
 

 

 

 

 

 

 

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 19 mei 2015  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 27 mei 2014 
 
5. Jaarverslagen 2014       pagina 

 
a. Secretariaat         3 -   4 
b. Ledenadministratie        5 -   6 
c. Wedstrijdzaken         7 - 11 
d. Toernooien en Evenementen     12 - 14 

 
6. Verslag Kascontrolecommissie 
 
7. Financieel Jaarverslag 2014     15 - 18 
 

8. Uitreiking Mortier-Stokman bokaal 
 
9. Benoeming bestuursleden 
 
10. Benoeming bondsraadsleden 
 
11. Jaarplan 2016 
 
12. Benoeming commissieleden 
 
13. Benoeming kascontrolecommissie 
 
14. Reglementswijziging 
 
15. Afdelingskampioenschappen 
 
16. Verenigingsvoorstellen 

 
17. Rondvraag 
 
18. Sluiting 
 
Tevens zal er door hoofdbestuurslid Koen Jacobs een presentatie worden gegeven over de bestuurlijke vernieuwing 
binnen de NTTB. 
 
 
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 5 
 

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   volgens rooster aftredend, herkiesbaar 
John van Vliet  wedstrijdzaken    volgens rooster aftredend, herkiesbaar 

vacature   breedtesport, verenigingsondersteuning & opleidingen 

vacature   talentherkenning & -ontwikkeling 
vacature   toernooien & evenementen  

Marcel Frijhoff  communicatie en pr 
 

 Het afdelingsbestuur stelt de ALV voor Ron Suanet en John van Vliet 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 

Alle (reserve) bondsraadsleden zijn periodiek aftredend. 

Het afdelingsbestuur stelt voor tot bondsraadslid te (her)benoemen: 
- mw. Merit de Jeu 

 
Dan zijn er voor één afgevaardigde en de twee reserve afgevaardigden nog 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 reserve bondsraadsleden zal worden 
nagezonden. 

 

11. Jaarplan 2016 
Het jaarplan voor het bondsjaar 2016 is opgenomen in deze bijlage op pagina 9 t/m 15. 

 
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 

 
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 
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 2014 was als volgt: 

- Karel van Gemert (The Victory) 
- Gerard Evers (HTC) 

- Harry Post (TSO), reserve 

 
14. Wijziging afdelingscompetitiereglement 

De voorgestelde wijzigingen staan op pagina 16 en 17 van deze bijlage. 
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 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 mei 2014 te Beverwijk  
 

Aanwezig:  

 Afdelingsbestuur: Robert van der Wateren (voorzitter), Marcel Frijhoff (Communicatie & PR), Ron 
Suanet (penningmeester) en John van Vliet (Wedstrijdzaken) 

 Hoofdbestuur NTTB: Kees Kamp 

 45 vertegenwoordigers van 37 van de 63 verenigingen 

 Ereleden: Jan Backhuijs, Joke Wijker 

 Leden van verdienste: Huub Koen, Karel Mellenbergh, Ton Rutte 

 Bondsraadsleden: Wini de Waal (reserve bondsraadslid) 

 

Afwezig met bericht:  
 Ereleden: Helga van de Bergh, Carel Cools, Bob Hommes, Piet Keek, Ruud van de Water 

 Leden van verdienste: Paul Heemskerk,  Ruud van Wees 

 Verenigingen: Doko (Z), Holendrecht, Meertreffers, Olympia, Patrios, Polisport, Victory ‘55, ZTTC 
 

Afwezig zonder bericht:  

 Verenigingen: Amsterdam, Amsterdam '78, ASSV, ASV ‘55, De Kolk, De Roemer, De Victors, 
Disnierats, GTTC, Heemskerk, MEO, Noordkop, Spaarne, Sparta, Spoetnik '81, SDO, Tazano ‘96, 

VDO/SE 
 

1. Opening  

Voorzitter Robert van der Wateren heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de ereleden en leden van 

verdienste.  
 

2. Mededelingen  

Robert stelt Nel Gruter voor, die als professioneel notuliste zal zorgdragen voor de verslaglegging. 

Na agendapunt 8 zal Sven Groot van het bondsbureau een presentatie verzorgen; daaropvolgend zal een 
pauze worden gehouden. 

Marcel Frijhoff meldt dat er ruim voldoende stemmen (2164 van de 3219) zijn vertegenwoordigd om besluiten 
te kunnen nemen. 

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

Bob Leijsen, lid van verdienste, o.a. voormalig ACL van de Afdeling Amsterdam 
Hans Schilder, lid van verdienste, langdurig lid Commissie Toernooien Afdeling Amsterdam 

Eric Goudsmit, oud-voorzitter Afdeling Amsterdam 

Martien Jacobs, voorzitter ttv Puinhoop United 
Marco den Otter, voormalig penningmeester van de afdeling en bestuurslid van Stede Broec 

 
3. Ingekomen stukken  

Diverse afmeldingen zijn ontvangen, zie boven.  

 

4. Notulen van de afdelingsledenvergadering van 28 mei 2013 

Pagina 1: bij “Afwezig zonder bericht” staat United Oost vermeld; deze vereniging was wel aanwezig, meldt 
Harry Danes (United Oost). 

Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.  
 

5. Jaarverslagen  

 

a. Secretariaat 

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

 

b. Jaarverslag Ledenadministratie 

Tekstueel: In de titelregel (pagina 6) van vervolgtabel 1 staat “2012” vermeld in de 4e, 5e en 6e kolom. Dit 
dient 2013 te zijn. Met voornoemde wijziging wordt het verslag vastgesteld.  
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c. Wedstrijdzaken 
Er zijn geen vragen of opmerkingen; het verslag wordt vastgesteld. 
 

d. Toernooien en Evenementen 
Er zijn geen vragen of opmerkingen; het verslag wordt vastgesteld. 

 
6. Verslag Kascontrolecommissie 

Op 10 mei 2014 is kascontrole verricht op het verslagjaar 2013; Penningmeester Ron Suanet leest de brief 

voor van de commissieleden Tom Hoekstra (Oranje Zwart) en Karel van Gemert (The Victory). Zij stellen voor 
decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid in 2013. 

Besluit 
De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid in 2013. 

 

7. Financieel Jaarverslag 2013 
Ron Suanet geeft een toelichting op het Financieel Jaarverslag 2013. 

Tekstueel: In de kolom “Werkelijk - lasten 2013” (pagina 17) dient het vermelde bedrag van post 3060 van 
 € 07 gelezen te worden als € 807,00. 

Ron meldt dat 2013 wordt afgesloten met een overschot, zie verder bij agendapunt 11. 
Besluit 
Met de wijziging op pagina 17 wordt het Financieel Jaarverslag 2013 vastgesteld. 

 
8. Uitreiking Mortier-Stokman bokaal 

Voorzitter Robert van der Wateren deelt de vergadering mede dat het bestuur de Mortier-Stokman bokaal dit 
jaar uitreikt aan de TTV Flits/Theresia uit Zaandam, een vereniging die al lange tijd meegewerkt heeft aan de 

organisatie van toernooien, de bekerfinale etc. Robert dankt hen voor hun grote inzet en medewerking. Hij 

overhandigt onder luid applaus de bokaal aan de heer Wiet Ilcken. Wiet spreekt zijn dank uit namens TTV 
Flits/Theresia. Hij zegt blij verrast te zijn. 

 
PRESENTATIE 

Sven Groot, medewerker van het bondsbureau (clubcoach Jeugdsport Afdeling Sport- & Productontwikkeling), 

geeft een presentatie over de verschillende activiteiten en ontwikkelingen bij de bond met als doel om 
verenigingen bij te praten over wat er allemaal speelt en mogelijk is qua verenigingsondersteuning. In grote 

lijnen zijn de belangrijkste items Kennisdeling, Table Stars, Tafeltenniskamp, Opleidingen en het programma 
Thuis in Tafeltennis (naar een Veilig Sport Klimaat). Voor vragen en meer informatie over 

verenigingsondersteuning kan contact worden opgenomen met het bestuur. 
 

PAUZE 

Na een pauze van 15 minuten wordt de vergadering voortgezet. 
 

9. Benoeming bestuursleden 
Op dit moment wordt het bestuur ingevuld door: 

 Robert van der Wateren (voorzitter) 

 Ron Suanet (penningmeester) 
 John van Vliet (wedstrijdzaken) 

 Marcel Frijhoff (Communicatie en PR) 
Volgens rooster is Marcel Frijhoff aftredend, hij stelt zich herkiesbaar.  Het afdelingsbestuur stelt de 

vergadering voor Marcel te herbenoemen tot bestuurslid. 
Besluit 
Met applaus gaat de vergadering akkoord met de herbenoeming van Marcel Frijhoff tot bestuurslid. 

 
Robert nodigt de aanwezigen uit een bijdrage te leveren aan het afdelingsbestuur, de volgende zetels zijn 

vacant: 
 Secretaris 

 Bestuurslid Breedtesport, Verenigingsondersteuning & Opleidingen (zou gesplitst kunnen worden) 

 Bestuurslid Talentherkenning & -ontwikkeling 
 Bestuurslid Toernooien & Evenementen 
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Robert voegt nog toe dat het de wens is toe te groeien naar een klein kernbestuur met portefeuillehouders en 

daarmee minder vergaderingen. De portefeuillehouders kunnen hun taak dan uitvoeren op een moment 

wanneer het hun schikt. 
 

10. Benoeming bondsraadsleden 
Thans zijn tenminste drie van de vier (reserve) zetels vacant. 

Kort voor deze vergadering heeft Merit de Jeu (US) zich als kandidaat aangemeld. Robert verontschuldigt haar 
vanwege beroepsmatige verplichtingen en leest haar korte CV voor. 

Het afdelingsbestuur stelt de vergadering voor mevrouw De Jeu tot bondsraadslid namens Holland-Noord te 

benoemen. Als reserve blijft Wini de Waal (De Volewijckers) actief. 
Besluit 
Ondersteund met applaus gaat de vergadering akkoord met de benoeming van mevrouw Merit de Jeu tot 
bondsraadslid namens NTTB Afdeling Holland-Noord.  

 

11. Begroting 2015 
Penningmeester Ron Suanet brengt ter tafel dat meer en meer gesproken wordt over het kanaliseren van de 

financiën binnen de bond, hetgeen betekent dat er met een centrale begroting gewerkt gaat worden. Alle 
afdelingen zullen hun budget moeten overbrengen naar Zoetermeer. Middels het indienen van een 

activiteitenplan krijgen de afdelingen geld van de bond, dit resulteert in een evenredige verdeling. Als dit 
traject achter de rug is, is goedkeuring van een begroting niet meer nodig. De Commissie Bestuurlijke 

Vernieuwing (Robert van der Wateren heeft zitting in deze commissie) zal haar rapportage over dit en andere 

onderwerpen aan het HB voorleggen. Het stuk, met de financiële paragraaf, kan dan tijdens de Bondsraad van 
juni 2014 worden besproken. 

Ron geeft een toelichting op de begroting voor 2015: 
Tekstueel: In de kolom “Opbrengst-werkelijk 2013” (pagina 8) is verzuimd een minusteken te plaatsen bij post 

1088. Het bedrag van € 45,00 dient derhalve als negatief te worden gelezen, dus -/- € 45,00. 

De werkelijke uitkomst 2013 geeft een overschot van € 4.250,00. Omdat de huidige activiteiten de basis zijn 
om in de begroting te verwerken en geen gebruik is gemaakt van dit overschot, kan dit ook niet meer in de 

begroting verwerkt worden. Om die reden is het bedrag van € 4.250,00 niet vermeld. 
Het bestuur heeft geconcludeerd dat de verenigingen geen of nauwelijks gebruik maken van subsidie die door 

de Afdeling kan worden verstrekt. Omdat de Afdeling de (financiële) middelen heeft, zullen aanvragen altijd 

worden gehonoreerd, aldus Ron. Er moet natuurlijk wel een plan onder liggen. Het geld /middelen kunnen niet 
zomaar worden verstrekt. 

Hij doet nu dan ook een oproep om actiever te zijn en van de (financiële) middelen gebruik te maken; het geld 
zou bijvoorbeeld ook gebruikt kunnen worden voor het opleiden of inhuren van een TT trainer. 

Henk Pel (Uitgeest) stelt de vraag of een subsidie kan worden aangevraagd voor buiten de vereniging 
georganiseerde toernooien. In oktober van elk jaar organiseert Uitgeest voor de scholen een toernooi. 

Alhoewel dit eigenlijk geen verenigingsactiviteit is, antwoordt Robert van der Wateren dat, wanneer daarmee 

geprobeerd wordt de jeugd te enthousiasmeren voor de tafeltennissport, het mogelijk moet zijn zulke 
activiteiten te voorzien van een subsidie.  

Het Afdelingsbestuur zal elke aanvraag op z’n waarde schatten. Tevoren kunnen (via een e-mail) de plannen 
ingestuurd worden. Hierbij moet een overzicht worden gegeven van de begroting voor de activiteit. Aan de 

hand daarvan kan een subsidiebedrag worden gegeven. 

Besluit 
De vergadering gaat akkoord met de Begroting 2015 (inclusief overschot). 

 
12. Benoeming commissieleden 

In de commissie Verenigingsondersteuning & Opleidingen en Toernooien & Evenementen zijn nog vacatures, 
meldt de voorzitter. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot het bestuur. 

Joke Wijker (Spirit) stelt de vraag of, indien dit toegestaan is, de jeugdlicenties/-ranglijst gepubliceerd kunnen 

worden; de voorzitter noteert deze vraag voor actie door het bestuur. 
 

13. Benoeming kascontrolecommissie 
Tom Hoekstra (Oranje Zwart) heeft de jaren 2012 en 2013 gecontroleerd; daarmee eindigt zijn taak als lid van 

de kascontrolecommissie. 

Met Karel van Gemert (The Victory) (2013/2014) en Gerard Evers (HTC) (2014/2015) is Harry Post (TSO 
Purmerend) bereid als reservelid plaats te nemen. 
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Besluit 
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van: 

 Karel van Gemert (The Victory) voor verslagjaar 2013 en 2014 
 Gerard Evers (HTC) voor verslagjaar 2014 en 2015 

 Harry Post (TSO) reservelid. 
 

14. Competitiezaken 
 

a. Wijziging Afdelingscompetitiereglement 
Met de vergaderstukken zijn de voorgestelde wijzigingen meegestuurd; deze worden door John van Vliet 
voorgelezen en toegelicht. Daarbij komen de volgende opmerkingen/vragen vanuit de vergadering: 

 Artikel 30 – Aanvullende opmerking is dat het is toegestaan om op één avond twee wedstrijden 
gelijktijdig te spelen. Joke Wijker (Spirit) haakt daarop in dat iemand van de afdeling niet tegelijk 

landelijk mag spelen. 

 Artikel 41 – Joke Wijker (Spirit) vraagt of de degradanten uit de klasse daarvóór meegenomen 
worden. John antwoordt bevestigend. 

Besluit 
De vergadering gaat akkoord met de wijzigingen van het Afdelingscompetitiereglement. 

 
b. Uitslagen enquête competitie 
John van Vliet geeft een toelichting op de uitkomst van de onlangs gehouden enquête onder de 63 

verenigingen; 66% van de verenigingen heeft de enquête ingevuld. 
 

Vraag 1 gaat in op het besluit om bij de jeugd in een aantal klassen de best-of-3 games in te voeren. Dit is 
één jaar geprobeerd, nu stelt het bestuur voor dit in te trekken. Weliswaar heeft een aantal verenigingen ook 

bewezen om de pupillen/welpen wel de best-of-3 te laten spelen, dit om hen te laten wennen aan tafeltennis. 

Dit blijft aandachtspunt, aldus John. 
Voorstel is om het best-of-3 systeem voor de jeugdklasse in te trekken. 

Besluit 
De vergadering stemt met een meerderheid in met een best-of-5-systeem met ingang van de 

najaarscompetitie 2014. 

 
Vraag 5 luidt: Zou u het afdelingsbestuur adviseren een andere vorm in te voeren om de competitie voor de 

jeugd aantrekkelijker te maken? 
Daarop zijn niet veel creatieve ideeën ontvangen. De vraag was ingegeven door het teruglopende aantal 

jeugdleden. Dit punt wordt meegenomen in het bestuur. 
 

Vraag 6 betreft de clusterverdeling met als doel dat de deelnemende verenigingen in onderling overleg met 

elkaar een aantal toernooien organiseren ten behoeve van de startende/beginnende jeugdleden. Met de 7 
vastgestelde clusters bleek de samenwerking wisselend; alhoewel de deelnemers enthousiast waren, bleek dit 

uiteindelijk geen groot succes. Advies vanuit het bestuur is om dit per cluster op te pakken. Daartoe is een 
clusterindeling van toepassing met daarin de verenigingen die de taak hebben om het initiatief te nemen 

binnen het cluster. De verdeling is als volgt: 

 

  Cluster Initiatief nemende vereniging binnen het cluster 

1. Amsterdam Amsterdam 

2.  Zaanstreek Het Nootwheer 

3. Westfriesland Stede Broec 

4. Kop Noord Holland West Spirit 

5. Kennemerland Noord DOV 

6. Kennemerland Zuid HBC 

7. Amstel en Meerlanden HTC 

 
Harry Danes (United Oost) meldt dat zij twee regiotoernooien hebben georganiseerd met voldoende 

deelname, waarbij nu wordt bekeken of dit een regelmatig terugkerend gebeuren kan worden. 
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Bij vraag 9 wordt gevraagd of binnen de vereniging behoefte bestaat aan de invoering van een duo- 

competitie. Gezien de negatieve reacties is besloten dit onderwerp even te laten rusten. De verenigingen 

zullen hierover meer informatie ontvangen. 
Harry Danes (United Oost) vraagt of in de duocompetitie ook het zgn. dubbel-duo wordt meegenomen. 

Daarmee wordt reis- en speeltijd beperkt. John neemt dat mee naar het bestuur met ook het definiëren van 
de term ‘duo’. 

 
Als afsluiting wordt de enquêtedeelnemers gevraagd opmerkingen te delen met het bestuur. Deze worden nu 

binnen het bestuur besproken dan wel zijn deels in het competitiereglement verwerkt. 

Nader bericht volgt vanuit het bestuur. 
 

John van Vliet bedankt de verenigingen voor hun inbreng. Ondanks het wat teleurstellende aantal reacties 
spreekt hij het vertrouwen uit een volgende keer meer respondenten te krijgen. 

 

15. Verenigingsvoorstellen 
Er zijn geen verenigingsvoorstellen ontvangen. 

 
16. Rondvraag 

 
Afdelingskampioenschap 
Joke Wijker (Spirit) vraagt of er zicht is op een afdelingskampioenschap. John van Vliet antwoordt dat 

geprobeerd wordt een jeugd-/seniorenkampioenschap te organiseren op 23/24 augustus in Langedijk. 
Binnenkort is de uitnodiging te verwachten. 

 
Uitnodigingen 
Harry Danes (United Oost) vraagt of het mogelijk is om alle jeugdleden persoonlijk een uitnodiging te sturen. 

John van Vliet antwoordt dat deze naar de secretariaten worden gestuurd met het verzoek deze door te sturen 
maar zegt toe te onderzoeken of dit gerealiseerd kan worden. 

 
BC-toernooi 
Joke Wijker (Spirit) meldt dat op 18 en 19 oktober het 25ste BC-toernooi zal plaatsvinden. 

 
17. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng, wenst hen een goede reis naar huis en hoopt hen in een 
volgende vergadering weer te ontmoeten. Hij sluit de vergadering. 
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Agendapunt 11 

 
JAARPLAN 2016 
 

Inhoudsopgave 
 

Inleiding 

 
1. Sport- en productontwikkeling 

 
2. Topsport 

 
 3. Wedstrijdzaken 

 

 4. Opleidingen 
 

5. Algemeen Bestuurlijke Zaken 
 

 Recapitulatie Budgetten 

 
      
 

 

Inleiding 

Voor U ligt het eerste jaarplan waarbij als uitvloeisel van de bestuurlijke vernieuwing de afdeling jaarlijks 

een plan indient dat naar Hoofdbestuur en Bondsraad wordt gezonden met een verzoek tot goedkeuring 

en het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de uitvoering daarvan.  

Eerdaags wordt de financiële administratie overgedragen aan het bondsbureau in Zoetermeer en gaan de 

afdelingen dus werken met jaarplannen, waarbij elke afdeling jaarlijks een activiteitenplan indient. Deze 

ALV stelt dan ook geen begroting 2016 meer vast, maar een activiteitenplan, waarbij de benodigde 

financiën worden aangevraagd. 

Hoeveel de afdeling ter beschikking gaat krijgen hangt af van het plan, de mate van congruentie met het 

landelijke beleid en de afweging van de wensen van de overige afdelingen en die van de landelijke 

organisatie. 

Alle voorziene veranderingen zijn nog niet exact uitgewerkt, maar er zal naar verwachting ook een 

uniforme contributie komen, waarbij het onderscheid algemene contributie en afdelingscontributie 

verdwijnt. Wel zal het wel of niet deelnemen aan de competitie een verschil in contributie blijven maken. 

In bijgaand activiteitenplan zijn hoofdzakelijk reguliere taken van de afdeling opgenomen en is er niet 

direct sprake van nieuwe activiteiten. Zo lang de bezetting van het afdelingsbestuur en de commissies ter 

ondersteuning niet voldoende is, is het ramen van extra activiteiten niet realistisch en zal het bestuur 

voorstellen zich te beperken tot het uitvoeren van de meest primaire taken, totdat de mogelijkheid zich 

voordoet extra zaken te kunnen gaan aanpakken. 

het afdelingsbestuur 
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JAARPLAN 2016 (vervolg) 
 

1. Sport en Productontwikkeling 
 

1.0 Algemeen 

Doelstelling Het in zijn algemeenheid ondersteunen van de verenigingen d.m.v. 

subsidiëring, kennisdeling, etc. t.b.v. ledenwerving en -behoud. Geen 

zelfstandige acties. Ook via netwerkacties tussen afdelingsbestuurders en 
verenigingsvertegenwoordigers. Geen specifieke doelgroepenwerving. 

Afhankelijk van maatwerkaanvragen verenigingen. 

Budget € 2.250 

Betrokken personen Ron Suanet / penningmeester (uitvoering subsidiebeleid) 

 

1.1 Sport- en Productontwikkeling – Table Stars 

Doelstelling Groei in het ledenaantal jeugd 4-12 jaar door werving 

Realisering Stimuleren en subsidiëren TableStars-gebruik. Streven: 5 projecten en 

deelname aan TableStars the Battle. 

Evaluatie Jaarlijkse evaluatie via jaarverslag. 

Budget   

Betrokken personen  

Planning 2016 
 eerste helft 

 tweede helft 

 
 2 verenigingen 

 3 verenigingen 

 

1.2 Sport- en Productontwikkeling – Oudere jeugd 

Doelstelling Groei in het ledenaantal jeugd 12-20 jaar door werving. Geen specifieke 

werving op deze doelgroep in Holland-Noord. 

Realisering  

Evaluatie   

Budget  Zie 1.0 

Betrokken personen  

Planning 2016  

 

1.3 Sport- en Productontwikkeling – Volwassenen doelgroepen 

Doelstelling Join the Table-uitrol en verankering doelgroepenbeleid. Geen specifieke 
werving op deze doelgroep in Holland-Noord. 

Realisering  

Evaluatie  

Budget Zie 1.0 

Betrokken personen  

Planning 2016 

 eerste helft 

 tweede helft  

 

 

 

1.4 Clubadvies 

Doelstelling Diverse overlegvormen georganiseerd door afdelingsbestuur, vaak verdeeld in 

noordelijke en zuidelijk regio van de afdeling. 

Realisering 2 bijeenkomsten per jaar over uiteenlopende onderwerpen. 

Evaluatie  

Budget  € 750 

Betrokken personen Robert van der Wateren / voorzitter/ initiator 

Planning 2016 
 eerste helft 

 tweede helft 

 
 1 bijeenkomst, thema nader te bepalen 

 1 bijeenkomst, thema nader te bepalen 
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JAARPLAN 2016 (vervolg) 

 

1.5 Promotionele Activiteiten 

Doelstelling Communicatieljnen lopen vooral via vernieuwde website.  

Realisering Continue activiteit. 

Evaluatie  

Budget  € 750 

Betrokken personen  Marcel Frijhoff / communicatie & pr 

Planning 2016 

 eerste helft 

 tweede helft 

 

 Continue activiteit door het jaar heen. 

 

1.6 Accommodatiezaken 

Doelstelling Ondersteuning verenigingen in nieuw- en verbouw, afdeling treedt alleen op 

als mediator richting NTTB-consulent. 

Realisering Incidenteel. 

Evaluatie  

Budget  

Betrokken personen  

Planning 2016 continue 

 

1.7 Veilig Sporten 

Doelstelling Uitdragen van landelijke doelstellingen middels ledenvergaderingen en 

opleidingen trainers en bestuurders bij verenigingen. 

Realisering Continue activiteit. 

Evaluatie  

Budget  

Betrokken personen  

Planning 2016  continue 

 

2. Topsport 

 

2.7 

Doelstelling 

[Proces] 

Talentontwikkeling, talentherkenning en nieuw beleid onder 13 

Talentontwikkeling 
De details van de uitwerking van de activiteiten zijn in de jaarplanner terug te 

vinden. De inhoudelijke trainingswerkzaamheden, die bij de vier jeugdteams 

individueel kunnen zijn, worden door de vier bondscoaches gecoördineerd. De 
Technisch Directeur houdt hier toezicht op en heeft wekelijks contact met de 

vier bondscoaches. 
 

Talentherkenning 

Opleiden van sporters voor topsport en structureel aanleveren van nieuwe 
jeugdselectieleden vanuit het NTTB Beloftenteam. 

Uitdragen en toepassen van het NTTB-opleidingsplan en het talentvolgsysteem 
bij de activiteiten. 

Internationaal deelnemen aan regionale toernooien en presteren bij de Euro 

Mini Champs (laatste 16). 
 

Implementeren van het nieuwe beleid en starten met de nieuwe 
opleidingscentra (RTC – Regionaal Talent Centrum). Zie ook 2.10. 

 
Structurele ondersteuning van talentherkenning in de afdelingen. Organiseren 

van activiteiten voor talentherkenning. 
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Talentherkenning – Verenigingen 
- Ondersteunen van schoolprojecten (LOOT) 

- Samenwerking met verenigingen op projectbasis (zie ook plannen 
nieuw beleid onder 13 jaar) 

Samenwerking met verenigingen voor diverse trainingen (afspraken over het 
gebruik van spelers voor sparring, o.a. voor dames, heren, jeugd, NTTB 

beloftenteam en paratafeltennis) 

Realisering Kweekvijverregiotrainingen en RBT-trainingen worden door onze afdeling 
georganiseerd. Feitelijke topsportontwikkeling laten wij aan de NTTB centraal. 

Indien talenten zich aandienen wordt overwogen een RTC aanvraag te doen. 

Evaluatie Regelmatige evaluatie voortgang en successen. 

Budget  € 5.500 

Betrokken personen  

Planning 2016  Schoolprojecten in regio Amsterdam middels combifunctionaris 

 RBT trainingen 

 NTTB Jeugdcup 

 

2.9 

Doelstelling 

[Proces] 

Topsport algemeen - geen specifieke activiteiten afdeling. 

 

Realisering  

Evaluatie  

Budget  

Betrokken personen  

Planning 2016  
 

3. Wedstrijdzaken 
 

3.2 Competities 

Doelstelling Voldoende en kwalitatief hoogwaardig aanbod leveren van 
competitiewedstrijden op afdelingsniveau. Nieuw of aangepast 

competitieaanbod invoeren en / of onderhouden. 

Realisering Er wordt specifiek voor de jeugddoelgroepen gezocht naar passende 
competitievorm(en). 

Evaluatie In 2016 volgt evaluatie. 

Budget € 3.750 

Betrokken personen Bestuurslid wedstrijdzaken en ACL’s 

Planning 2016  Evaluatie in 2014 gehouden, geen aanpassing beleid. 

 

3.3 Evenementen 

Doelstelling Reguliere bekercompetitie, afdelingskampioenschappen, ranglijsttoernooi 

Realisering  

Evaluatie Voldoet in ruime mate, goede deelname. 

Budget € 9.250 lasten, ook nog baten: inschrijfgelden € 4.500. 

Betrokken personen Bestuurslid wedstrijdzaken en commissie bekercompetitie, evenemententeams 

Planning 2016  Elk jaar een cyclus. 

 



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 5 
 

pag. - 13 - 

 

JAARPLAN 2016 (vervolg) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

3.8 Beheer Evenementenagenda (en faciliteiten) 

Doelstelling Specifieke afdelingskalender wordt onderhouden, inclusief landelijke items. 

Realisering  

Budget € 0 

Evaluatie  

Betrokken personen Marcel Frijhoff / communicatie en Huub Koen / commissielid evenementen 

Planning 2016  Continue proces. 

 
4. Opleidingen 

 

4.1 Trainersopleidingen 

Doelstelling Uitvoering NTTB trainersopleidingen  

Realisering TT-1, TT-2 en TT-3 

Evaluatie  

Budget   

Betrokken personen  

Planning 2016 

 Voorjaar 2016 

 Najaar 2016 

 

 Geen nieuwe planning momenteel voorzien. 

 

4.2 Toernooileidersopleiding 

Doelstelling Uitvoering NTTB toernooileidersopleidingen 

Realisering TL-1, TL-2 en TL-3 

Evaluatie  

Budget   

Personele inzet  

Planning 2016 

 Voorjaar 2016 

 Najaar 2016 

 

 Geen nieuwe planning momenteel voorzien. 

 

4.3 Scheidsrechtersopleidingen als onderdeel van VSK programma 

Doelstelling Uitvoering NTTB scheidsrechtersopleidingen. Geen activiteiten afdeling 

Holland-Noord behoudens aangeven mogelijkheden bij centrale NTTB. 

Realisering  

Evaluatie  

Budget   

Betrokken personen  

Planning 2016 
 Voorjaar 2016 

 Najaar 2016 

 
 Geen nieuwe planning momenteel voorzien. 

 

3.4 Ranglijsten  

Doelstelling Periodiek samenstellen en publiceren van ranglijsten van spelers; streven naar 

verbetering van de ranglijstsystematiek. Sluiten aan bij landelijke regelgeving. 
Inclusief specifieke afdelingsjeugdranglijst. 

Realisering  

Evaluatie  

Budget  

Betrokken personen Wiebe Anema / commissielid 

Planning 2016  Continue proces. 
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JAARPLAN 2016 (vervolg) 

 

4.4 Goedlopend systeem van bijscholingen en licentiebeheer 

Doelstelling Landelijke activiteit. 

Realisering  

Evaluatie  

Budget   

Personele inzet  

Planning 2016   

 

5. Algemeen Bestuurlijke Zaken 

 

5.1 Algemeen bestuurlijke zaken 

Doelstelling Bestuur dichter naar verenigingen- zichtbaarder maken.  

Realisering Voorzittersoverleg nieuw leven ingeblazen. Geregelde bezoeken van 
afdelingsbestuursleden aan verenigingen. Omgekeerd ook verenigingen 

stimuleren om de afdeling gezamenlijk sterker te maken. 

Bestuursvergaderingen etc. 

Evaluatie  

Budget € 5.500 

Betrokken personen Robert van der Wateren / voorzitter/ initiator 

Planning 2016  nader te bepalen 

 

5.3 Bepalen rolverdeling AB – Commissies 

Doelstelling Discussie bestuurlijke vernieuwing is gestart in de afdeling. Streven van het 

afdelingsbestuur is om per 2016 een uitgebreidere commissiestructuur te 
verwezenlijken. Afdelingsbestuur als beleidsbepaler en regisseur. Stimuleren 

eigen initiatief verenigingen. Scheiding van beleid en uitvoering.  

Realisering  

Evaluatie  

Budget  

Betrokken personen  

Planning 2016  Holland-Noord is er klaar voor 

 

5.4 Vermarkten Tafeltennissport 

Doelstelling Uitdragen landelijk beleid, geen specifieke activiteiten. 

Realisering  

Evaluatie  

Budget  

Betrokken personen  

Planning 2016   

 

5.5 Communicatiebeleid 

Doelstelling Continueren en waar mogelijk uitbreiden van communicatiestromen 

Realisering doorlopend 

Evaluatie doorlopend 

Budget  € 1.000 

Betrokken personen AB-verantwoordelijke, webmaster, redacteur (in planning) 

Planning 2016  continue proces 
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JAARPLAN 2016 (vervolg) 
 

 

Recapitulatie Budget Jaarplan 2016 

   

     

 werkelijk 2014  

1. Sport- & Productontwikkeling 
   

 
1.0 Algemeen  €           2.250  

 
 €           1.599  

 

1.1 TableStars 

   

 

1.2 Oudere jeugd 

   

 
1.3 Volwassen doelgroepen 

   

 
1.4 Clubadvies  €              750  

  

 

1.5 Promotioneel  €              750  

  

 

1.6 Accommodatiezaken 

   

 
1.7 Veilig Sporten 

   

  
sub SPO  €          3.750  

 
 €          1.599  

      2. Topsport 

    

 
2.7 Talentherkenning & -ontwikkeling  €           5.500  

 
 €           4.239  

 
2.9 Algemeen 

   

  

sub Topsport  €          5.500  

 

 €          4.239  

      3. Wedstrijdzaken 
   

 
3.2 Competities  €           3.750  

 
 €           2.948  

 

3.3 Evenementen  €           9.250  

 

 €           8.708  

 

3.4 Ranglijsten 

   

 
3.8 Beheer Agenda 

   

  
sub Wedstrijdzaken  €        13.000  

 
 €        11.656  

      4. Opleidingen 

   

 
4.1 Trainersopleidingen 

   

 
4.2 Toernooileidersopleidingen 

   

 

4.3 Scheidsrechtersopleidingen 

   

 

4.4 Bijscholingen en Licentiebeheer 

   

  
sub Opleidingen  €                -    

 
 €                -    

      5. Algemeen Bestuurlijke Zaken 

   

 

5.1 Algemeen  €           5.500  

 

 €           5.835  

 
5.3 Rolverdeling AB - Commissies 

   

 
5.4 Vermarkting sport 

   

 

5.5 Communicatiebeleid  €           1.000  

 

 €             652  

  

sub ABZ  €          6.500  

 

 €          6.487  

      

 
Totaal budget  €        28.750  

 
 €        23.981  
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Agendapunt 14 
 

Voorstel tot wijziging van het afdelingscompetitiereglement Afdeling Holland-Noord 

 

Artikel 24 
Lid 3 splitsen in lid 3 en 4 

 
Lid 3 wordt: 

Een speler die door omstandigheden genoodzaakt is in een hoger genummerd team uit te komen dan dat 
waarvoor hij feitelijk wegens zijn speelsterkte in aanmerking komt, moet door de betrokken competitieleider een 

verbod tot invallen opgelegd krijgen. Dit verbod kan, uitsluitend door de betrokken competitieleider, worden 

beperkt tot die teams waarvoor de betrokken speler geacht wordt bij in vallen het team te versterken. 
 

Lid 4 wordt: 
Ten aanzien van een team waarin een speler uitkomt die door omstandigheden genoodzaakt is in een hoger team 

uit te komen dan dat waarvoor hij feitelijk wegens zijn speelsterkte in aanmerking komt, kan de betrokken 

competitieleider, voorafgaand aan de betreffende competitie, bepalen dat alle resultaten van het team waarvoor 
hij is opgegeven, aan het eind van de standenlijst worden gehaald. Indien het team niet voor degradatie in 

aanmerking komt, behoudt het zijn plaats in de desbetreffende klasse. 
 

Lid 4 wordt lid 5 
Lid 5 wordt lid 6 

Lid 6 vervalt. 

 
Reden: 

Het splitsen van lid 3 in een lid 3 en 4 maakt het duidelijker en is ook bij andere afdelingen gebeurd. 
Lid 6 kan vervallen omdat dit nog uit het CAA tijdperk stamt en het in NAS niet mogelijk is om niet 

competitiegerechtigde speler op te stellen of toe te voegen aan een team. 

 
Artikel 34 wordt gesplitst in een lid 1 en 2 

 
Lid 1 wordt: 

De teams die promotieplaatsen bezetten hebben het recht respectievelijk de plicht te promoveren of deel te 

nemen aan promotiewedstrijden, tenzij het bepaalde in artikel 24 lid 3 van dit regelement deze teams dat recht 
ontneemt of van de plicht ontslaat. 

 
Lid 2 wordt: 

Een vereniging kan uitsluitend vóór aanvang van een competitie, de betrokken competitieleider schriftelijk en met 
redenen omkleed verzoeken om voor één of meerdere teams af te zien van het recht op promotie. Indien een 

competitieleider een dergelijk verzoek inwilligt, worden in de betreffende groep aan het einde van de competitie 

twee eindstanden opgemaakt. Voor promotie geldt een eindstand waarin alle resultaten van het team dat heeft 
afgezien van het recht op promotie uit de stand zijn verwijderd. Voor degradatie geldt een eindstand inclusief alle 

resultaten van het team dat heeft van het recht op promotie. 
 

Reden: 

Met enige regelmaat komt het voor dat een vereniging voor aanvang van de competitie, maar ook tijdens of na 
afloop van de competitie, met een verzoek komt om voor een team af te zien van het recht op promotie. 

E.e.a. is niet duidelijk genoeg geregeld in het huidige artikel 34 van ons huidige afdelingscompetitiereglement. 
 

Artikel 36 lid 4 als volgt wijzigen: 
De sets die niet gespeeld kunnen worden wegens het ontbreken van een speler worden geacht te zijn gewonnen 

door de aanwezige speler met driemaal 11-0. Voor de sets waarin beide spelers niet aanwezig zijn worden geen 

punten toegekend. 
 

Reden: 
Deze wijziging is al in de vorige ALV goedgekeurd maar niet in de tekst doorgevoerd. 

Er  wordt niet meer gespeeld tot de 21 maar tot de 11 en in best of five i.p.v. best of three. 
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Agendapunt 14 (vervolg) 

 

Artikel 37 lid 4  
De laatste zin van dit artikel moet worden lid 5. 

 
Lid 5 wordt: 

De betrokken competitieleider beslist in een voorkomend geval of er inderdaad sprake is van overmacht. 
 

Lid 5 wordt lid 6 

Lid 6 wordt lid 7 
Lid 7 wordt lid 8 

Lid 8 wordt lid 9 
 

Reden: 

Hiermee is ons reglement in overeenstemming met de competitiereglementen van de andere afdelingen. 
 
 


