de vereniging Tempo-Team. Deze vereniging heeft, zeer tegen de 

algemene trend in, een gestage groei in ledenaantallen en in niveau laten zien gedurende de laatste 
jaren. In zijn dankwoord laat Ton Rutte, voorzitter van Tempo-Team, blijken blij te zijn met deze 

onderscheiding en hij hoopt dat zijn vereniging een voorbeeld mag zijn voor de andere. 
 Tevens werden de twee afscheidnemende AJCL-functionarissen gehuldigd: 

o Joke Wijker kreeg uit handen van Henk Pel een royale bos bloemen en een cadeaubon 

overhandigd voor haar jarenlange inzet voor de jeugdcompetitie; 
o Helaas was de andere afscheidnemende, Helga van de Bergh, niet in staat aanwezig te zijn. 

Ook zij werd geroemd om de ongeveer 40 jaar belangeloze inzet voor de jeugd(competitie) 

van Holland-Noord. Helga moet vanwege gezondheidsproblemen haar werkzaamheden 
stopzetten. Het bestuur zal haar op een ander tijdstip en plaats opzoeken voor een gepast 

afscheid. 
 

Ingelaste agendapunten 

 13.1 Table Stars introductie 

Door Erik Borgers (NTTB Bondsbureau) wordt met een PowerPointpresentatie een beeld geschetst van 
het nieuw ontwikkelde Table Stars. Het moet de aanzet zijn om jeugd op een eigentijdse manier te 

strikken voor onze sport. De doelgroep is 6-10 jaar, omdat dan meestal gekozen wordt voor een sport. 
Er zijn enkele Table Stars-pakketten bij de afdeling, die door de verenigingen kunnen worden geleend. 

Daarmee kunnen op de basisscholen de gymlessen worden gegeven in samenwerking met de docent. 
Op de website TableStars.nl is nog veel informatie voorhanden. O.a ook de aanschafprijs, als een club 

een eigen pakket wil hebben. 

 
 13.2 De nieuwe NTTB-trainersopleidingen 

Door Joke Wijker wordt een presentatie gehouden over de nieuwe manier van trainers opleiden. Er 

zijn vier stadia, die doorlopen kunnen worden (eigenlijk vijf, maar dat is het niveau van bondstrainer). 
Op de website van de NTTB is veel informatie te vinden. Contactpersoon is de heer Michiel de Korte. 

Googlen met de termen nttb en opleidingen leidt u naar veel informatiebronnen. 

Wiebe Anema meldt dat er naast de al door Joke Wijker gememoreerde cursus TT-2 bij DOV in 
Heerhugowaard in september / oktober het in de bedoeling ligt in oktober / november ook bij Nieuw-

Vennep een cursus TT-2 op te starten. 
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notulen ALV 31-5-2011 (vervolg) 

 

14. Benoeming bestuursleden  
 Op voordracht van het Bestuur wordt Henk Pel door de vergadering benoemd tot bestuurslid. 

 Marcel Frijhoff, aftredend en zich herkiesbaar stellend, wordt herbenoemd tot bestuurslid. 

 Weer wordt opgeroepen om mensen te leveren voor de vacatures in het bestuur. Nodig zijn nog 

steeds een Voorzitter, een bestuurslid Talentherkenning & -ontwikkeling of Verenigingsondersteuning 

& Opleidingen en een bestuurslid Wedstrijdzaken. Door bijvoorbeeld de afwezigheid van 
laatstgenoemde blijven veel zaken liggen, zoals zaal- en batcontroles. 

  

15. Begroting 2012 
 De Heer Dinkla (TSO) vraagt waarom op de vergadering van het boekjaar 2010 er een begroting 

gemaakt wordt voor 2012. Ron Suanet (AB) antwoordt, dat als je dat wilt voorkomen er weer twee 

ALV's per jaar moeten worden uitgeschreven en dat is nou net niet afgesproken, hetgeen door de 

heer Ilcken (Flits) wordt onderschreven. 
 Ondanks dit bezwaar wordt de begroting 2012 vastgesteld. 

 

16. Benoeming commissieleden 
 De heer Joop Broerse (Het Nootwheer) wordt de nieuwe AJCL voor de gehele afdeling. Hetgeen door 

de vergadering zeer wordt gewaardeerd. 

 De heer Patrick Schuddeboom (Uitgeest) gaat zich ontfermen over het Klimoptoernooi. Waarvoor de 

vergadering hem ook dank zegt. 
 Om Wiebe Anema's (AB) taak te verlichten wordt met klem gezocht naar leden voor de Technische 

Commissie bij de portefeuille Talentherkenning en -ontwikkeling. Een herschikking in taken is daarbij 

ook altijd bespreekbaar, alle hulp is uiteraard welkom. 

 Ook wordt er ook nog een kandidaat gezocht als bondsraadlid in plaats van Wiebe Anema.  

 
17. Benoeming kascontrolecommissie 

 dhr. Karel van Gemert van The Victory verlaat de commissie, waarna de heren Erik Eerenberg van 

HBC en Rob Hali van Stede Broec het komende jaar gaan acteren. Als reservelid meldt zich: dhr. Tom 
Hoekstra van Oranje-Zwart, waarvoor dank. 

 

18. Verenigingsvoorstellen 
 Er zijn geen voorstellen binnengekomen. 

  

19. Rondvraag 
 Dhr. Albert Verhoef (Disnierats) geeft een compliment aan de vrijwilligers voor het WK-werk, met 

name noemde hij de familie Wijker. 

 Voorts stelt hij de dubbele lidmaatschapsbijdrage bij de bond ter discussie. En ook of verzekeren wel 

zin heeft, omdat men persoonlijk allicht al verzekerd is. 
 Hij vraagt ook of er financiële bijdragen voor jeugdactiviteiten beschikbaar zijn. Ron Suanet (AB) 

antwoordt: stuur het bestuur a.u.b. verzoeken per e-mail, dan behandelen we dit. 

 Dhr. Robert van der Wateren (HTC) verbaast zich erover dat één overtreding tot twee boetes leidde. 

Marcel Frijhoff (AB) verwijst naar het competitiereglement. Overigens reclameren mag altijd binnen de 

daarvoor gestelde termijn! 
 Dhr. Piet Verdouw (JOVO) las dat het bondsbureau gaat sluiten. Is dat van invloed op de procedures ? 

Huub Koen (AB): neen, die blijven ongewijzigd, maar er wordt nog over gecommuniceerd met de 

clubs. 
 Dhr. Yvan Vermeulen (BR-lid) vraagt of er bij de volgende AK weer een mixeddubbeltoernooi plaats 

vindt. Zo ja dan moet e.e.a. wel eerder zijn beslag krijgen i.v.m de voorbereidingstijd. 

Hem wordt beloofd dat snel bekend wordt gemaakt wanneer de AK gaan plaatsvinden. 

 Hij stelt ook een vraag over het schrappen van de landelijke meisjescompetitie. Joke Wijker (HJCL) 

antwoordt dat dit nu regionaal wordt geregeld. Angelique van Sluijs (HB): er waren gewoon te weinig 
meisjes. Over de communicatie daarover wordt nog wel nagedacht. 

 Dhr. Harry Danes (United Oost) wenst dat de inschrijftermijn voor de competitie later dan de huidige 4 

juni wordt. Het is ondoenlijk met de leden in die korte tijd te communiceren. 
Theo Wijker (Bondsraadslid Wedstrijdzaken) neemt dit mee. 
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notulen ALV 31-5-2011 (vervolg) 

 

 Mevr. Ingrid Ebeling (Meertreffers) stelt een vraag i.v.m. het ineenstorten van de jeugdteams: dit 

komt voornamelijk omdat op zaterdag door veel kinderen geen competitie gespeeld kan worden 
(baantjes, e.d.). Zij stelt voor te onderzoeken of er een doordeweekse jeugdcompetitie kan worden 

georganiseerd met twee kinderen per team, waardoor er dan wellicht wel tijd voor de kinderen is. 
 Een tweede vraag was waarom er zo kinderachtig wordt omgegaan met sommige boetes opgelegd 

aan de jeugd. Een van de voorbeelden: een kind of kinderen had(den) netjes alles op het formulier 

ingevuld, maar onder "naam" alleen de voornaam. Prompt leidde dit tot een boete. TTV Meertreffers is 
zeer verbolgen over deze manier van sanctieoplegging. 

 

20. Sluiting  
Om ongeveer 22:20 sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders komst en inbreng. 
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BEGROTING 2013 - Toelichting speerpunten 

 

Ook in 2013 blijft de versterking van ons jeugdbeleid de pijler van de begroting vormen. Daarbij hebben wij 
ook nog steeds als randvoorwaarde aangehouden dat onze extra activiteiten niet zouden mogen leiden tot een 

hogere contributiebijdrage van de individuele leden. Hoewel dit moeilijk is door de blijvende sterke daling van 
ledenaantallen zijn we er toch in geslaagd. 

 
In 2013 wordt de afdelingswebsite gemoderniseerd. Daartoe worden wij o.a. voor wat betreft de content 

mede in staat gesteld door de afdeling media en communicatie van het bondsbureau. Daarbij zal de website 

zelf qua lay-out en gebruiksvriendelijkheid een op een gaan aansluiten bij die van de landelijke organisatie en 
andere afdelingen. 

 
Inmiddels is de functie van het afdelingsbureau al geruime tijd niet meer noodzakelijk. De TTR is volledig 

gedigitaliseerd en ook de website en de competitie worden door vrijwilligers vanuit huis geregeld. 

 
Op het gebied van toernooien en evenementen, talentherkenning en –ontwikkeling en verenigings-

ondersteuning zal er inhoudelijk qua ramingen niet veel veranderen t.o.v. het jaar 2012. Wel is er nog een 
zoektocht gaande naar de exacte behoefte aan verdere ondersteuning van deze activiteiten. De middelen zijn 

voorhanden, het eigenlijke gebrek is ondersteuning van vrijwilligers vanuit de verenigingen. 
Wij zijn vooral op zoek naar creatieve denkers en praktische uitvoerders, waarbij men kan denken aan Table 

Stars, clinics, (KTTF-) projecten, denk bijvoorbeeld eens aan het zeer succesvolle project van ttv Diemen, en 

regioclustering van bijvoorbeeld trainingen of kennisdeling. Ook de vergoedingen voor het volgen van 
opleidingen Tafeltennistrainer op diverse niveaus brengen wij graag nog eens onder de aandacht.  

 
Om niet in zijn geheel het jeugdbeleid tot de oplossing van de als maar dalende ledenaantallen te laten 

verworden vragen wij u ook mee te denken over initiatieven in de breedtesport. Er zijn inmiddels een aantal 

verenigingen met zeer succesvolle seniorenprojecten. Het voordeel van deze leeftijdsgroep laat zich raden: 
veel tijd om nog eens te spelen of om actief te zijn in het kader van de vereniging. Ook voor deze groepen 

geldt dat voor goede initiatieven wij hierbij openstaan voor ondersteuning middels subsidie of bijdragen 
anderszins.  

 

Een succesvol 2013 toegewenst! 
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BEGROTING 2013 

 
2013 2011 

    
2013 2011 

   
Kosten Werkelijk 

    
Opbrengst Werkelijk 

   
 €   €  

    
 €   €  

           Algemeen Bestuurlijke Zaken        8.200       14.497  
    

       21.950       22.071  

Wedstrijdzaken 
 

       2.550         1.807  
    

         2.225         2.400  

Toernooien & Evenementen        8.050         8.142  
    

         5.750         5.922  

Verenigingsondersteuning        1.700            804  
    

                                     

Opleidingen 
 

       1.125         1.400  
    

                                     

Talentherkenning & -ontwikkeling        9.550         8.347  
    

         4.350         4.380  

Communicatie 
 

       3.100         1.666  
    

                              710  

Voorgaande jaren 
 

                 
     

                 

           saldo 
 

                                     
    

                         1.180  

budget 
 

    34.275      36.663  
    

      34.275      36.663  

                                 

           
Algemeen Bestuurlijke Zaken 

       
8.200  

     
14.497  

    
      21.950  

     
22.071  

           1000 Ledenvergadering           600            275  
 

1009 Boetes ALV 
 

           400            550  

1004 Jaarverslag 
 

          100                   
      1010 Bondsraad 

 
          100              56  

 
1081 Contributies basis          5.625         5.633  

1020 Bestuur Reis- & Verblijf           800            702  
 

1083 Contributies comp.senioren        12.950       12.897  

1022 
 

Vergaderkosten           800            755  
 

1085 Contributies comp.jeugd          2.025         2.086  

1028 
 

Overig           250            267  
 

1088 Contributies gedecoreerden           -150         -131 

1030 Representatie           400            407  
      1040 Kascommissie             50                   
 

1091 Bankrente 
 

         1.100         1.036  

           1100 Bureau Huur                         4.334  
      1104 

 
Energie & Water                          1.296  

      1108 
 

Onderhoud                         1.250  
      1112 

 
Communicatie & I.T.        1.850         1.590  

      1116 
 

Porti           200            -54 
      1120 

 
Kantoorartikelen        1.250            405  

      1124 
 

Afschrijvingen           600                   
      

1128 
 

Belasting & 
Heffingen                            550  

      1132 
 

Overig           750            719  
      

           1200 Administratie algemeen           350            350  
      1210 

 
Medewerker                         1.500  

      1220 
 

Bankkosten           100              95  
      

           Wedstrijdzaken 
 

      2.550        1.807  
    

        2.225        2.400  

           2000 Commissie 
 

          150            139  
 

2091 Verkoop Wedstrijdboekjes              75              83  

2010 Competitie senioren        1.100         1.057  
 

2093 Boetes 
 

         1.750         1.861  

2014 Competitie jeugd           400                    
      2040 Competitie Beker           700            611  
 

2047 Inschrijfgelden Beker            400            456  

2080 Materiaal 
 

          200                   
      

           Toernooien & Evenementen       8.050        8.142  
    

        5.750        5.922  

           3000 Commissie 
 

            50                   
      3010 Licentieadministratie             50                   
      3020 Bondsvertegenwoordigers             50                   
      3030 Afdelingskampioenschappen                                    
 

3037 Inschrijfgelden          2.500         2.492  

3032 
 

Zaalhuur        1.350         1.140  
 

3039 Overig 
 

                                     

3034 
 

Materiaal        1.600         1.735  
      3038 

 
Overig           550            285  

      3040 B & C Ranglijsttoernooi                      
 

3047 Inschrijfgelden          2.500         2.429  

3042 
 

Zaalhuur        1.200         1.183  
 

3049 Overig 
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           3044 
 

Materiaal        1.000            334  
      3048 

 
Overig           300         1.606  

      3050 Nat.Jeugdmeerkampen         
 

3057 Inschrijfgelden            750         1.001  

1351 
 

Inschrijfgeld NTTB           500            492  
      3052 

 
Zaalhuur           250            240  

 
3059 Overig 

 
                                    

3054 
 

Materiaal                                   
      3059 

 
Overig             50              40  

      3060 Klassentoernooi           900            890  
 

3067 Bijdragen Deelnemers                                     

3070 Klim-Op toernooi                                   
 

3077 Bijdragen Deelnemers                                     

3080 4-afdelingentoernooi           200            197  
 

3087 Bijdragen deelnemers                                     

           Verenigingsondersteuning       1.700            804  
    

                                    

           4000 Commissie 
 

          100                   
      4016 Cluster gebiedsondersteuning           250              60  
      4020 Clinics 

 
          250              24  

      4030 Combifuncties                                    
      4040 Verenigingsprojecten           300              90  
      4050 KTTF bijdragen           300              45  
      4060 Welpendagen                            242  
 

4067 Bijdragen deelnemers                    
 4070 Verenigingsprojecten           500            316  

      4090 Overig  
 

                              27  
      

           Opleidingen 
 

      1.125        1.400  
    

                                   

           4200 Commissie 
 

          100                    
      4220 Bijdragen 

 
       1.025         1.400  

      

           Talentherkenning & -ontwikkeling       9.550        8.347  
    

        4.350        4.380  

           5000 Commissie 
 

            50                   
      5010 RBT Trainers vergoed.        2.000         1.731  
      5012 RBT Trainers overig           300            304  
 

5015 Bijdrage NTTB          1.000         1.000  

5014 RBT overig 
 

       1.500         2.031  
 

5017 Bijdragen deelnemers            900            895  

5016 Steunpunt training           500                    
      5020 Kweekvijver Trainers vergoed.           650            236  
      5022 Kweekvijver Trainers overig           100              14  
      5024 Kweekvijver Training overig           350              47  
 

5027 Bijdragen deelnemers                                     

5040 Dag van het Talent           300            218  
 

5047 Bijdragen deelnemers                               13  

5050 NTTB Jeugdcup        2.350         2.332  
 

5057 Bijdragen deelnemers          1.350         1.372  

5070 Int.Youthcup Hasselt        1.450         1.434  
 

5077 Bijdragen deelnemers          1.100         1.100  

           Communicatie 
 

      3.100        1.666  
    

                             710  

           7000 Commissie 
 

          100                   
      7010 Website 

 
       3.000            950  

 
7017 Advertising 

 
                                    

7020 TTR 
 

                            716  
 

7027 Abonnementen TTR                              710  

7090 Overig 
 

                                    
                            

           

 
Toelichting Contributies  bedrag €   tarief  

 
aantal 

    

           

 
Contributies basis        5.625           1,50  

 
3.750 

    

 
Contributies comp.senioren      12.950           3,50  

 
3.700 

    

 
Contributies comp.jeugd        2.025           2,25  

 
900 

    

            


