
 

 

 

 

 

 

 

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 27 mei 2014  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 28 mei 2013 
 
5. Jaarverslagen 2013       pagina 

 
a. Secretariaat         3 -   4 
b. Ledenadministratie        5 -   6 
c. Wedstrijdzaken         7 - 10 
d. Breedtesport, Verenigingsondersteuning en Opleidingen  11 - 14 
e. Talentherkenning & Talentontwikkeling    15 - 17 
f. Toernooien en Evenementen     18 - 20 

 
6. Verslag Kascontrolecommissie 
 

7. Financieel Jaarverslag 2013     21 - 24 
 
8. Uitreiking Mortier-Stokman bokaal 
 
9. Benoeming bestuursleden 
 
10. Benoeming bondsraadsleden 
 
11. Begroting 2015 
 
12. Benoeming commissieleden 
 
13. Benoeming kascontrolecommissie 
 
14. Competitiezaken 

 
a. Wijziging Afdelingscompetitiereglement 

b. Uitslagen enquête competitie 
 
15. Verenigingsvoorstellen 
 
16. Rondvraag 
 
17. Sluiting 
 
Tevens zal er een presentatie gehouden worden door Nanning van der Hoop, NTTB-projectleider Veilig Sportklimaat, over 
het onderwerp verenigingsbox. 
 
Correspondentie inzake deze vergadering dient één week voor de vergaderdatum in het bezit te zijn van het 
afdelingsbestuur, bij voorkeur via e-mail aan: communicatie@nttb-hollandnoord.nl. 
 
NB: er volgt geen schriftelijke toezending van deze documenten meer! 



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 4 
 

pag. - 2 - 

 

Toelichting bij de agenda 

 

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

Robert van der Wateren  voorzitter    
vacature   secretaris    

Ron Suanet   penningmeester   
John van Vliet  wedstrijdzaken 

vacature   breedtesport, verenigingsondersteuning & opleidingen 

vacature   talentherkenning & -ontwikkeling 
vacature   toernooien & evenementen  

Marcel Frijhoff  communicatie en pr   volgens rooster aftredend, herkiesbaar 
 

 Het afdelingsbestuur stelt de ALV voor Marcel Frijhoff te herbenoemen tot bestuurslid. 

 

Het afdelingsbestuur ziet zich inmiddels geconfronteerd met evenveel vacante als bezette zetels. Veel 
onderwerpen krijgen daardoor niet de aandacht die zij nodig hebben en noodzakelijke werkzaamheden 

worden niet uitgevoerd wegens gebrek aan menskracht. Dit gaat uiteraard ten koste van het voorgestane 
beleid en geplande activiteiten daarvan. Daarnaast worden de overgebleven bestuurders onevenredig belast 

met taken die in principe niet tot hun werkterrein behoren. 
Dit alles in aanmerking nemend maant het bestuur de vergadering dringend voor de aangegeven functies 

een kandidaat te leveren. 

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

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

 
10. Benoeming bondsraadsleden 

Op dit moment zijn er voor 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 worden nagezonden. 

 
11. Begroting 2015 

De begroting voor het bondsjaar 2015 is opgenomen in deze bijlage op pagina 7 t/m 9. 
 

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 

Helga van de Bergh a.i. AJCL 
 

Verenigingsondersteuning & Opleidingen 
Paul Molenaar Welpendagen 

vacature coördinatie Table Stars 
Wiebe Anema jeugdlicenties en jeugdranglijst 

Joke Wijker opleider 
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Toelichting bij de agenda (vervolg) 

 

Talentherkenning & -ontwikkeling  
Paul Molenaar technische zaken en NTTB-Cup, afdelingstrainer 

Jelmar Starkenburg secretaris technische commissie 
Richard Geukens coördinator evenementen 

Peter Smit afdelingstrainer 
David Los afdelingstrainer 

 

Toernooien & Evenementen  
Huub Koen Jeugdmeerkampen en Klassentoernooi 

vacature Klim-op toernooi 
vacature Jeugdranglijsttoernooien, uitwisseling 4-afdelingen 

Joke Wijker 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 2013 was als volgt: 
- Tom Hoekstra (Oranje-Zwart) 

- Karel van Gemert (The Victory) 

- Gerard Evers (HTC), reserve 
 

14. Wijziging afdelingscompetitiereglement 
De voorgestelde wijzigingen staan op pagina 10 en 11 van deze bijlage. 

Separaat bij deze convocatie gaat de volledige nieuwe versie van dit reglement inclusief alle wijzigingen. 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 mei 2013 te Beverwijk 
 

Aanwezig: 
 Afdelingsbestuur: Robert van der Wateren (voorzitter), Huub Koen (Toernooien & Evenementen, vice-

voorzitter), Marcel Frijhoff (Communicatie & PR), Ron Suanet (penningmeester), Henk Pel (secretaris), 

Wiebe Anema (Breedtesport, VO en Opleidingen) en John van Vliet (Wedstrijdzaken). 
 43 vertegenwoordigers van 37 van de 66 verenigingen 

 Ereleden: Joke Wijker, Jan Backhuijs 

 Leden van verdienste: Ton Rutte, Johan de Groot 

 Bondsraadleden: Harry Danes 

 

Afwezig met bericht: 

 Ereleden: Helga van den Berg, Ruud van de Water, Bob Hommes, Piet Keek 

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

 Persoonlijke leden: Carel Cools 

 Verenigingen: 't Koggeschip, Bloemenkwartier, Doko (Z), De Victors, Deneba, Disnierats, Polisport, US, 
ZTTC 

 

Afwezig zonder bericht: 
 Verenigingen: AMVJ, ASSV, ASV ‘55, Amsterdam '78, Backhands, De Kolk, De Roemer, Fusia, GTTC, 

MEO, Olympia, Spaarne, Sparta, Spoetnik '81, SDO, Uitgeest, United Oost, VDO/SE, VVW 

 
 

1. Opening 

 Voorzitter Robert van der Wateren heet alle afgevaardigden welkom. Hij dankt de vereniging 

Rapidity voor de geboden gastvrijheid en verwelkomt Maartje Snelders van het bondsbureau en 
technisch directeur van de NTTB Achim Sialino, die beiden zijn uitgenodigd voor een voordracht. 

Tevens een welkom voor de ereleden Jan Backhuijs en Joke Wijker en leden van verdienste Ton 
Rutte en Johan de Groot. 

 

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. 

 Gevraagd wordt om niet te vergeten de presentielijst te tekenen. 

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

kunnen nemen.  

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

Van twee oud-leden is ons een bericht gezonden: de heer Cor Brasser van Tebunus Alkmaar en 
van persoonlijk lid Hans Schilder. 

 
3. Ingekomen stukken 

 Diverse afmeldingen zijn ontvangen, zie boven. 

 Mail van ttv Amstelveen (Ladi Prorok) om een andere opzet van de competitieopzet te bespreken. 

(zie punt 14) 

 Mail van United Oost (Harry Danes) eveneens over aanpassingen (zie punt 14) 

 Mail van Meertreffers (Ingrid Ebeling) over eerder ingediende aanpassingen. 

 
4. Notulen van de afdelingsledenvergadering van 22 mei 2012 

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

5. Jaarverslagen 
1.  Secretariaat 

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

2. Jaarverslag Ledenadministratie 
Er zijn geen vragen of opmerkingen, waarna het verslag wordt vastgesteld. 
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3. Jaarverslag Wedstrijdzaken 

Wini de Waal (De Volewijckers) merkt op, dat op pag. 8 in de 6e klasse Volewijckers 2 moet zijn 
Volewijckers 4.  

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

4. Jaarverslag Breedtesport, Verenigingsondersteuning en Opleidingen 
Er zijn geen vragen of opmerkingen, waarna het verslag wordt vastgesteld. 

 

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

 
6. Jaarverslag Toernooien en Evenementen 

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

 
6. Verslag Kascontrolecommissie Rob Hali (Stede Broec) en Tom Hoekstra (Oranje Zwart) 

Door omstandigheden was een formele goedkeuring nog niet mogelijk. Ron Suanet maakt enige 
administratieve fouten in orde en nodigt op korte termijn de kascontroleurs opnieuw uit. Daarna zal de 

informatie per e-mail worden rondgestuurd. Zie ook onder 7. 
 

7. Financieel Jaarverslag 

 Chris Brethouwer (Heemskerk) merkt ernstige fouten op in de financiële verslaglegging. Ook 

Jacques van Westen (Victory '55) heeft dit gemeld. Na enig onderzoek erkent de penningmeester 
dit, maar wijt dit aan de conversie naar een Excel-formaat. Daar is een jaartal (2014) als getal 

gezien bij een automatische optelling. Nadere studie verklaart nog een aantal van dit soort 
conversiefouten. De penningmeester belooft ook hiervan de juiste gegevens opnieuw rond te 

sturen. 

 Ron Suanet complimenteert de vergadering voor de in het algemeen snelle betalingen van door 

hem gestuurd nota's. 
 

8. Uitreiking Mortier-Stokman bokaal 
Robert van der Wateren reikt na een korte toespraak de Mortier-Stokmanbokaal uit aan Paul 

Molenaar. Hij benadrukt de belangrijke rol, die Paul al vele jaren voor onze sport in Noord-Holland 
vertolkt. 

 

8a Achim Sialino houdt een voordracht over de visie van de NTTB op talentherkenning bij jonge jeugd. 
 

8b Maartje Snelders houdt een enthousiaste voordracht over het programma "naar een veilig 
sportklimaat". Op de NTTB-site is voor geïnteresseerden de nodige informatie voorhanden, maar ook 

persoonlijke contacten met haar vindt ze prettig (zie de site voor haar contactgegevens). 

Ook brengt zij nog de theatervoorstelling "Wel winnen, hè!" onder de aandacht. 
 

9. Benoeming bestuursleden 
 Aftredend en herkiesbaar zijn voorzitter Robert van der Wateren en bestuurslid Wiebe Anema. 

Beiden worden door de vergadering onder dankzegging voor het al gedane werk herbenoemd. 

 Robert en Wiebe danken de aanwezigen voor het in hen gestelde vertrouwen. 

 Robert neemt in een korte toespraak afscheid van de door tijdgebrek aftredende secretaris Henk 

Pel en van Huub Koen, die overigens als commissielid Toernooien & Evenementen zijn diensten 
blijft aanbieden. Huub is door het bestuur ook benoemd tot Lid van Verdienste van de afdeling. 

De vergadering wordt dringend verzocht gegadigden voor de vrijgekomen functies voor te dragen. 

 
10. Benoeming Bondsraadleden 

Ook is zeer dringend behoefte aan afgevaardigden voor de bondsraad. Er wordt wel op gewezen dat 
dit vooral geen lichtzinnige functie is. Veel inzicht en enthousiasme voor tafeltenniszaken zijn 

vereisten. Geïnteresseerden wordt aangeboden met het Bestuur nader te overleggen. 
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11. Begroting 2014 

 Hetzelfde als voor het onderwerp onder 7. geldt, is ook hier van toepassing. 

 Paul Molenaar stelt dat er niet minder, maar veel meer moet worden gereserveerd voor 

opleidingen. Hij zal worden uitgenodigd door het bestuur om hierover van gedachten te wisselen. 
 

12. Benoeming Commissieleden 

 Er zijn mensen nodig voor uitvoerende taken. Het huidig bestuur wil dat het dagelijks bestuur zich 

minder met de uitvoerende taken bezighoudt. 
 

13. Benoeming Kascommissieleden 
 Voor het komende jaar bestaat de kascommissie uit Tom Hoekstra (Oranje Zwart) en Karel van 

Gemert (De Victory). Gerard Evers (HTC) biedt zich aan als reserve. 

 

14. Verenigingsvoorstellen 
 Gerard Evers (HTC) stelt de boeteregeling ter discussie. John Van Vliet wil niet vooruitlopen op 

aanpassingen. Maar er wordt over gesproken en nagedacht. 

 Harry Danes (United Oost) houdt een pleidooi om, als het bij de thuisclub mogelijk is, op twee 

tafels te spelen. Met name clubs met weinig jeugdteams kunnen niet drie uren zaalhuur betalen. 
Ook zijn heel veel jeugdleden en begeleidende ouders van  kortere tijden gecharmeerd. Het 

bestuur zal dit nader onderzoeken en hierover een enquête uitschrijven. Ook zal de situatie bij de 

senioren beschouwd worden.  
 De heer Ladislav Prorok (Amstelveen) heeft een voorstel ingediend om de avonden te verkorten 

door drie games van 15 punten te gaan toepassen. Ook dit zal in de enquête worden verwerkt. 

 
15. Rondvraag 

 Ladi Prorok (Amstelveen) heeft een voorstel ingediend om de speelavonden te verkorten door drie 

games van 15 punten te gaan toepassen. Ook dit zal in de enquête worden verwerkt. 
 Chris Brethouwer (Heemskerk) beklaagt zich erover dat hij niets heeft gehoord van zijn voorstel 

voor een gecombineerde competitie voor twee- en driepersoonsteams. Zelfs zijn eerste voorstel 

van ongeveer 7 jaar terug is nooit teruggekoppeld. John van Vliet geeft aan dat zijn voorstel 

binnen het afdelingsbestuur is besproken. Afgesproken is om dit voorstel mee te nemen bij een 
(eventueel) voorstel om te komen tot een kortere speelduur. Het was verstandig geweest om ook 

betrokkene hiervan op de hoogte te stellen. 
 Piet Kroon (A-merk) stelt het vaker terugkerende probleem ter discussie over de dubbele 

bondsbijdrage van mensen die lid zijn bij meer clubs. 

Marcel Frijhoff (AB) antwoordt dat dit komt omdat er per clublid en niet per bondsnummer deze 

bijdrage aan Zoetermeer wordt betaald. Dit is niet per afdeling geregeld, maar een onderwerp van 
de Bondsraad. 

16. Sluiting 
 Om ongeveer 22:45 sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders komst en 

inbreng. 
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Agendapunt 11 

 
BEGROTING 2015 
 

Toelichting speerpunten 
 

Vorig jaar bij de vaststelling van de begroting 2014 schreven wij het volgende: 

“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 van de afdelingsbijdragen aan de NTTB-Jeugdcup en de Dag van het Talent 

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

Inmiddels is het duidelijk geworden dat het nog een graadje moeilijker is geworden voor de NTTB. Op het 

moment van schrijven loopt nog de discussie voor wat betreft de hoogte van de contributie voor 2014 in 
relatie tot de beleidsvoornemens. Wat gaat wel door en wat niet, het is een uitgebreide discussie geworden 

zoals al een tijd niet meer landelijk was gevoerd. 
In 2015 zullen naar verwachting de herstructureringseffecten zichtbaar moeten gaan worden. Vooralsnog 

hebben de afdelingen nog geen afscheid genomen van de huidige taken en zal nog verder duidelijk moeten 
worden wat de herstructurering voor de Afdeling Holland-Noord exact zal gaan betekenen. 

Tegelijkertijd willen wij als afdeling verdergaande stimuleringsactiviteiten blijven initiëren. We zijn nog steeds 

bezig met stimuleringsregelingen inzake de aanschaf van het Table-Starspakket en een stimuleringsregeling 
voor individuele verenigingsondersteuning bij wervingsacties en specifieke doelgroepacties. Ook blijven de 

kleine bijdragen voor verenigingen die actief zijn met het organiseren van Table-Starsbijeenkomsten 
beschikbaar. 

 

Het is momenteel nog wel zo dat de beschikbare budgetten voor deze stimuleringsactiviteiten door de 
verenigingen te weinig worden gebruikt. Op basis van de werkelijke cijfers 2012 en 2013 en de eerste 

resultaten 2014 zijn in de conceptbegroting 2015 de budgetten voor Talentherkenning en –ontwikkeling en de 
budgetten voor Verenigingsondersteuning naar beneden bijgesteld. 

Wij willen graag samen met u op de ALV de discussie voeren of dit ook zo moet blijven. De conceptbegroting 
2015 laat momenteel een overschot zien van € 4.250 juist door dit achterblijvende gebruik door de 

verenigingen van de subsidies voor ondersteuning en ontwikkeling. Wij vinden dit jammer en het komt ook 

niet overeen met het huidige beeld van de ontwikkelingen bij de verenigingen in de afdeling op het gebied van 
ledenaantallen en meer specifiek van de stagnerende groei van de jeugd. 

Samenvattend is er een mooi pakket aan middelen beschikbaar voor Verenigingsondersteuning en 
Talentherkenning en -ontwikkeling. Laten we met elkaar hierover goede afspraken maken. 
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BEGROTING 
2015 

 
2015 2013 

    
2015 2013 

   
Kosten Werkelijk 

    
Opbrengst Werkelijk 

   
€ € 

    
€ € 

           

           Algemeen Bestuurlijke Zaken        5.750         6.316  
    

      21.100       21.756  

Wedstrijdzaken 
 

       3.550         3.107  
    

        3.300         4.178  

Toernooien & Evenementen        8.500         4.749  
    

        5.750         3.290  

Verenigingsondersteuning        2.750            674  
    

               -               8  

Opleidingen 
 

       1.000                -  
    

               -                -  

Talentherkenning & -ontwikkeling        4.850         4.720  
    

        1.000         1.080  

Communicatie 
 

          500         2.005  
    

               -                -  

           saldo 
 

        4.250        8.742  
    

                -                 -  

           budget 
 

    31.150      30.312  
    

     31.150      30.312  

                                 

Algemeen Bestuurlijke Zaken 
       

5.750  
       

6.316  
    

     21.100  
     

21.756  

           1000 Ledenvergadering           550            574  
 

1009 Boetes ALV 
 

           400            575  

1004 Jaarverslag 
 

          250            232  
      1010 Bondsraad 

 
          100                -  

 
1081 Contributies basis         5.700         5.732  

1020 Bestuur Reis- & Verblijf        1.700         1.646  
 

1083 Contributies comp. senioren       12.250       12.689  

1022 
 

Vergaderkosten           500            357  
 

1085 Contributies comp. jeugd         1.800         1.861  

1028 
 

Overig           500            907  
 

1088 Contributies gedecoreerden             50-            45 

1030 Representatie           500            713  
      1040 Kascommissie             50              34  
 

1091 Bankrente 
 

        1.000           944  

    
    

      1112 Bureau Communicatie & I.T.           650            575  
      

1116 
 

Porti 
                
-  

                
-  

      1120 
 

Kantoorartikelen           600            535  
      1124 

 
Afschrijvingen           250            482  

      
1128 

 

Belasting & 
Heffingen               -            178  

      1132 
 

Overig               -                -  
      

           1200 Administratie algemeen               -                -  
      1220 

 
Bankkosten           100              83  

      

   
    

       Wedstrijdzaken 
 

      3.550        3.107  
    

       3.300        4.178  

           2000 Commissie 
 

              -                -  
 

2091 Verkoop Wedstrijdboekjes            700            724  

2010 Competitie senioren        2.000         1.659  
 

2093 Boetes 
 

        2.000         2.308  

2014 Competitie jeugd           500            500  
      2040 Competitie Beker           100             27  
 

2047 Inschrijfgelden Beker            600         1.146  

2080 Materiaal 
 

          500            460  
      2091 Wedstrijdboekjes           450            461  
      

    
    

      Toernooien & Evenementen       8.500        4.749  
    

       5.750        3.290  

           3000 Commissie 
 

              -                -  
      3010 Licentieadministratie               -                    
      3020 Bondsvertegenwoordigers               -                -  
      3030 Afdelingskampioenschappen               -                -  
 

3037 Inschrijfgelden         2.750                -  

3032 
 

Zaalhuur        1.350                -  
 

3039 Overig 
 

               -  
 3034 

 
Materiaal        1.600                -  

      3038 
 

Overig           550                -  
      3040 B & C Ranglijsttoernooi               -                -  
 

3047 Inschrijfgelden         3.000         3.290  

3042 
 

Zaalhuur        1.500         1.443  
 

3049 Overig 
 

               -  
 3044 

 
Materiaal           900            872  

      3048 
 

Overig           600            895  
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BEGROTING 
2015 

 
2015 2013 

    
2015 2013 

(vervolg) 
 

Kosten Werkelijk 
    

Opbrengst Werkelijk 

   
€ € 

    
€ € 

           3050 Nat. Jeugdmeerkampen                   -  
 

3057 Inschrijfgelden                -                -  

1351 
 

Inschrijfgeld NTTB           750            546  
      3052 

 
Zaalhuur           250            120  

 
3059 Overig 

 
               -  

 3059 
 

Overig           100             66  
      3060 Klassentoernooi           900            807  
 

3067 Bijdragen Deelnemers                -                -  

3070 Klim-Op toernooi               -                -  
 

3077 Bijdragen Deelnemers                -  
 3080 4-afdelingentoernooi               -                -  

 
3087 Bijdragen deelnemers                -                -  

           Verenigingsondersteuning       2.750            674  
    

                -                8  

           4000 Stimul.reg. TableStars 50%        1.000                -  
      4016 Stimul.reg.  Ledenwerving        1.000                -  
      4020 Clinics 

 
          250            434  

      4030 Combifuncties               -                -  
      4040 Verenigingsprojecten           500            170  
      4050 KTTF bijdragen               -                -  
      4060 Welpendagen               -              42  
 

4067 Bijdragen deelnemers                -               8  

4070 Verenigingsprojecten               -                -  
      4080 Bijscholing trainers TTR               -                -  
 

4087 Bijdragen deelnemers                -  
 4090 Overig  

 
              -              28  

      

    
              -  

      Opleidingen 
 

      1.000                 -  
    

                -                 -  

           4200 Commissie 
 

              -                -  
      4220 Bijdragen 

 
       1.000                -  

      

           Talentherkenning & -ontwikkeling       4.850        4.720  
    

       1.000        1.080  

           5000 Commissie 
 

            50              54  
      5010 RBT Trainers vergoed.        1.500         1.447  
      5012 RBT Trainers overig           800            820  
 

5015 Bijdrage NTTB                -                -  

5014 RBT overig 
 

          500            497  
 

5017 Bijdragen deelnemers                -            240  

5015 Regionale Trainings Centra               -                -  
      5016 Steunpunt training               -                -  
      5020 Kweekvijver RT vergoedingen               -            239  
      5022 Kweekvijver RT Trainers overig               -              18  
      5024 Kweekvijver RT Training overig               -               6  
 

5027 Bijdragen deelnemers                -  
 5040 Dag van het Talent               -              18  

 
5047 Bijdragen deelnemers                -                -  

5050 NTTB Jeugdcup        2.000         1.621  
 

5057 Bijdragen deelnemers         1.000            840  

5070 Intl. Youthcup Hasselt (B)               -                -  
 

5077 Bijdragen deelnemers                -                -  

5090 TH & TO overig               -                -  
      

           Communicatie 
 

          500        2.005  
    

                -  
 

          
               -  

7000 Commissie 
 

              -                -  
      7010 Website 

 
          500         2.005  

 
7017 Advertising 

 
               -  

 

            

 
Toelichting Contributies  bedrag €   tarief  

 
aantal 

       

 
Contributies basis        5.700  1,50 

 
3.800 

 
Contributies comp. senioren      12.250  3,50 

 
3.500 

 
Contributies comp. jeugd        1.800  2,25 

 
800 
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Agendapunt 14 
 

Voorstel tot wijziging van het afdelingscompetitiereglement Afdeling Holland-Noord 

 

Artikel 22 
Datum van 1 juli wijzigen in 1 mei. 

Reden: 
Teamsamenstelling voor de najaarscompetitie moet ingediend zijn ruim voor 1 juli. 

 
Artikel 28 

Lid 1 als volgt veranderen: 

Een competitiewedstrijd in de zin van dit reglement bestaat voor de senioren- en jeugdcompetitie uit 10 sets 
(9 enkelspelen en 1 dubbelspel). De enkelspelen worden gespeeld door 3 spelers van elk van beide teams, 

zodat elke speler van het ene team een set speelt tegen elke speler van het andere team. Het dubbelspel 
wordt gespeeld door 2 spelers uit elk team, die in die competitiewedstrijd ook uitkomen in het enkelspel. 

Indien op de teamlijst van een team meer dan 3 spelers staan vermeld, mogen spelers van dat team die niet 

in het enkelspel uitkomen wel worden opgesteld in het dubbelspel. 
Reden: 

Veranderde regelgeving i.v.m. het meespelen in het dubbelspel van spelers die niet aan het enkelspel 
deelnemen, maar wel deel uitmaken van het team op de teamlijst. 

 
Artikel 29 

Lid 1 als volgt veranderen: 

Alle competitiespelers moeten tijdens een competitiewedstrijd een geldig NTTB-lidmaatschapsbewijs kunnen 
tonen aan de teamaanvoerder van de tegenstander en aan de in de in artikel 8 lid 2 genoemde bevoegde 

functionarissen. 
Reden: 

Het niet meer bestaan van stam- en jaarkaarten. 

 
Nieuw lid 4 toevoegen: 

Het dragen van uniforme sportkleding is verplicht. In de spelregels zijn nadere bepalingen omtrent de 
sportkleding opgenomen. 

Reden: 

In de boetelijst hanteren wij voor het niet dragen van de juiste kleding een boete. De basis voor deze boete 
wordt in dit artikel geregeld. 

 
Artikel 30 

Lid 5 als volgt te wijzigen: 
Huidige lid 5 schrappen en hiervoor in de plaats een nieuw lid 5: 

a. Een speler mag aan twee competitiewedstrijden gelijktijdig deelnemen, op voorwaarde dat voor aanvang  

van beide wedstrijden, alle daarbij betrokken aanvoerders of begeleiders op de achterzijde van de 
originele wedstrijdformulieren voor akkoord hebben getekend. Indien op één van de twee formulieren 

één of meerdere handtekeningen voor akkoord op de achterzijde ontbreken is de speler die uitkomt in 
twee wedstrijden ongerechtigd voor de wedstrijd waarin hij invalt. 

b. Het aantal hierbij betrokken teams is maximaal 4. 

c. De bepalingen in de leden 1 tot en met 3 van artikel 31 zijn onverkort van toepassing op het in dit lid 
gestelde. 

Teams zijn niet verplicht om medewerking te verlenen aan de in dit lid geboden mogelijkheid. 
Indien gebruik wordt gemaakt van de in dit lid bedoelde mogelijkheid, dan mag zover als nodig om praktische 

redenen van lid 3 van dit artikel worden afgeweken 
Reden: 

Naar aanleiding van voorvallen in het begin van dit jaar. Hierbij kwam de vraag naar voren wat er op tegen 

zou zijn indien wordt voldaan aan de bepalingen met betrekking tot invallen om ook te mogen invallen als 
twee competitiewedstrijden gelijktijdig plaatsvinden. Daar er geen overwegende bezwaren waren om dit te 

verbieden wordt met deze wijziging het onder voorwaarden mogelijk gemaakt. Belangrijk daarbij is de 
medewerking van de betrokken teams. 
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Artikel 31 

Lid 2 als volgt wijzigen: 

Lid 2 wordt lid 2 a. 
Nieuw lid 2 b toevoegen: 

In de laagste klasse van  een competitie mag een speler ook invallen in een hoger genummerd team. 
Reden: 

Reglementering van een reeds zeer lang bestaand bestuursbesluit. 
 

Lid 3 wijzigen in: 

Een speler mag na zijn derde invalbeurt, ongeacht het team waarvoor hij als invaller uitkwam, gedurende het 
verdere verloop van die competitie nog uitsluitend uitkomen voor het team waarin hij volgens de teamopgave 

is opgesteld. Invalbeurten die een speler heeft vervuld vóór het tijdstip van een eventuele teamwijziging 
blijven als invalbeurt gehandhaafd. 

Reden: 

Tegenwoordig wordt er regelmatig gespeeld in groepen van 7 of 8 teams die  een halve competitie spelen met 
vervolgens een promotie- en degradatiepoule. Het is reeds voorgekomen dat men zich op dit artikel beriep om 

een speler meer dan 3 maal te mogen laten invallen. 
 

Lid 6 begin 1e zin wijzigen in: 
Junioren en eerstejaars senioren die alleen staan opgesteld in de landelijke c.q. afdelingsjeugdcompetitie 

mogen invallen in  de afdelingsseniorencompetitie. 

Reden: 
Veranderde regels i.v.m. invallen van jeugd bij de senioren. 

 
Artikel 33 

Lid 1 als volgt wijzigen: 

Voor elke groep wordt naar het aantal behaalde winstpunten een stand opgemaakt. De standen worden 
verwerkt in het NTTB administratiesysteem en zijn online te bekijken via de website van de afdeling. De 

definitieve eindstanden worden na vaststelling door de betrokken competitieleider in het afdelingsorgaan 
gepubliceerd. 

Reden: 

Dit betreft een aanpassing aan de huidige praktijk. NAS biedt de mogelijkheid om de standen online te volgen. 
Hiermee is het voldoende om alleen de definitieve eindstand (per competitie) door de betrokken 

competitieleider te laten vaststellen en publiceren. 
 

Artikel 37 
Lid 4 als volgt wijzigen: 

Wanneer een team niet is opgekomen kan het een beroep doen op overmacht. Dit beroep moet uiterlijk 48 

uur na het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van de wedstrijd zijn ingediend bij de betrokken 
competitieleider. Het niet opgekomen team moet een afschrift van het beroep op overmacht sturen aan de 

wedstrijdsecretaris van het andere team dat bij deze wedstrijd betrokken was. De betrokken competitieleider 
beslist in een voorkomend geval of er inderdaad sprake is van overmacht. 

 

Lid 6 - 1e zin als volgt wijzigen: 
Tenzij er sprake is van overmacht zal de betrokken competitieleider in de seniorencompetitie het niet 

opgekomen team evenveel winstpunten in mindering brengen als het maximaal te behalen aantal punten in 
een competitiewedstrijd. In de jeugd- en pupillen/welpencompetitie worden er geen punten in mindering 

gebracht. 
Reden: 

Aanvullende regelgeving bij niet opkomen en reglementering van een reeds vele jaren bestaand 

bestuursbesluit inzake de jeugdcompetitie. 
 

Artikel 41 
Lid 2 als volgt te wijzigen: 

Door teams met de hoogste rating uit een lagere klasse door te schuiven. 

Reden: 
Aanpassing van het artikel aan de huidige praktijk bij het toekennen van vrije plaatsen in een klasse. 
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Artikel 42 

In lid 2 tussen “is het” en “mogelijk” de volgende tekst toevoegen: voor elke lidvereniging. 

Reden: 
Met deze toevoeging wordt de tekst van dit lid duidelijker. 

 
Artikel 44 

Het volgende gedeelte van de tekst van dit artikel schrappen: 
“dan wel door de degradatie van de sterkste degradanten ongedaan te maken, mits geen sprake is van 

verzwakking is van de desbetreffende teams”. 

Reden: 
Dit is in tegenspraak met het gestelde in artikel 43 lid 4 waarin staat dat er geen degradatie in de 

afdelingsjeugdcompetitie plaatsvindt. 
  

Artikel 45 

“In geval” vervangen door In gevallen. 
Reden:  

Taalkundig beter. 
 


