
 

 

 

 

 

 

 

 

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 2013  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 22 mei 2012 
 
5. Jaarverslagen 2012 

 
a. Secretariaat      pagina   3 -   4 

 
b. Ledenadministratie     pagina   5 -   6 

 
c. Wedstrijdzaken      pagina   7 - 10 

 
d. Breedtesport, Verenigingsondersteuning en Opleidingen pagina 11 - 16 

 
e. Talentherkenning & Talentontwikkeling   pagina 17 - 20 

 
f. Toernooien en Evenementen    pagina 21 - 25 

 
6. Verslag Kascontrolecommissie 

 
7. Financieel Jaarverslag 2012    pagina 26 - 29 
 
8. Uitreiking Mortier-Stokman bokaal 
 
9. Benoeming bestuursleden 

 
10. Benoeming bondsraadsleden 
 
11. Begroting 2014 
 
12. Benoeming commissieleden 
 
13. Benoeming kascontrolecommissie 
 
14. Verenigingsvoorstellen 
 
15. Rondvraag 
 
16. Sluiting 
 
Tevens zal er een presentatie gehouden worden door de technisch directeur van de NTTB Achim Sialino, over het 
onderwerp talentherkenning en –ontwikkeling. 
 
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 

 

9. Benoeming bestuursleden 
De samenstelling van het Afdelingsbestuur is per heden als volgt: 

Robert van der Wateren  voorzitter   volgens rooster aftredend, herkiesbaar 
Henk Pel   secretaris   tussentijds aftredend 

Ron Suanet   penningmeester   
John van Vliet  wedstrijdzaken a.i. 

Wiebe Anema  breedtesport, verenigingsondersteuning & opleidingen 

        volgens rooster aftredend, herkiesbaar 
vacature   talentherkenning & -ontwikkeling 

Huub Koen   toernooien & evenementen volgens rooster aftredend, niet herkiesbaar 
Marcel Frijhoff  communicatie en pr 

 

 Het afdelingsbestuur stelt de ALV voor Robert van der Wateren te herbenoemen tot voorzitter. 

 Het afdelingsbestuur stelt de ALV voor Wiebe Anema te herbenoemen tot bestuurslid. 

 
De vacature voor de portefeuille 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. Helaas krijgen veel onderwerpen in zijn beide portefeuilles daardoor 

ook niet de aandacht die zij nodig hebben.  
Ook zijn er nu nieuwe vacatures ontstaan voor de functie van secretaris en de portefeuille toernooien en 

evenementen. 

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

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

 

10. Benoeming bondsraadsleden 
Op dit moment zijn er voor tenminste drie van de vier (reserve) afgevaardigden 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 dan worden nagezonden. 

 
11. Begroting 2014 

De begroting voor het bondsjaar 2014 is opgenomen in deze bijlage vanaf pagina 8. 

 
12. 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 
Joke Wijker opleider 
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Toelichting bij de agenda (vervolg) 

 

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 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. 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. 

 

13. Benoeming kascontrolecommissie 
De bemensing van de kascommissie voor 2012 was als volgt: 

- Rob Hali (Stede Broec) 
- Tom Hoekstra (Oranje-Zwart) 

- Karel van Gemert (The Victory), reserve 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2012 te Beverwijk 
 

Aanwezig: 
 Afdelingsbestuur: Huub Koen (vice-voorzitter), Marcel Frijhoff (Communicatie & PR), Ron Suanet 

(penningmeester), Henk Pel (secretaris),  Wiebe Anema (Breedtesport, VO en Opleidingen) 

 53  vertegenwoordigers van 45 van de 67 verenigingen 

 Ereleden: Joke Wijker, Piet Keek 

 Leden van verdienste: Karel Mellenbergh, Ton Rutte 

 Bondsraadleden: Harry Danes, Theo Wijker (functiezetel Wedstrijdzaken) 

 
Afwezig met bericht: 

 NTTB - Hoofdbestuur 

 Ereleden: Jan Backhuijs, Helga van de Bergh, Carel Cools, Ruud van de Water 

 Leden van verdienste: Paul Heemskerk, Atie de Jong, Ruud van Wees 

 Bondsraadslid: Yvan Vermeulen 

 Verenigingen: Doko (Z), Duintreffers, Olympia, Polisport, Stede Broec, ZTTC 

 
Afwezig zonder bericht 

 Verenigingen: ASSV, ASV ‘55, Bloemenkwartier, De Roemer, De Victors, Holendrecht, MEO, Noordkop, 

Spaarne, Sparta, Spoetnik ‘81, Sporting SDO, TSTZ Haarlem, Tazano ‘96, US, VVW 

 
 

1. Opening 
Vicevoorzitter Huub Koen heet allen welkom. 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 iedere aanwezige een consumptie aangeboden; 

 Op de vraag of iedereen de presentielijst heeft getekend, volgt door de laatkomers spontaan een 

inhaalactie. 
 Marcel Frijhoff meldt dat er ruim voldoende stemmen zijn vertegenwoordigd om besluiten te kunnen 

nemen.  

 De geplande presentatie over werving van vrijwilligers gaat toch niet door. 

 De voorzitter verzoekt enkele ogenblikken degenen te gedenken, die ons ontvallen zijn. Enkele 

bekende namen zijn Joost Weitjens (Esopus), Wim Kaagman (Disnierats) aan wie in 1988 de 
Stokmanbokaal is uitgereikt, en onlangs Ron Olijdam van HBC. 

  

3. Ingekomen stukken 
 Ontvangen is het verslag van de kascommissie. 

 Diverse afmeldingen zijn ontvangen, zie boven. 

 Van de vereniging Limmen is in een te laat stadium een voorstel binnengekomen. Zie punt 19. 

  

4. Notulen van de afdelingsledenvergadering van 31 mei 2011  
 Enkele afgevaardigden brengen naar voren dat hun club vorig jaar wel aanwezig was, maar toch 

onder "niet-aanwezig" werden vermeld. (Rijsenhout, GTTC, Bloemenlust, ….) Het bestuur zoekt e.e.a. 

uit. 

De correctie moet zijn: Bloemenlust, Doko (Z), GTTC en Rijsenhout waren wel aanwezig, 
AGT, Amstelveen, De Roemer, GSV Heemstede en Limmen waren aanvullend niet aanwezig. 
 

 Mevr. Ingrid Ebeling (Meertreffers) stelt de vraag wat er is gedaan met haar twee opgebrachte punten 

tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering. Het bestuur stelt vast dat er nog niets mee gedaan is, 

maar dat haar vragen aan de orde zullen komen. 
 Dhr Albert Verhoef (Disnierats) mist wel meer terugkoppeling van de rondvragen. 

 Er zijn verder geen vragen of opmerkingen, waarna het verslag wordt vastgesteld. 
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5. Jaarverslag Secretariaat  

 Er zijn geen vragen of opmerkingen, waarna het verslag wordt vastgesteld. 

 
6. Jaarverslag Ledenadministratie 

 Er zijn geen vragen of opmerkingen, waarna het verslag wordt vastgesteld. 

 
7. Jaarverslag Wedstrijdzaken 

 Er zijn geen vragen of opmerkingen, waarna het verslag wordt vastgesteld. 

 

8. Jaarverslag Breedtesport, Verenigingsondersteuning en Opleidingen (VO) 
 Er zijn geen vragen of opmerkingen, waarna het verslag wordt vastgesteld. 

 

9. Jaarverslag Talentherkenning & Talentontwikkeling 
 Er zijn geen vragen of opmerkingen, waarna het verslag wordt vastgesteld. 

 

10. Jaarverslag Toernooien en Evenementen 

 Er zijn geen vragen of opmerkingen, waarna het verslag wordt vastgesteld. 

 
11. Verslag Kascontrolecommissie (Eric Eerenberg, HBC) en Rob Hali, Stede Broec) 

 Huub Koen leest het kascommissieverslag voor, waarin wordt voorgesteld het bestuur decharge voor 

het gevoerde beleid te verlenen, hetgeen bij acclamatie gebeurt.  
  

12. Financieel Jaarverslag 
 Ron Suanet meldt zelf een kleine afwijking op de pagina's 23 en 25 gevonden te hebben, hetgeen hij 

alsnog zal corrigeren. 

 Hij vraagt nogmaals expliciet aan de vertegenwoordigers facturen op tijd te betalen, want late 

betalingen kosten hem veel tijd en moeite. 

 Er zijn verder geen vragen of opmerkingen waarna het verslag wordt vastgesteld. 

 
13. Uitreiking Mortier-Stokman bokaal 

 Vicevoorzitter Huub Koen legt uit dat deze keer de Mortier-Stokman bokaal wordt uitgereikt aan Ron 

Olijdam van HBC. Helaas moet dit postuum gebeuren, want begin mei is hij gestorven. Zijn 
uitzonderlijke betekenis voor met name het jeugdtafeltennis in Noord-Holland wordt benadrukt. Voorts 

wordt gevraagd om aan zijn verzoek te voldoen aan de stichting Alpe d'Huzes een schenking te doen. 
De stichting, waarvoor hij tot het laatste moment actief was. Aan de HBC-afgevaardigde wordt 

vervolgens de bokaal uitgereikt, die daarop zegt dat deze een speciale plaats in het clubgebouw krijgt. 

 
14. Benoeming bestuursleden  

 Aftredend en herkiesbaar is Ron Suanet. Deze wordt door de vergadering onder dankzegging voor het 

gedane werk herbenoemd. 
 Voor de vacatures voorzitter en bestuurslid wedstrijdzaken zijn twee gegadigden, die al geruime tijd in 

het bestuur hebben warmgelopen. Het zijn Robert van der Wateren (HTC) voor de post van voorzitter 

en John van Vliet (Esopus) voor de post van bestuurslid Wedstrijdzaken. De vergadering gaat unaniem 

akkoord met hun benoemingen, waarna beide heren achter de bestuurstafel plaatsnemen. De 
kersverse voorzitter neemt vervolgens de voorzittershamer over van Huub Koen en dankt hem voor de 

tussentijdse voorzittersrol. Verder gaat hij in op de periode, gedurende welke hij zich heeft voorbereid 
op het voorzitterschap. Hij zegt, dat hij vooruitlopende op zijn benoeming al het initiatief heeft 

genomen om een voorzittersoverleg in Noord te beleggen. Tijdens dat overleg kwam onder andere 

aan het licht, dat verenigingen slecht op de hoogte zijn van de (financiële) (on)mogelijkheden van de 
afdeling. Als gevolg daarvan zal het bestuur zich beraden over de vraag hoe dat komt en op welke 

manier de communicatie verbeterd kan worden. Robert zou het op prijs stellen, indien hij als 
toehoorder aanwezig zou kunnen zijn bij de ALV’s van de verenigingen in Holland-Noord. 
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15. Benoeming Bondsraadleden 

 Yvan Vermeulen heeft zich teruggetrokken, maar Wiebe Anema stelt zich nog een jaar beschikbaar, 

hoewel het geen gewenste combinatie is met zijn bestuurslidmaatschap. 

 Harry Danes vraagt dringend om een opvolger voor zijn plaats. Albert Verhoef stelt zich kandidaat als 
BR-lid. Er wordt dus nog steeds gezocht naar een lid en een reservelid. 

Voorzitter zegt dat hij de figuur van bondsraadsleden, die de afdeling vertegenwoordigen, zonder last 

of ruggespraak een heel bijzondere vindt. Hij heeft dit onderwerp op de agenda gezet van het College 
van Voorzittersoverleg. Het College wacht met de behandeling, totdat de uitkomsten van de nota over 

de Bestuurlijke vernieuwing het licht hebben gezien. 
 

16. Begroting 2013 

 Er zijn geen vragen of opmerkingen, waarna deze wordt vastgesteld. 

 
17. Benoeming Commissieleden 

 Wiebe Anema houdt een kort wervend pleidooi voor de vacatures. Bij de ingang van de zaal zijn 

enkele beschrijvingen neergelegd. Men wordt dringend verzocht te kijken of men voor de afdeling een 
kleine deeltaak zou willen verrichten. Er moet nu (te) veel werk worden verricht door (te) weinig 

mensen. Hierdoor blijft er veel werk liggen. 

 
18. Benoeming Kascommissieleden 

 Rob Hali, Stede Broec (2e jaar) en Tom Hoekstra, Oranje Zwart (1e jaar) worden benoemd en Karel 

van Gemert, The Victory meldt zich als reserve. 
 

19. Verenigingsvoorstellen 
 Robert van der Wateren zegt dat het formeel niet kan worden toegestaan het verenigingsvoorstel van 

Limmen wegens te late inzending te behandelen, zoals bij de ingekomen stukken is medegedeeld. Hij 

zegt, dat hij tijdens zijn kennismaking met de wedstrijdsecretarissen het onderwerp “Nieuwe 

procedure inzenden wedstrijdformulieren” al op de agenda heeft gezet en daarom toestaat dat 
Limmen het voorstel toelicht. Langdurig werd gesproken over het voorstel  m.b.t. een nieuwe 

procedure voor de wedstrijdformulieren en daaraan gekoppeld het boetestelsel. Er is een heel scala 
aan meningen, van volledig via het internet scans opsturen (maar heeft ieder wel een scanner ter 

beschikking?) tot en met alles bij het oude laten (standpunt Tebunus Alkmaar ‘71). Voorts stelt Joke 

Wijker, dat NAS nog niet zonder papieren formulieren kan. Een belangrijk punt is steeds de garantie 
op terugvinden van uitslagen (Theo Wijker).  Dan werd nog geopperd (dhr. Brils, Patrios) om scans te 

sturen en daarna eenmaal per 5 weken alle formulieren per post. De voorzitter zegt vervolgens toe, 
dat het Afdelingsbestuur na de zomervakantie een standpunt zal innemen. In dit verband moet ook 

worden opgemerkt, dat het belangrijk blijft dat de wedstrijdformulieren goed worden ingevuld, anders 
is een eventueel probleem niet meer uit te zoeken.  

 

20. Rondvraag 
 Dhr. Hoekstra (Oranje Zwart) stelt voor besluiten voortaan niet meer met applaus maar via 

handopsteken te nemen. Aan een applaus kan je niets afleiden. Voorzitter zegt het met de opmerking 

eens te zijn en voortaan ten minste met handopsteking, dan wel schriftelijk te laten stemmen. 
 Mevr. Klatt (Amstelveen) brengt "sportindebuurt.nl" onder de aandacht. Een flinke pot geld, die 

verdeeld wordt om sport in brede zin te stimuleren. Haast is geboden, want de actie loopt nog maar 

tot 5 juni 2012. 

 Dhr. Mellenbergh (JOVO) vraagt naar de gezamenlijke actie van KNVB en NTTB. Nieuw Vennep merkt 

daarover op, dat dit zacht gezegd geen succes was bij hen. Mellenbergh: komt er nog een vervolg?  
Dit is een actie, die niet via de afdelingen loopt, maar wordt verzorgd door de professionals op het 

hoofdkantoor van de NTTB.  
 Hij vraagt ook of J.I.B. (jeugd in beweging)-lessen niet ook voor middelbare scholieren van belang 

zijn. Robert van der Wateren antwoordt, dat dit in een bestuursvergadering aan de orde zal komen. 

Hij onderschrijft het belang van bedoelde lessen op middelbare scholen. Ron Suanet brengt ter sprake 
dat vanuit het bestuur subsidies mogelijk zijn voor dit soort activiteiten, maar dat er wel vrijwilligers 

moeten zijn om deze te organiseren. Wiebe Anema brengt een mogelijk contact met 

combinatiefunctionaris Paul Molenaar naar voren.  
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 Dhr. Brils (Patrios): mogelijk worden ook in Utrecht en Rotterdam combinatiefunctionarissen gezocht / 

aangesteld. 

 Dhr. Brils (Patrios) vraagt om meer bekendheid te geven aan de Bekercompetitie. Het bestuur zal 

bekijken op welke manier dat kan gebeuren, maar begrijpt ook niet, waarom in Zuid wel en in Noord 
nauwelijks gebekerd wordt. Dhr. Verhoef (Disnierats) ziet mogelijk een verband met de drukbezochte 

bedrijvencompetitie in Noord gedurende de winterstop. 

 Wiebe Anema meldt nog een Table Starsbijscholing bij DOV op 14 juni a.s. 

 Tevens meldt hij, dat bij de ingang een flyer ligt van Sportservice Noord-Holland over het werven van 

vrijwilligers. Graag eventuele belangstelling via een mail aan hem bekendmaken. 
 Harry Danes (United Oost) wil graag als tweede man helpen het Klimoptoernooi nieuw leven in te 

blazen. Er meldt zich helaas geen "eerste" man of vrouw. 

 Ron Suanet vraagt of de volgende clubs inderdaad niet vertegenwoordigd zijn: 

ASSV, ASV55, Bloemenkwartier, De Roemer, De Victors, Holendrecht, MEO, Noordkop, Spaarne, 
Spoetnik, SDO, Haarlem, SDO, Tazano, US, VVW. Dit in verband met mogelijke misverstanden op de 

presentielijst. 

 Mevr. Wijker (Spirit) vraagt naar de Afdelingskampioenschappen. Huub Koen antwoordt dat uit 

Zoetermeer informatie moet komen of er in het najaar nog voor een weekend tafels ter beschikking 
zijn. Robert van der Wateren stelt vast dat het mogelijk moet zijn voor b.v. vijf jaar een vaste datum 

te prikken. Daarvoor zouden dan afspraken met tafelverhuurders en zalen gemaakt kunnen worden. 
Hij zegt dit onderwerp aan te zullen pakken en in het bestuur te bespreken.  

 
21. Sluiting  

 Om ongeveer 22:20 sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders komst en 

inbreng. 
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BEGROTING 2014 - Toelichting speerpunten 

 

In december 2012 heeft het NOC-NSF harde noten gekraakt voor wat betreft de vierjarenbudgettering richting 

de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in Brazilië. Dat betekende dat de NTTB in het zogenaamde 

“afbouwprogramma” terecht is gekomen en dat de kraan voor topsportgelden welke de NTTB tot voor kort 

kreeg snel wordt afgebouwd tot nul. 

 

Dat heeft ook op de afdelingsbudgetten zijn invloed. Vanaf 2014 zal de NTTB aan de afdelingen geen 

aanvullende vergoeding (nu € 1.000 per jaar) meer beschikbaar stellen voor de regionale bondstrainingen. 

Tegelijkertijd zullen ook de nota’s voor de afdelingsbijdragen aan de NTTB Jeugdcup en de Dag van het Talent 

worden verhoogd, tot een totaal van circa € 600 meer. 

 

Tegelijkertijd willen wij als afdeling Holland-Noord toch een aantal activiteiten blijven ontplooien en stimuleren 

waar nieuwe middelen voor nodig zullen zijn. We zullen opnieuw een jeugdtoernooi in Hasselt willen spelen, 

de eerste van een serie Regionale Trainingscentra (RTC) in het leven roepen en de Kweekvijver 

Regiotrainingen uitbreiden tot een maximum van zo’n vijf stuks. 

 

We zijn eveneens bezig met stimuleringsregelingen inzake de aanschaf van het Table Starspakket en voor 

individuele verenigingsondersteuning bij wervingsactiviteiten en specifieke doelgroep acties. Ook blijven de 

kleine stimuleringsbijdragen voor verenigingen die actief zijn met het organiseren van KTTF en Table 

Starsbijeenkomsten beschikbaar. 

 

Op het opleidingsvlak komen er opnieuw stimuleringsbijdragen inzake het behalen van een trainersdiploma 

(TT-1, TT-2, TT-3 en TT-4), en willen wij een bijscholingscursus organiseren voor alle trainers in Holland-

Noord. 

 

2014 is het tweede jaar dat wij geen lasten meer hebben voor het afdelingsbureau in Amsterdam. Zonder dit 

gegeven zou het nieuwe beleid financieel waarschijnlijk niet zonder forse verhoging van de afdelings-

contributie hebben kunnen plaatsvinden. Achteraf gezien dus een goed besluit, en alle functies die op het 

bureau werden verricht worden tegenwoordig thuis uitgevoerd achter willekeurige pc’s, laptops, tablets etc., 

en soms ook niet meer.  In 2013 en 2014 worden de incidenteel verhoogde budgetten inzake de 

totstandkoming van de nieuwe website weer naar hun normale lagere niveau gebracht, waardoor uiteindelijk 

ons beleid, dat vooral financieel tot uiting komt in de uitbouw van de verenigingsondersteuning, kan worden 

geïntensiveerd. 

 

Samenvattend is er een mooi pakket aan middelen beschikbaar voor verenigingsondersteuning en houden we 

de in de laatste jaren opgebouwde positie voor talentherkenning en –ontwikkeling op dezelfde hoogte qua 

budgetten, inclusief een aantal internationale jeugdtoernooien. 

 

En zoals beloofd zonder contributieverhoging binnen onze afdeling…. alle balletjes verzamelen!! 

Wij rekenen opnieuw op uw steun voor deze beleidskeuzes.  
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BEGROTING 
2014 

 
2014 2012 

    
2014 2012 

   
Kosten Werkelijk 

    
Opbrengst Werkelijk 

   
 €   €  

    
 €   €  

           

           Algemeen Bestuurlijke Zaken        6.400         9.533  
    

      21.365       22.331  

Wedstrijdzaken 
 

       2.850         3.369  
    

        2.750         4.093  

Toernooien & Evenementen      10.079         6.964  
    

        7.764         5.130  

Verenigingsondersteuning        5.350            979  
    

        1.000               8  

Opleidingen 
 

          600            700  
    

                                   

Talentherkenning & -ontwikkeling      10.500         7.816  
    

        3.500         4.371  

Communicatie 
 

          600         1.727  
    

                                    

           saldo 
 

  -                       4.845  
    

                -                  

budget 
 

     
36.379  

     
33.921  

    
     36.379  

     
35.933  

                                 

           
Algemeen Bestuurlijke Zaken 

       
6.400  

       
9.533  

    
     21.365  

     
22.331  

           1000 Ledenvergadering           500            506  
 

1009 Boetes ALV 
 

           400            550  

1004 Jaarverslag 
 

          250            213  
      1010 Bondsraad 

 
          100             44  

 
1081 Contributies basis         5.700         5.636  

1020 Bestuur Reis- & Verblijf        1.000         1.264  
 

1083 Contributies comp. senioren       12.600       13.104  

1022 
 

Vergaderkosten           600            419  
 

1085 Contributies comp. jeugd         1.917         2.056  

1028 
 

Overig           500            546  
 

1088 Contributies gedecoreerden             52-           45- 

1030 Representatie           300            215  
      1040 Kascommissie             50                   
 

1091 Bankrente 
 

           800            699  

    
                 

      1100 Bureau Huur                         1.090  
      1104 

 
Energie & Water                             13- 

      1108 
 

Onderhoud                              14  
      1112 

 
Communicatie & I.T.        1.400         1.383  

      1116 
 

Porti           200            180  
      1120 

 
Kantoorartikelen           400            176  

      1124 
 

Afschrijvingen           250            481  
      

1128 
 

Belasting & 
Heffingen                             599  

      1132 
 

Overig           500         2.125  
 

1132 Overig (waarborgsom)                             331  

           1200 Administratie algemeen           200            175  
      1210 

 
Medewerker                                   

      1220 
 

Bankkosten           150            116  
      

           Wedstrijdzaken 
 

      2.850        3.369  
    

       2.750        4.093  

           2000 Commissie 
 

          150              85  
 

2091 Verkoop Wedstrijdboekjes              75         1.112  

2010 Competitie senioren        1.500         1.925  
 

2093 Boetes 
 

        2.250         2.399  

2014 Competitie jeugd           400              20  
      2040 Competitie Beker           500            392  
 

2047 Inschrijfgelden Beker            425            582  

2080 Materiaal 
 

          200                   
      2091 Porti/wedstrijdboekjes           100            947  
      

    
    

      Toernooien & Evenementen     10.079        6.964  
    

       7.764        5.130  

           3000 Commissie 
 

            50                   
      3010 Licentieadministratie             50              43  
      3020 Bondsvertegenwoordigers             50                   
      3030 Afdelingskampioenschappen                                   
 

3037 Inschrijfgelden         2.750                   

3032 
 

Zaalhuur        1.350                   
 

3039 Overig 
 

                 
 3034 

 
Materiaal        1.600                   

      3038 
 

Overig           550                   
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BEGROTING 
2014 

 
2014 2012 

    
2014 2012 

(vervolg) 
 

Kosten Werkelijk 
    

Opbrengst Werkelijk 

   
 €   €  

    
 €   €  

           3040 B & C Ranglijsttoernooi                                    
 

3047 Inschrijfgelden         3.000         3.118  

3042 
 

Zaalhuur        1.215         1.215  
 

3049 Overig 
 

                 
 3044 

 
Materiaal        1.000         1.316  

      3048 
 

Overig           300            384  
      3050 Nat.Jeugdmeerkampen           500  

  
3057 Inschrijfgelden                                   

3052 
 

Zaalhuur           250            180  
 

3059 Overig 
 

                 
 3058 

 
Overig             50            633  

      3060 Klassentoernooi           900            965  
 

3067 Bijdragen Deelnemers                                   

3070 Klim-Op toernooi                                    
 

3077 Bijdragen Deelnemers                   
 3080 4-afdelingentoernooi           200            216  

 
3087 Bijdragen deelnemers                                   

           Verenigingsondersteuning       5.350            979  
    

       1.000                8  

           4000 Stimul.reg.Tablestars        1.000                   
      4016 Stimul.reg.Ledenwerving        1.000                   
      4020 Clinics 

 
          250                   

      4030 Combifuncties                                   
      4040 Verenigingsprojecten           300            380  
      4050 KTTF bijdragen           300              80  
      4060 Welpendagen                                   
 

4067 Bijdragen deelnemers                               8  

4070 Verenigingsprojecten           500                   
      4080 Bijscholing trainers TTR        1.000  

  
4087 Bijdragen deelnemers         1.000  

 4090 Overig  
 

       1.000            519  
      

    
                 

      Opleidingen 
 

          600            700  
    

                -                   

           4200 Commissie 
 

          100                   
      4220 Bijdragen 

 
          500            700  

      

           Talentherkenning & -ontwikkeling     10.500        7.816  
    

       3.500        4.371  

           5000 Commissie 
 

            50                   
      5010 RBT Trainers vergoed.        1.000         1.675  
      5012 RBT Trainers overig           300            619  
 

5015 Bijdrage NTTB                         1.000  

5014 RBT overig 
 

          500            438  
 

5017 Bijdragen deelnemers            900            913  

5015 Regionale Trainings Centra           500                   
      5016 Steunpunt training           500                   
      5020 Kweekvijver RT vergoed.        2.500            102  
      5022 Kweekvijver RT trainers overig           100            113  
      5024 Kweekvijver RT training overig           350                   
 

5027 Bijdragen deelnemers                  
 5040 Dag van het Talent           600            258  

 
5047 Bijdragen deelnemers                              50  

5050 NTTB Jeugdcup        2.650         4.136  
 

5057 Bijdragen deelnemers         1.500            740  

5070 Intl. Youthcup Hasselt        1.450            434  
 

5077 Bijdragen deelnemers         1.100         1.668  

5090 T & H overig 
 

                             41  
      

           Communicatie 
 

          600        1.727  
    

                -  
 

          
                 

7000 Commissie 
 

          100                   
      7010 Website 

 
          500         1.727  

 
7017 Advertising 

 
                 

 7090 Overig 
 

                                  
     

    

                      

           

 
Toelichting Contributies  bedrag €   tarief  

 
aantal 

    

           

 
Contributies basis        5.700  1,50 

 
3.800 

    

 
Contributies comp. senioren      12.600  3,50 

 
3.600 

    

 
Contributies comp. jeugd        1.917  2,25 

 
850 

    

           


