
 

 

 

 

 

 

 

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 31 mei 2016  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. 
 
NB: Indien u per auto naar Beverwijk reist vanuit het zuiden houd dan rekening met de afsluiting van de Velsertunnel ! 

 

Agenda: 
 
1. Opening 
 
2. Mededelingen 
 
3. Ingekomen stukken 
 
4. Notulen van de afdelingsledenvergadering van 19 mei 2015 
 
5. Jaarverslagen 2015      pagina 

 
a. Secretariaat        3 -  4 
b. Ledenadministratie       5 -  6 
c. Wedstrijdzaken        7 - 11 

d. Talentontwikkeling     12 
e. Toernooien en Evenementen    13 - 15 

 
6. Verslag Kascontrolecommissie 
 
7. Financieel Jaarverslag 2015    16 - 19 
 
8. Uitreiking Mortier-Stokman bokaal 
 
9. Benoeming bestuursleden 
 
10. Benoeming bondsraadsleden 
 
11. Activiteitenplan 2017 

 
12. Benoeming commissieleden 
 
13. Competitiezaken 
 
14. Verenigingsvoorstellen 
 
15. Rondvraag 
 
16. Sluiting 
 
Tevens zal er een introductie plaatsvinden door de nieuw aangetreden afdelingsondersteuner Maartje Snelders. 
 
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! 
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Toelichting bij de agenda 

 

9. Benoeming bestuursleden 
In aansluiting op de uitkomsten van de bestuurlijke vernieuwing binnen de NTTB stelt het afdelingsbestuur 

zich voor het college als volgt nieuw vorm te geven: 
portefeuille  huidige bezetting 

voorzitter   Robert van der Wateren   volgens rooster aftredend 
penningmeester   Ron Suanet 

wedstrijdzaken  vacature 

sportontwikkeling  vacature 
jeugdzaken   vacature 

vervalt 
communicatie en pr   Marcel Frijhoff 

 

 Robert van der Wateren stelt zich niet herkiesbaar voor een volgende termijn, derhalve is het 

afdelingsbestuur op zoek naar een nieuwe voorzitter. Robert van der Wateren heeft zich bereid verklaard 
een nieuwe voorzitter in te werken en zal het voorzitterschap zo nodig nog één jaar ad interim 

waarnemen. 
 Het secretariaat zal door de bestuursleden gezamenlijk worden ingevuld. Gedurende het voorbije halfjaar 

heeft Rik Staphorsius ad interim dit waargenomen. Helaas heeft hij om persoonlijke redenen moeten 

afzien van een definitieve benoeming. 
 In goed overleg zullen in de komende maanden de volgende wisselingen in het afdelingsbestuur worden 

doorgevoerd: Ron Suanet gaat de portefeuille Jeugdzaken beheren, Marcel Frijhoff wordt penningmeester. 

 

Het afdelingsbestuur ziet zich dus geconfronteerd met meer 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 

Voor de bondsraadvertegenwoordiging zijn er voor 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 bondsraadsleden en reserve 
bondsraadsleden zal worden nagezonden. 

 
11. Activiteitenplan 2017 

Het activiteitenplan voor het bondsjaar 2017 is opgenomen in deze bijlage op pagina 12 en 13. 
 

12. Benoeming commissieleden 

Samenstelling diverse commissies: 
 

Commissie Wedstrijdzaken 
Ruud van de Water ACL, seniorenlicenties 

Carel Cools ACL regio noord 
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Toelichting bij de agenda (vervolg) 

 

Verenigingsondersteuning & Opleidingen 
vacature coördinatie TableStars 

Wiebe Anema jeugdlicenties en jeugdranglijst 
 

Talentherkenning & -ontwikkeling  
Dennis Bakker technische zaken 

Yana Timina afdelingstrainer 

Tanja Helle assistent-trainer 
 

Toernooien & Evenementen  
Huub Koen Jeugdmeerkampen en Klassentoernooi 

vacature KlimOp-toernooi 

vacature Jeugdranglijsttoernooien, uitwisseling 4-afdelingen 
 

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. Competitiezaken 

- a. Wijziging afdelingscompetitiereglement - voorstellen op pagina 14 en 15 
- b. Pilot meisjescompetitie   - toelichting op pagina 16 en 17 

- c. Speelwekenschema   - toelichting op pagina 17 en 18 
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NOTULEN van de Algemene ledenvergadering op dinsdag 19 mei 2015 te Beverwijk 
 
Aanwezig: 

 Afdelingsbestuur: Robert van der Wateren – voorzitter, Ron Suanet – penningmeester, John van Vliet 

– wedstrijdzaken, en Marcel Frijhoff – PR en Communicatie (wnd. secretaris) 

 Hoofdbestuur: Koen Jacobs 

 Commissie Bestuurlijke vernieuwing: Wim Vreeburg 

 plaatsvervangend bondsraadslid: Wini de Waal 

 kandidaat bondsraadslid: Gerard van Giessen 

 Verenigingen: 50 vertegenwoordigers van 41 van de 63 verenigingen. 

 
Afwezige verenigingen met kennisgeving: 

 Meertreffers, Olympia, Patrios, Polisport, Spoetnik ’81. 

 

Afwezige verenigingen zonder kennisgeving: 
 ASV ’55, Amstelveen, Bloemenlust, De Roemer, De Victors, Diemen, Doko (Z), Holendrecht, Meo, 

Noordkop, Oranje Zwart, Sparta, Sporting SDO, TTsport/A-Merk, Uitgeest, VDO/SE, ZTTC. 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.07 uur en heet iedereen welkom. Hij stelt de bestuursleden achter 
de tafel en de gasten voor en meldt dat Marcel Frijhoff en hijzelf zo goed en zo kwaad als dat gaat de taken 

van secretaris waarnemen. Hij voegt eraan toe dat het bestuur nog steeds dringend op zoek is naar een 

secretaris. 
 

2, Mededelingen 
De voorzitter vraagt enkele ogenblikken stilte voor Helga van den Bergh die ons is ontvallen in december en 

die jarenlang heel veel werk voor de afdeling heeft verzet. Met haar worden ook degenen herdacht van wie 

het overlijden niet bekend is. 
 

Wim Vreeburg zal bij agendapunt 7a de verenigingen informeren over de stand van zaken van Bestuurlijke 
Vernieuwing. Koen Jacobs zal een presentatie houden bij agendapunt 15a. 

 
Mevrouw Karin Brinkkemper van de vereniging Stede Broec is tijdens het NTTB-verenigingscongres gekozen 

tot vrijwilliger van het jaar. 

 
3. Ingekomen stukken  

- Van TTV Meertreffers is de mededeling ontvangen dat zij niet aan deze vergadering zullen deelnemen, 
omdat zij vinden dat ze niet gehoord worden door het afdelingsbestuur. Ook hebben zij bezwaar tegen de 

boete die wordt opgelegd aan niet aanwezige verenigingen. De discussie tussen het afdelingsbestuur en deze 

vereniging loopt al enige tijd en gaat met name over het invullen van diverse formulieren. De voorzitter heeft 
een afspraak met het verenigingsbestuur om te bezien of beide partijen tot elkaar kunnen komen. 

- Vanmiddag is een plan van aanpak ontvangen inzake het opzetten van een nieuw competitieaanbod. Dit plan 
van aanpak wordt a.s. zaterdag met een kleine groep direct betrokkenen besproken. Naast de landelijke 

discussies over de competitievormen en de vele bewegingen is er ook binnen de afdeling veel beweging en 
discussie. De NTTB kijkt naar nieuwe competitievormen met het oogmerk een flexibele(r) organisatie te 

worden. De notitie zal ook in de Bondsraadsvergadering van juni a.s. aan de orde komen. 

 
Marcel Frijhoff meldt dat 2.119 afdelingsleden vertegenwoordigd zijn; aangezien het quorum 1.582 leden is, 

bedraagt het quorum ongeveer 2/3. Dat betekent dat geldige besluiten genomen kunnen worden. 
 

4. Notulen van de afdelingsledenvergadering van 27 mei 2014 

Judy Williams (Amsterdam ’78) merkt op dat bij deze vergadering voorzitter Joris Thijs aanwezig was, terwijl 
de vereniging als afwezig zonder kennisgeving staat opgenomen. Zij moet dat checken. 

(noot afdelingsbestuur: volgens de presentielijst was er geen vertegenwoordiging van Amsterdam ’78 
aanwezig) 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
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5. Jaarverslagen 2014 (Secretariaat, Ledenadministratie, Wedstrijdzaken, Toernooien en Evenementen) 

Het algemeen gedeelte van het jaarverslag 2014 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 
6. Verslag kascontrolecommissie 

De voorzitter leest het door de heren Gerard Evers en Karel van Gemert opgestelde verslag voor. 
De vergadering neemt het voor kennisgeving aan. 

 
7. Financieel jaarverslag 

De penningmeester zegt dat dit het laatste financiële verslag in de “oude vorm” is. De financiële administratie 

wordt vanaf 1 januari 2016 gecentraliseerd. Dit betekent dat de afdeling dan een activiteitenplan opstelt waar 
de benodigde middelen aan worden gekoppeld. De financiële administraties van alle afdelingen wordt daarmee 

gelijk getrokken. Dit is ook een eis van NOC*NSF voor het toekennen van subsidies. 
 

De penningmeester wijst erop dat in 2015 nog een kascontrole moet plaatsvinden. De penningmeester hoeft 

de boekhouding niet meer te doen, maar moet wel het activiteitenplan in de gaten houden.  
In het verlengde hiervan geeft de penningmeester aan dat de afdeling activiteiten kan subsidiëren, maar daar 

wordt niet veel gebruik van gemaakt. Het activiteitenplan moet wel gevuld worden, met name met activiteiten 
vanuit de verenigingen, en hij vraagt dan ook om de komende jaren mee te denken met de afdeling en dit 

breder te trekken dan alleen de competitie. 
De gepresenteerde begroting toonde geen overschot, maar dit is begrotingstechnisch wel meegenomen. 

Daarentegen hebben bijna geen activiteiten in het kader van bijvoorbeeld talentontwikkeling en 

talentherkenning plaatsgevonden bij gebreke van een enthousiaste aanjager. Het Afdelingsbestuur probeert 
dit nieuw leven in te blazen. De verenigingen vroegen voor hun activiteiten in 2014 slechts € 1.600 aan. De 

penningmeester daagt iedereen uit om voor ledenwerving subsidie bij de afdeling aan te vragen. 
 

Han Fasten (Disnierats) constateert dat er geen begroting meer zal zijn, maar vreest dat dan ook voorstellen 

van het Bondsbureau over contributieverhoging niet meer zichtbaar zijn. 
De penningmeester antwoordt dat wordt nagedacht of er een centrale contributie moet komen. Hij benadrukt 

dat er meer middelen aan te vragen zijn als er veel activiteiten zijn, want de middelen worden uitgekeerd op 
basis van het activiteitenplan. 

Han Fasten (Disnierats) hoort klachten dat de contributie heel hoog is geworden en vreest dat de contributie 

nog hoger wordt. Als de verenigingen in de afdeling daar tegen zijn, kunnen ze dat alleen via de 
Bondsraadsvertegenwoordigers aangeven.  

De voorzitter antwoordt dat de Bondsraad blijft bestaan. De afdeling moet een activiteitenplan opstellen en 
daar worden middelen aan gekoppeld, maar de penningmeester blijft verantwoordelijk voor de financiële 

stromen. We moeten gezamenlijk bekijken hoe we het lidmaatschap flexibeler kunnen maken en daar zijn nog 
geen besluiten over gevallen. Vertegenwoordiging van de afdeling loopt via de voorzitter in het College van 

Voorzitters en via de Bondsraadsleden in de Bondsraadsvergadering. 

 
Kees Mertens (DOV) ziet in het jaarplan 2016 dat nog niet alle voorzieningen zijn uitgewerkt waardoor nog 

geen verschillen in de afdelingscontributie te zien zijn. 
De voorzitter antwoordt dat nog niet alles helemaal duidelijk is, maar er is een onderzoek gaande naar een 

eenduidige contributie die recht doet aan diverse lidmaatschappen.  

 
Het financieel verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 
7a. Informatie van de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing 

Wim Vreeburg houdt een presentatie over de stand van zaken van de Bestuurlijke vernieuwing. 
 

Chris Brethouwer (Heemskerk) vraagt of er afdelingen zijn die wel een juridische status hebben of gehad 

hebben. 
Wim Vreeburg antwoordt dat dit niet het geval is. 

Chris Brethouwer vraagt waarom daar niet voor is gekozen. 
Wim Vreeburg antwoordt dat bij een juridische status iedere afdeling een aparte vereniging is en dat gaat in 

tegen de eenheid van beleid. 

Chris Brethouwer vindt dat je daarmee autonomie afhoudt en vreest voor hetzelfde debacle als 20 jaar 
geleden toen de NTTB zomaar geld afroomde van de afdelingen en verenigingen. 
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Wim Vreeburg zegt dat de Bondsraad en het College van Voorzitters deze zaken nu zeker anders aanpakken 

dan in het verleden. 

 
Han Fasten (Disnierats) maakt zich zorgen over de uitspraak: geld volgt beleid. Als geld ontbreekt wordt het 

lastig om beleid uit te voeren en hij wijst op de flinke verhoging die heeft plaatsgevonden. 
Wim Vreeburg zegt dat dit alleen voor de afdeling geldt. De Bondsraad moet ervoor waken dat niet te veel 

geld wordt uitgegeven en is daarmee verantwoordelijk voor de verdeling. Hij vraagt naar de angst van Han 
Fasten: de angst dat de beloften niet waar gemaakt worden of de angst voor grote verhogingen? 

Han Fasten zegt dat het om de grote verhogingen gaat. 

Wim Vreeburg zegt dat in 2013 een grote verhoging was gepland, terwijl door reorganisatie ook vele 
activiteiten werden gepland. Daarna is het College van Voorzitters ingesprongen met een time-out en 

uiteindelijk werd de aangekondigde flinke verhoging teruggedraaid naar een gematigde verhoging. Aangezien 
ook de Bondsraad daarin een belangrijke rol heeft gespeeld is het van belang dat er goede Bondsraadsleden 

zijn. 

 
Hans Nieuwenhuys (Castricum) vraagt naar de voordelen voor de verenigingen. 

Wim Vreeburg zegt dat directe ondersteuning wordt geboden en daardoor is het ook mogelijk dat de 
organisatie een geheel wordt, met hulp van de afdeling en de landelijke organisatie. 

Hans Nieuwenhuys vindt dat dat nu ook al het geval is.  
Wim Vreeburg benadrukt dat het vermogen van de verenigingen intact blijft. 

 

Rick Staphorsius (ASSV) vraagt naar de verdeelsleutel over de verenigingen van de middelen voor topsport. 
Wim Vreeburg zegt dat de bijdragen voor topsport voor een groot deel via NOC*NSF komen. 

Koen Jacobs (Hoofdbestuur) zegt dat de verdeelsleutel in het verleden 25%-30% was. De Bondsraad heeft 
deze verdeelsleutel losgelaten, maar dat heeft niet geleid tot een veel hogere bijdrage aan topsport. Hij laat 

weten dat dergelijke besluiten samen worden genomen volgens een democratische besluitvorming. 

 
8. Uitreiking Mortier-Stokmanbokaal 

Het Afdelingsbestuur heeft besloten deze wisselbokaal uit te reiken aan iemand die vorig jaar een stapje terug 
heeft gedaan en de voorzitter vraagt Wiebe Anema naar voren te komen.  

Wiebe is zeer verrast omdat hij het laatste jaar niet meer erg actief is geweest, behalve voor licenties.  

Hij krijgt een groot applaus van de aanwezigen en de voorzitter overhandigt hem de wisselbeker. 
 

9. Benoeming bestuursleden 
Ron Suanet en John van Vliet zijn volgens rooster aftredend en herkiesbaar. 

De vergadering herbenoemt beide heren met applaus.  
 

Daarnaast probeert men naar een kernbestuur te komen en een secretaris te vinden. De voorzitter geeft een 

korte beschrijving van de functie. Daarnaast wordt met commissies gewerkt onder auspiciën van het bestuur. 
De taken zijn niet gebonden aan vaste tijden, analoog aan de taakverdeling in afdeling Zuidwest waar 

afdelingsmanagers actief zijn. De voorzitter wijst erop dat het gaat klemmen als mensen niet bereid zijn een 
(deel)taak op zich te nemen. 

 

10. Benoeming Bondsraadsleden 
Wini de Waal heeft aangegeven te willen stoppen als plaatsvervangend bondsraadsraadslid. De voorzitter 

bedankt haar voor haar inspanningen. Omdat hij er niet van om de hoogte was dat zij de vergadering 
vanavond zou bezoeken is er geen presentje beschikbaar, maar hij belooft dat hij deze omissie komt 

goedmaken. 
 

Mevrouw Merit de Jeu is herbenoembaar. De vergadering stemt met applaus in met de herbenoeming als 

Bondsraadslid. 
 

De voorzitter zegt dat zich zeer recent nog een kandidaat-bondsraadslid heeft gemeld, maar de tijd was te 
kort om dit nog schriftelijk aan de verenigingen mee te delen. Als de vergadering niet akkoord gaat met de 

kandidaatstelling moet de afdeling nog een jaar wachten, voordat de benoeming plaats kan vinden, maar het 

is belangrijk dat de afdeling zo mogelijk door twee bondsraadsleden wordt vertegenwoordigd. De kandidaat is 
de heer Gerard van Giessen en de voorzitter leest zijn motivatie voor. Gerard van Giessen heeft kennis en 
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ervaring in de Bondsraad en is van mening daarin een duidelijke rol te kunnen spelen. Hij kent de besturen 

van de bond, de afdeling en de verenigingen. 

De voorzitter stelt voor om Gerard van Giessen te benoemen als bondsraadslid voor de afdeling Holland-
Noord. De vergadering benoemt hem bij acclamatie tot bondsraadslid. 

 
Gerard van Giessen bedankt voor het vertrouwen en legt de vergadering twee stellingen voor: de NTTB kan 

niet zonder topsport, de NTTB kan niet zonder breedtesport en hij daagt de verenigingen uit te vertellen wat 
juist is. 

 

11. Jaarplan 2016 
De penningmeester licht kort toe dat dit format op dit moment nog gehanteerd wordt door de NTTB, maar in 

de nabije toekomst wordt aangepast. 
Daarnaast heeft hij de overzichten van 2014 en 2015 opgenomen om te vergelijken met de voor 2016  

aangevraagde middelen. Hij is van mening dat het goed is als de afdeling zich positief uitspreekt over dit 

afdelingsplan. 
 

Hans Nieuwenhuys (Castricum) merkt op dat er weinig activiteiten zijn genoemd bij 1.2 en 1.3, werving van 
nieuwe doelgroepen. Hij vindt het met teruglopende ledentallen van het grootste belang om, met name met 

de werving van jeugdleden, aan de slag te gaan. 
De penningmeester zegt dat deze punten voor het budget zijn samengevoegd. 

 

Hans Nieuwenhuys vraagt of het juist is dat verenigingen actie moeten ondernemen. 
De penningmeester bevestigt dit, maar voegt eraan toe dat dit wel met ondersteuning van de afdeling kan. 

De voorzitter geeft een voorbeeld en zegt dat ook een kleine vereniging met een goed plan ondersteuning kan 
aanvragen. 

De penningmeester heeft vorig jaar twee aanvragen ontvangen, b.v. ttv Limmen voor de verenigingsmarkt en 

ttv Diemen met een evenement voor 1250 kinderen. Limmen was succesvoller qua werving van het aantal 
leden, dus de grootte van het project zegt niet alles.  

 
Opgemerkt wordt dat een vereniging ook andere activiteiten kan ontplooien die aanslaan waardoor jeugdleden 

blijven hangen. 

De penningmeester zegt dat ook de evaluatie van een activiteit van belang is om te leren over succesformules 
en ook daar is subsidie voor beschikbaar. Het blijft echter lastig om te zeggen wat wel of niet aanslaat. 

 
Een andere aanwezige vraagt naar een duidelijker omschrijving van de evaluatie voor punt 3.3, de  reguliere 

bekercompetitie en ranglijsttoernooi. 
De penningmeester zegt dat dit een voorstel is om tot een evaluatie te komen. Voor het ranglijsttoernooi was 

de inschrijving slecht, maar het was een van de weinige dagen dat er ruimte was op de kalender. De evaluatie 

is niet gebaseerd op het afdelingskampioenschap, maar op het ranglijsttoernooi in Hoorn.  
Gevraagd wordt om smart te evalueren en duidelijk te maken wat genoeg is. 

De penningmeester zegt dat het jaarplan ‘smarter’ gemaakt kan worden, maar dat kan in de 
Bondsraadsvergadering ook afgestemd worden het budget voor volgend jaar te halveren. Een gezamenlijk 

evaluatie is daarom van groot belang. 

 
Koen Jacobs (Hoofdbestuur) vindt het een terechte vraag. Geld volgt de goede plannen, maar er is geen 

oneindig budget en de Bondsraadsleden zullen een duidelijke keuze moeten maken. Hij dringt er bij het 
Afdelingsbestuur op aan om hier goed naar de kijken. 

 
Huub Koen mist in de opsomming de 4-afdelingenontmoeting, dit wordt aangevuld.  

 

Rob Klok (The Victory) vraagt wat het vervolg van dit activiteitenplan is en wil weten of het een garantie is dat 
je dit budget beschikbaar krijgt.  

De penningmeester antwoordt dat het geen garantie is, maar dat het ook nog niet geheel duidelijk is hoe de 
plannen precies vergeleken gaan worden. Het eerste jaar zal een overgangsjaar worden, waarin de Bondsraad 

een mening moet vormen, want de afdelingsplannen zijn nog niet goed te vergelijken. 

Koen Jacobs (Hoofdbestuur) vindt het prima als de afdelingen kort en krachtig een presentatie maken van 
maximaal 6 sheets. Hij weet dat het smart maken als bedreiging wordt gezien, maar naar zijn mening is het 
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juist een kans. Vorig jaar was er van de begroting € 3.000 over omdat verenigingen niet optimaal gebruik 

maakten van de mogelijkheden en dat vindt hij jammer. Hij roept de verenigingen daarom van harte op om 

gebruik te maken van de mogelijkheden. 
De penningmeester zegt dat vorig jaar de onderschrijding als overschot is opgenomen, maar   

Koen Jacobs wijst erop dat als het geld er nog staat, dit dan aan de algemene middelen van de NTTB wordt 
toegevoegd. 

 
Rob Klok (The Victory) pleit voor een basisbudget voor trainingen aan jeugd en de organisatie van de 

competitie. Omdat de verantwoordelijkheid voor de verdeling van de financiële middelen bij het College van 

Voorzitters en  Bondsraadsleden wordt gelegd, vreest hij voor een onbalans bij de afdelingen en hij zou dan 
ook graag een bepaalde garantiestelling aan budget zien als veiligheid. 

De voorzitter zegt dat er ideeën zijn om de budgetten per lid om te slaan en daarnaast extra budget voor 
extra activiteiten beschikbaar te stellen. Hij ziet niet dat er aanvragen binnen afdeling Holland-Noord 

afgewezen worden, maar wel dat er geld blijft liggen. Als het geld niet door de afdeling wordt gebruikt, kan er 

misschien een andere afdeling met een goed plan wel gebruik van maken. Hij benadrukt dat het 
tafeltennisgeld is en geen afdelingsgeld. 

 
Gevraagd wordt of het geld teruggegeven moet worden of voor contributieverlaging gebruikt kan worden. 

De penningmeester zegt dat het bestuur te vaak deze opmerkingen hoort. De ledentallen dalen, verenigingen 
worden opgeheven en daardoor komt steeds minder geld voor tafeltennisactiviteiten beschikbaar en dat is niet 

prettig. 

 
12. Benoeming commissieleden 

De leden van de volgende commissies worden herbenoemd: 
 

Commissie Wedstrijdzaken o.l.v. John van Vliet 

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

 
Verenigingsondersteuning & Opleidingen 

Paul Molenaar Welpendagen, gaat activiteiten minderen 

Wiebe Anema jeugdlicenties en jeugdranglijst 
Joke Wijker opleider 

Voor coördinatie Table Stars is een vacature. 
 

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 

 Jeugdranglijsttoernooien  
Joke Wijker toernooiassistentie Jeugdranglijsttoernooi 

Carel Cools toernooiassistentie Jeugdranglijsttoernooi 
Voor de coördinatie van het Klim-op toernooi is een vacature. 

Voor de coördinatie van de Uitwisseling 4 afdelingen is een vacature. 
 

13. Benoeming kascontrolecommissie 

De kascommissie voor 2015 wordt: 
- Gerard Evers (HTC) 

- Harry Post (TSO) 
- Hans Nieuwenhuys (Castricum), reserve 
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14. Wijziging Afdelingscompetitiereglement 

John van Vliet (AB-Wedstrijdzaken) vraagt het woord “afgezien” in te voegen na “heeft” in de laatste zin van 

artikel 34, lid 2, van het voorstel. 
Dirk Kuiper (GSV Heemstede) vraagt om bij artikel 24, lid 4, ook “hoger genummerd team” toe te voegen. Dit 

is akkoord. 
De wijziging met betrekking tot de invallersbepaling van artikel 14 van het Competitiereglement wordt 

verduidelijkt. 
Gerard van Giessen (Bondsraadslid) geeft aan dat de in artikel 36, lid 4, genoemde 11-0 geldt voor de 

wedstrijd, niet voor de persoonlijke resultaten. Hij vindt het verstandig om dit er bij te vermelden. Dit wordt 

toegevoegd. 
 

Met inachtneming van de vorenstaande aanpassingen worden de reglementswijzigingen goedgekeurd en 
vastgesteld. 

 

15. Afdelingskampioenschappen 
John van Vliet (AB) zegt dat vorig jaar de Afdelingskampioenschappen niet in een goede periode zijn verspeeld 

(direct na de vakantie). Dit jaar zijn deze in het weekend van 2 en 3 mei bij TTV Spirit, eveneens in een 
vakantie, maar dit kon niet anders gezien de korte voorbereidingstijd. Binnen het Afdelingsbestuur leeft de 

discussie of dit evenement op de kalender moet blijven staan. Nu was het antwoord ja, maar of je dat moet 
volhouden is de vraag. Hij ontvangt graag ideeën voor een goede datum. 

 

Uit de zaal komt de reactie dat het vroeger in januari werd verspeeld en dat was een succes, maar toen was 
de beschikbaarheid van tafels een probleem. 

Daarnaast is ook de zaal een probleem omdat zaalbeheerders de zaal niet zo lang van tevoren willen 
vastleggen. Kortom, er zijn nog wat hindernissen te nemen. 

Het evenement weer in de winter organiseren moet in overleg met de organiserende vereniging, omdat 

tafelcommissarissen en andere medewerker nodig zijn. 
Dilana Wouters (Spirit) laat weten dat haar vereniging het niet in januari kan organiseren in verband met de 

organisatie van hun eigen toernooi. 
John van Vliet zegt dat het opdelen van de afdelingskampioenschappen een alternatief was en dat had niet de 

voorkeur. 

 
Hanna Kruijshaar (Amsterdam) is van mening dat organisatie in mei prima zou zijn, omdat je juist in die 

periode jeugdleden verliest en met een leuk toernooi kun je ze wellicht vasthouden.  
Joke Wijker (Erelid / HJCL) vult aan dat een bijkomend probleem in deze tijd is dat junioren ook bij de 

senioren op zondag spelen. 
Op korte termijn is er echter geen oplossing voor het tafelprobleem. Ook Hemelvaartsdag is geen optie 

vanwege de finale play-offs.  

 
De voorzitter zegt toe te kijken naar een geschikte datum voor het toernooi (in de winter, in mei of op een 

ander moment), rekening houdend met beschikbaarheid van tafels, zaal en hulp. 
 

15a. Presentatie door Koen Jacobs 

Koen Jacobs (Hoofdbestuur) laat zien wat SPO (Sport- en Productontwikkeling) aan producten voor de 
verenigingen heeft. 

 
Hannah Kruijshaar (Amsterdam) vraagt of dit niet de problemen van kleine verenigingen is en wijst op de 

mogelijkheid om samen te werken. 
 

Jacques van Westen (Victory ’55) vraagt in hoeverre de NTTB tafeltennis gaat promoten. Als je er meer mee 

kunt doen, dan kun je tafeltennis meer voor het voetlicht brengen.  
Koen Jacobs is het ermee eens dat er te weinig media-aandacht is. Overigens bestaat in Duitsland, met 

wereldtoppers, hetzelfde probleem. Tafeltennis is geen geschikte sport voor televisie. Ook is gekeken naar het 
kopen van zendtijd, maar dat was niet haalbaar. 

 

Dirk Kuiper (GSV Heemstede) zegt dat het filmpje van Secretin en Purkart van jaren geleden, succesvol was. 
Koen Jacobs zegt dat nu televisiepaspoorten van onze sporters worden gemaakt. 



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 6 
 

pag. - 10 - 

 

Ron Suanet (AB –penningmeester) zegt dat Britt Eerland ook zoiets heeft gedaan via YouTube. 

Koen Jacobs zegt dat we als verenigingen en bond niet zo goed zijn in het verkopen van tafeltennis, maar 

vooral mensen een beleving wil laten krijgen bij onze sport. Gezorgd moet worden dat er opvang voor 
passanten is. 

 
Hanna Kruijshaar denkt dat Danny Heister en Jonah Kahn prima een promotiefilmpje kunnen opnemen. 

Rob Klok (The Victory) stelt voor om te proberen op iedere betonnen tafel “nttb.nl” te plaatsen. 
Koen Jacobs stelt dat dit onbekend terrein is. 

 

Kees Mertens (DOV) merkt op dat er kosten aan verbonden zijn en vraagt om te onderzoeken of combinaties 
mogelijk zijn om het gratis te maken. 

De penningmeester zegt toe dit te bekijken. 
 

16. Verenigingsvoorstellen 

De voorzitter meldt dat Harry Danes (United Oost) voorstellen over de indeling van competitie heeft 
rondgestuurd. Op zijn vragen is al antwoord gegeven. Bij de NTTB liggen nu voorstellen om de competitie- en 

spelvormen aan te passen. Het plan van aanpak voor een nieuw aanbod competitie wordt a.s. zaterdag 
uitgewerkt en vervolgens voorgelegd aan de Bondsraad. Er is beweging. 

 
17. Rondvraag 

Han Fasten (Disnierats) zegt dat zijn vereniging eredivisie speelt. Hij vindt € 120 voor een scheidsrechter voor 

elke thuiswedstrijd veel en vraagt om dit aanhangig te maken. Hij vindt dat de bond dit moet betalen of geen 
scheidsrechters moet sturen, want hij ziet geen toegevoegde waarde. Deze kosten zijn niet meer op te 

brengen en dit geldt voor meerdere verenigingen. 
 

Gerard van Giessen (Bondsraadslid) zegt dat het lastig is om dit in de week te leggen voordat er een reactie 

van het Hoofdbestuur is. Hiervoor is overleg nodig met b.v. penningmeester/voorzitter SRC Kees Kamp, 
NOC*NSF stelt het als eis voor de subsidie VSK, maar de verhouding met andere sportbonden kent hij niet. Hij 

zegt toe het na te gaan en dan later in het jaar eventueel voorstellen neerleggen.  
Han Fasten vindt het beleid niet juist en wil dit aan de orde stellen. 

De voorzitter zegt toe dit in het College van Voorzitters te bespreken. 

 
Jan Bogaard (GTTC) vraagt wat de bijdrage van NOC*NSF wordt.  

Het antwoord is nul. 
 

Op de vervolgvraag hoe dit wordt opgevangen zegt de penningmeester dat dit nog niet duidelijk is. 
Koen Jacobs (Hoofdbestuur) vult aan dat NOC*NSF sinds enkele jaren enorme tegenvallers heeft. Het 

herenteam wordt niet meer gezien als kansrijk en zij krijgen geen enkele subsidie meer en trainen op eigen 

kosten. NOC*NSF heeft de kaasschaafmethode toegepast en dat betekent dat komend jaar op 2 of 3 terreinen 
geen enkele subsidie meer wordt gegeven en op andere terreinen wordt een korting van 9% toegepast. 

 
Gevraagd wordt of iets aan de vakantieperioden gedaan kan worden, omdat de perioden van niet-

speelweekenden veel te lang zijn. 

John van Vliet (AB-Wedstrijdzaken) zegt dat de landelijke speelkalender gevolgd moet worden. Voor de niet-
speelperiode is in de afdeling een bekertoernooi ontwikkeld: de Harry Feenstrabeker. 

 
Harry Danes (United Oost) zit met een probleem bij het inschrijven van een team in de onderste klasse van de 

jeugd. De sluitingsdatum voor de inschrijving van een team is 1 juni, maar het verloop van spelers in deze 
teams is bijzonder groot, waardoor ingeschreven spelers niet op komen dagen voor de competitie of juist 

spelers ineens voor de deur staan. Hij vraagt of het mogelijk is om flexibeler om te gaan met de inschrijving 

voor de allerlaagste teams. 
John van Vliet zegt dat voor een goede indeling een sluitingsdatum noodzakelijk is, omdat de competitieleiders 

ermee aan de slag moeten.  
De voorzitter stelt voor een onderlinge competitie op te zetten. 

Joke Wijker (HJCL) zegt dat het geen probleem zou zijn om er flexibel mee om te gaan, maar een vereniging 

moet dan eventuele wensen loslaten en accepteren wat er nog is en dat willen de meeste verenigingen niet. 
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Dirk Kuipers (GSV Heemstede) stelt voor een vrije poule in te voeren die op het laatste moment wordt 

ingedeeld, zodat de jeugd lekker kan spelen. 

Joke Wijker herhaalt dat je dan je wensen los moet laten. 
 

Harry Danes merkt op dat het systeem van een poule van 8 teams, waarvan vier teams naar de bovenste helft 
gaan en vier naar beneden, erg aanslaat bij de jeugd en hij pleit ervoor dit zoveel mogelijk aan te houden. 

Hanna Kruijshaar (Amsterdam) zegt dat dat mooi is als je een eigen hal hebt, maar anders is er een probleem. 
Harry Danes biedt Hannah Kruijshaar het gebruik van de hal van United Oost aan. 

 

Harry Danes vraagt wanneer er andere wedstrijdboekjes komen. De blauwe doorslag van de huidige boekjes is 
vaak onleesbaar. 

 
Mark Piepers (Doko V.) vraagt waarom niet één lijn is getrokken voor de invoering van het verplichte spelen 

met de niet-celluloid bal. 

De voorzitter antwoordt dat de NTTB op verzoek van het College van Voorzitters heeft besloten per welke 
datum met de nieuwe bal gespeeld moest worden. Gezien de ontwikkelingen en de beschikbaarheid is de 

datum voor de afdelingen vorige week aangepast naar 1 januari 2016, maar verenigingen die dat willen 
mogen wel met de niet-celluloid bal spelen. De ontwikkelingen worden afgewacht. 

Gevraagd wordt hoe het mogelijk is om het spelen met een bepaalde bal verplicht te stellen als de bal niet 
goed is. 

Koen Jacobs (Hoofdbestuur) antwoordt dat de ballen voldoen aan de eisen, maar snel kapot gaan. 

 
John Kossen (Rapidity) zegt dat de bekercompetitie enkele jaren geleden weer gestart is, maar nu twee 

ronden kent. De animo wordt minder door te weinig inschrijvingen in de hogere klassen, waardoor je veel 
tegen dezelfde mensen speelt. Een bekertoernooi tijdens de competitie in prima, maar twee ronden is te veel. 

Geantwoord wordt dat er vroeger veel meer verenigingen deelnamen, waardoor het in twee ronden moest. 

Hoewel ieder jaar gevraagd wordt om het toernooi onder de aandacht te brengen en reclame te maken, wordt 
de animo niet groter. 

De voorzitter zegt toe te kijken naar mogelijke verbetering. 
 

Gerard van Giessen (Bondsraadslid) zegt dat in afdeling Midden de bekercompetitie direct na de competitie 

succesvol wordt verspeeld met ongeveer 100 teams. Mensen zijn zelfs lid van andere verenigingen geworden 
om mee te kunnen doen met de bekercompetitie. 

 
Judy Williams (Amsterdam ’78) sluit zich aan bij de opmerking van Harry Danes over de poules van 8 voor de 

jeugd. De jeugd is enthousiast, maar bij de bekercompetitie is het belangrijk dat er iemand, bij voorkeur de 
wedstrijdsecretaris, actie onderneemt. 

 

18. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.04 uur en wenst iedereen een goede thuisreis. 
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Agendapunt 11 
 
ACTIVITEITENPLAN 2017 
 

De NTTB heeft een meerjarenbeleidsplan. Aan de afdelingen wordt jaarlijks gevraagd om een activiteitenplan 
in te dienen voor het volgende kalenderjaar. Dit activiteitenplan wordt opgenomen in de Bondsraadstukken van 
november.  
Per werkgebied wordt aangegeven wat de basistaken zijn, wat de specifieke taken van de afdeling zijn en 
waar de accenten gelegd dienen te worden. 
 

In het meerjarenbeleidsplan zijn de volgende vijf werkgebieden opgenomen: 

 Algemeen Bestuurlijke Zaken; 

 Wedstrijdzaken; 

 Opleidingen; 

 Sport- en Productontwikkeling; 

 Talentontwikkeling. 
 

Het activiteitenplan 2017 is per werkgebied uitgewerkt naar activiteiten en specifieke aandachtspunten en naar 
de benodigde financiële middelen (begroting). 
 

Alg. Bestuurlijke Zaken Uitgaven 2017: €  7.550   Inkomsten 2017: € 500 
 

Algemeen 
In de Bondsraad van juni 2015 is het plan voor bestuurlijke vernieuwing goedgekeurd. Hier staan ook de 
bestuurlijke taken van het afdelingsbestuur beschreven. 
 

Basistaken 

 Organisatie vergaderingen Afdelingsbestuur 

 Organisatie ALV en regionale bijeenkomsten 

 Aandeel in beleidsontwikkeling 

 Communicatie met commissies, afdelingsondersteuning en landelijke organisatie, vertegenwoordiging in 
CvV en representatieve taken 

 Communicatie met de verenigingen en de leden 

 Verzorgen financiële paragraaf bij de afdelingsplannen 

 Vrijwilligersbeleid/organisatie: monitoren commissies en werkgroepen 
 

Speciale aandacht 
In het jaar 2017 wil de afdeling de nieuwe portefeuilleverdeling inhoudelijk hebben versterkt. Met name de 
portefeuille jeugdzaken verdiend hierbij extra aandacht. Als de huidige bestuurlijke bezetting niet wordt 
verbeterd zal dit een behoorlijk effect hebben op de slagkracht van ons bestuur in de afdeling. 
 

Wedstrijdzaken Uitgaven 2017: € 6.550    Inkomsten 2017: € 2.200 
 

Algemeen 
Er bestaat in elke afdeling een gevarieerd aanbod aan wedstrijden. 
 

Basistaken 

 Competitie 
o Reguliere duo- en / of triocompetitie in NAS 
o Bekercompetitie 

 Toernooien 
o Afdelingskampioenschappen 
o Ranglijsttoernooi Hoorn 
o Stimuleren lokale toernooien  /wedstrijdaanbod (Open Langedijker, US-Open, etc.) 
o Licentiebeheer 

 

Speciale aandacht 
In het jaar 2017 wordt de duocompetitie nader vormgegeven en geëvalueerd. De lokale toernooien vormen 
een ideaal bindmiddel voor de structuur van onze tafeltennissport. We zullen ons in 2017 gaan bezinnen op 
welke wijze we hieraan meer belang kunnen geven. 
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Opleidingen Uitgaven 2017: € 800     Inkomsten 2017: €  0 

 
Algemeen 
Vanuit de NTTB maar ook daarbuiten is een groot aanbod aan opleidingen beschikbaar. 
 
Basistaken 

 Opleidingen gericht op werving, opvang en behoud 

 Trainersopleidingen 

 Toernooileidersopleidingen 

 Scheidsrechtersopleidingen 
 
Speciale aandacht 
De afdeling voorziet voor 2017 op dit gebied geen nieuwe initiatieven. Het bijdragen aan opleidingen conform 
de subsidievoorwaarden zoals die er zijn continueren wij. 
 

Sport en Productontwikkeling Uitgaven 2017: € 5.200    Inkomsten 2017: € 0 

 
Algemeen 
Ontwikkelen en aanbieden van producten en ondersteuning op werving en behoud doelgroepen. 
Versterken van verenigingen op bestuurlijk vlak. 
Het stimuleren van een positieve clubcultuur door kader en leden thuis te laten zijn in tafeltennis. 
 
Basistaken 

 Ledenwerving/-binding 
o Stimuleren gebruik Table Stars 
o Subsidieregeling ledenwerving continueren 
o  

 Clubadvies 
o Contact met verenigingen 
o Verenigingsbezoeken 

 
Speciale aandacht 
De subsidieregeling voorziet in een behoefte bij verenigingen met ambities of daar waar verenigingen met 
zodanig ledenverlies worden geconfronteerd dat het bestaan wordt bedreigd. Wij gaan hier nog verder op 
inzetten in een nog bredere context. Het is nu wel noodzakelijk om de subsidieregeling een meer officiële vorm 
te gaan geven. We gaan dan ook in 2017 een subsidieverordening opstellen waarin onze doelstellingen en 
randvoorwaarden omschreven zullen worden. 
 

Talentherkenning en  
ontwikkeling 

Uitgaven 2017: € 7.450     Inkomsten 2017: € 0 

 
Algemeen 
De rol van de sporter staat bij de NTTB centraal. De rol van de NTTB daarbij is het faciliteren van het trainer 
gestuurde opleidingstraject van de sporters die de keuze voor topsport maken. De rol van de afdeling ligt 
veelal op het vlak van talentontwikkeling. 
 
Basistaken 

 RBT (Regionale Bonds Training), 2 trainingsgroepen locatie TTV Amsterdam op woensdag 

 RTC (Regionaal Trainings Centrum) Groot Amsterdam (vooral begeleid vanuit Zoetermeer) 

 Deelname aan de NTTB Jeugdcup 

 4-afdelingen ontmoeting  

 Deelname van RBT selectie aan internationaal toernooi 
 
Speciale aandacht 
Graag zouden wij in 2017 de diverse trainingscentra voor jeugdig talent meer met elkaar in verbinding 
brengen, om zodoende elkaar te kunnen versterken. Er is niet één tafeltennisvisie of –werkwijze (al lijkt het of 
sommige trainers/-begeleiders ons dat wel willen doen geloven). 
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Agendapunt 13 

 

a. Voorstellen tot wijziging van het afdelingscompetitiereglement 
 

Artikel 24, nieuw lid 3 
Eem team uitkomend in de reguliere senioren- en jeugdcompetitie van de afdeling mag maximaal uit 6 spelers 

bestaan. 
 

Huidige leden 3 t/m 6 vernummeren tot 4 t/m 7. 

 
Reden: 

Het aantal spelers dat in een team wordt opgesteld neemt steeds verder toe. Het verschil in sterkte tussen de 
sterkste en zwakste spelers in deze teams wordt ook steeds groter. Dit kan uiteindelijk van invloed zijn op het 

verloop van de competitie omdat een uitslag van een wedstrijd teveel beïnvloed wordt in welke samenstelling 

een team opkomt. 
 

Artikel 31, nieuwe leden 4 en 5 
4. Een speler die alleen staat opgesteld in een team uitkomend in de reguliere competitie is niet gerechtigd om 

in te vallen in de duocompetitie, terwijl een speler die alleen staat opgesteld in een team uitkomend in de 
duocompetitie niet is gerechtigd om in te vallen in de reguliere competitie. 

5. Van een speler, die zowel staat opgesteld in een team uitkomend in de reguliere competitie als in een team 

uitkomend in de duocompetitie, zullen invalbeurten gemaakt in de reguliere competitie niet worden meegeteld  
als invalbeurten in de duocompetitie. Voor een dergelijke speler geldt een maximum van drie invalbeurten per 

competitie. 
 

Huidige leden 4 t/m 6 vernummeren tot 6 t/m 8. 

 
Artikel 40, lid 4 

‘Elk’ afdelingsbestuur moet zijn ‘het’ afdelingsbestuur. 
 

Reden: 

Dit is een reglement voor de afdeling Holland-Noord en niet voor iedere afdeling, vandaar dat er hier sprake is 
van ‘het afdelingsbestuur’. 

 
Artikel 43, lid 4 

2e zin wijzigen in: 
Een vereniging kan voor de voorjaarscompetitie een schriftelijk verzoek bij de AJCL indienen om een of 

meerdere teams in een lagere of hogere klasse in te delen dan de klasse(n) waarin het team (de teams) op 

grond van de behaalde resultaten in de onmiddellijk voorafgaande najaarscompetitie zou(den) worden 
ingedeeld. 

 
Reden: 

Het aan de praktijk aanpassen van dit artikel. 

 
Nieuw hoofdstuk 11: Duocompetitie 

 
Artikel 45. Algemeen 

1. De artikelen 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, m.u.v. punt 9, en 38 zijn voor de 
duocompetitie overeenkomstig van toepassing. 

 

Artikel 46. Competitiewedstrijd 
1. Een competitiewedstrijd in  de duocompetitie bestaat uit vijf sets (vier enkelspelen en een dubbelspel). 

2. een team in de duocompetitie bestaat uit maximaal 4 spelers. De enkelspelen worden gespeeld door twee 
spelers van beide teams, zodanig dat iedere speler van het ene team een set speelt tegen beide spelers van 

het andere team. Het dubbelspel wordt gespeeld door twee spelers van elk team. Deze spelers hoeven niet in 

het enkelspel uit te komen maar moeten wel staan vermeld in de teamopgave. Het is niet toegestaan dat een 
invaller alleen in het dubbelspel uitkomt. 
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Agendapunt 13-a (vervolg) 

 
Artikel 47. Invallers 

Wanneer een speler van een team verhinderd is om een competitiewedstrijd te spelen, mag een andere speler 
behorend tot dezelfde vereniging, hem vervangen met inachtneming van de volgende bepalingen: 

1. Vervanging door een invaller moet vóór aanvang van de competitiewedstrijd geschieden. Een speler mag 
als invaller optreden in een hoger team (een team met een lager volgnummer) dan waartoe hij volgens de in 

artikel 24 genoemde teamopgave behoort. Een speler heeft maximaal 3 invalbeurten. 

2. Een speler in mag na zijn derde invalbeurt, ongeacht het team waarvoor hij als invaller uitkwam, gedurende 
de rest van de competitie uitsluitend nog uitkomen voor het team waarin hij volgens de teamopgave is 

opgesteld. Invalbeurten die een speler heeft vervuld vóór een eventuele teamwijziging blijven als invalbeurt 
gehandhaafd. 

3. Een speler die alleen staat opgesteld in een  team uitkomend in de duocompetitie is niet gerechtigd om in 

te vallen in de reguliere competitie, terwijl een speler die alleen staat opgesteld in een team uitkomend in de 
reguliere competitie niet gerechtigd is om in te vallen in de duocompetitie. 

4. Van een speler die zowel staat opgesteld in een team uitkomend in de duocompetitie als in een team 
uitkomend in de reguliere competitie worden invalbeurten gedaan in de duocompetitie niet meegeteld  als 

invalbeurt in de reguliere competitie. Voor een dergelijke speler geldt een maximum van drie invalbeurten per 
competitie. 

5. In de laagste klasse van de duocompetitie mogen spelers van dezelfde vereniging invallen bij alle andere 

teams in diezelfde klasse. 
 

Artikel 48. Het opkomen met slechts één speler 
1. Wanneer op het vastgestelde aanvangsuur van een competitiewedstrijd maar één speler aanwezig is, 

worden de sets die door de wel aanwezige speler gespeeld kunnen worden gespeeld met inachtneming van de 

op het wedstrijdformulier aangegeven volgorde. 
2. Indien binnen 60 minuten na het vastgestelde aanvangsuur de tweede speler alsnog arriveert en zich 

beroept op overmacht, dan moeten de nog niet gespeelde sets alsnog gespeeld worden. Beide aanvoerders 
zijn wel verplicht om hiervan aantekening te maken. 

3. Een team dat met maar één speler opkomt zal niet worden beboet voor onvolledig opkomen. 

 
Artikel 49. Het niet kunnen spelen op de vastgestelde datum 

Indien één of beiden teams een wedstrijd niet kunnen spelen op de vastgestelde datum kunnen de beide 
wedstrijdsecretarissen in onderling overleg, binnen de in het voorwoord bij de competitie vermelde regels, een 

nieuwe datum afspreken. Beide wedstrijdsecretarissen moeten de competitieleider over deze nieuwe 
speeldatum informeren. De competitieleider zal beide wedstrijdsecretarissen schriftelijk meedelen of de 

nieuwe speeldatum akkoord is. 

 
Huidige hoofdstuk 11 wordt hoofdstuk 12, 

  artikel 45 wordt artikel 50. 
___ 
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Agendapunt 13 

 

b. Pilot meisjescompetitie 
 

Vanuit de landelijke organisatie heeft de afdeling het onderstaande verzoek ontvangen. Met inachtneming van 
de reactie van onze AJCL daarop nodigt het afdelingsbestuur uit tot discussie en stellingname hierover. 

“ 
Beste afdelingscompetitieleiders jeugd en afdelingsondersteuners van alle afdelingen, 
 
Via deze weg wil ik als medewerker sportontwikkeling voor meisjestafeltennis van de NTTB jullie aandacht vragen voor het 
volgende: 
Tijdens mijn onderzoek naar het aantal meisjes die tafeltennissen in Nederland ben ik tot een gegeven gekomen dat 
ongeveer 40 % van het aantal meisjes die lid zijn van de NTTB  geen competitie spelen. 

Dit zijn veelal oudere meisjes die later zijn begonnen en geen aansluiting vinden bij jonge spelers en/ of beginners, die een 
drempel hebben om competitie te gaan spelen. Ook speelt het kleine aantal meisjes lid bij een club een rol om wel of geen 
team op het juiste niveau te kunnen vormen. De kans dat deze meisjes dan weer afhaken en stoppen met tafeltennissen is 
groot. Om deze meisjes te behouden voor de tafeltennissport is het van belang om ook hen te betrekken bij de competitie. 
Kinderen die geen competitie spelen zijn minder betrokken bij het verenigingsleven omdat competitie groot aandeel heeft 
bij de jeugd op sportief en sociaal gebied. 
Omdat het vaak lastig is om teams van 3 te vormen, is er in afdeling West in januari een pilot gestart voor een 
meisjescompetitie in duovorm. Deze competitie vind plaats bij verenigingen waar er de ruimte is om deze competitie te 
spelen tijdens de regulier jeugdcompetitie. Er is gekozen voor dubbelduo wedstrijden zodat er voldoende wedstrijden zijn 
om te spelen, maar ook om contact met elkaar te hebben (gezelligheid). 
Voor deze competitie hebben 5 verenigingen zich opgegeven, elk met 1 meisjesteam. 
Kevin Olijerhoek heeft een schema gemaakt voor 4 rondes waarbij ieder team 2 duo wedstrijden speelt bij 4 verschillende 
verenigingen. 
De verenigingen konden bij het opgeven van een team aangeven of zij een zaal en ruimte beschikbaar hebben tijdens de 

competitie. 
Het voordeel hiervan is dat clubs die niet de beschikking hebben over een zaal wel een team kunnen opgeven. 
Het meest ideale is dat er poules gevormd kunnen worden in de nabije omgeving, maar als start zal dat lastig zijn. 
De ervaringen tot nu toe van de betrokken clubs en meisjes zijn zeer positief, ze hebben het allemaal erg naar hun zin.  
Ik hoop dan ook dat dit een vervolg heeft en langzaam kan uitgroeien tot een volwaardig aanbod. 

NB. dit is echt voor meisjes die NOG geen competitie spelen of geen team kunnen vinden met jongens, het is niet ter 
vervanging van de reguliere competitie, maar een drempelverlagend aanbod waarbij we hopen dat de meisjes als team 
kunnen doorstromen in een volgende ronde of kunnen aansluiten bij de reguliere competitie. In de bijlage meer informatie 
over deze competitie. 

NB. In West is er tijdens de Pilot met een andere puntentelling gewerkt (zie reglementen) dit is niet invoerbaar in NAS, dus 
de normale puntentelling bij duowedstrijden dienen ingevuld worden. Vanaf het nieuwe seizoen kan deze competitie ook in 
NAS ingevuld worden. 

Ik wil jullie vragen om dit ter overweging te nemen zodat het in andere afdelingen ook aangeboden kan worden. 
Mijn ervaring is dat dit kan werken als er contacten zijn met de clubs waar meisjes zijn om hen te stimuleren en om dit te 
promoten bij de meisjes. 
Ik heb dat in afdeling West gedaan tijdens de verenigingsbezoeken en via het netwerk en contacten die ik al had. (Zo heb 
ik een grotere club benaderd en hen gevraagd om kleine clubs in de buurt met meisjes te vragen om hieraan mee te doen, 
dit helpt als zij weten dat er meer meisjes zijn in de buurt die mee willen doen) 
De meeste verenigingen staan hier heel erg positief tegenover en ik heb reacties gehad dat zij nu nog geen team kunnen 
vormen, maar waarschijnlijk wel met een volgend seizoen. 
 
Concreet: 
Is het mogelijk dat jullie in samenwerking tussen AJCL en afdelingsondersteuner per afdeling dit aanhangig kunnen maken 
en te promoten bij de clubs. 
Is het mogelijk dat deze competitie in jullie afdeling aangeboden kan worden?  
Voor meer vragen kunnen jullie bij Kevin en of bij mij terecht. 
Graag jullie reactie. 

 
Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
Saskia Meijer 
Medewerker Sportontwikkeling Meisjestafeltennis 
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Agendapunt 13 b (vervolg) 

Reactie van de AJCL 

De afdeling heeft momenteel 93 meisjes leden, waarvan er 50 competitie spelen. Van de resterende 43 zijn er een stuk of 
16 lid van verenigingen die wel een jeugdafdeling hebben maar om hun moverende redenen nog nooit aan de 
jeugdcompetitie hebben deelgenomen of al jaren niet meer aan de jeugdcompetitie deelnemen. Van de resterende meisjes 
zijn er een aantal die wel competitie gespeeld hebben en dus ook niet in aanmerking komen voor deze starterscompetitie 
voor meisjes. Het aantal meisjes dat in onze afdeling in aanmerking komt voor deelnamen aan een starterscompetitie is 
niet bijster groot. 
 
Indien de afdeling dit, op zicht best goede initiatief, ook in Holland-Noord wil opstarten dan zal er wel iemand gevonden 
moeten worden die de organisatie en begeleiding hiervan op zich wil nemen. Ik neem aan dat er door het bestuur ook een 

reactie naar Saskia gestuurd wordt. Als ik dit doe wordt het een korte reactie waarin staat dat ik door de andere taken die 
ik al doe en het opstarten van een duocompetitie voor de senioren ik momenteel geen tijd heb om ook dit nog te gaan 
opstarten en het ook door een chronisch gebrek aan vrijwilligers het niet mogelijk is om op korte termijn een 
starterscompetitie voor meisjes op te starten in de afdeling Holland-Noord. 
 
Op de ALV kunnen jullie natuurlijk eens inventariseren wat het standpunt van de jeugdverenigingen is omtrent de 
organisatie van een starterscompetitie voor meisjes en wie weet is er iemand te vinden die de organisatie hiervan op zich 
neemt.  
Gezien het feit dat ik in NAS bij de afdeling West geen starterscompetitie voor meisjes tegenkom denk ik dat de 
afhandeling van deze competitie volledig handmatig gebeurt. Net zoals de bekercompetitie bij ons die ook niet in NAS 
verwerkt kan worden en waar deze starterscompetitie overigens wel een beetje op lijkt. 
 

Agendapunt 13 
 

c. Speelwekenschema 
 

Bij de behandeling van het voorstel herstructurering van de afdelingsseniorencompetitie op de ALV van mei 

2009 is o.a. afgesproken om in het vervolg ook voor de afdelingsseniorencompetitie het speelwekenschema 
van de landelijke competitie te volgen. Wij beginnen echter steeds meer commentaar te krijgen op dit 

speelwekenschema omdat er bijna altijd in de schoolvakanties gespeeld moet worden en er vaak, voor de 
spelers in de afdelingscompetitie, onverklaarbare en voor hen ook volkomen onnodige vrije speelweken zijn. 

 
Het voorstel is om met ingang van het seizoen 2017-2018, maar als de verenigingen het willen kan het ook de 

komende competitie al ingaan, voor de afdelingsseniorencompetitie niet meer het landelijke schema te 

hanteren, maar, net als voorheen, een eigen speelwekenschema te hanteren, waarbij er in de 
najaarscompetitie twee vrije weken zijn in de herfstvakantie, en in de voorjaarscompetitie twee vrije weken in 

de voorjaarsvakantie. Daarbij eventueel een vrije week in de week dat de NK-A wordt georganiseerd als die 
tijdens de competitie wordt gespeeld, aangezien in de week dat de NK-A wordt georganiseerd er reglementair 

geen competitie mag worden gespeeld. 

Dit zou eventueel een probleem kunnen zijn voor een paar verenigingen die in de landelijke competitie 
uitkomen en gelijktijdig of contra hun op zaterdag spelende teams in afdelingsseniorencompetitie willen laten 

spelen, maar dit weegt niet op tegen de voordelen voor alle andere verenigingen en naar mening van de ACL’s 
zal het aantal wedstrijden dat rond de herfst- en voorjaarscompetitie wordt verplaatst duidelijk afnemen. 

Voorgesteld wordt om dit m.i.v. het seizoen 2017-2018 te doen omdat het, inmiddels alweer achterhaalde, 
speelwekenschema voor het komend seizoen al is gepubliceerd, maar het vormt geen probleem om al het 

komende seizoen met een eigen speelwekenschema te gaan werken. 

 
Voor de jeugd moet ook in de afdelingscompetitie wel het landelijke speelwekenschema gehanteerd worden, 

aangezien in de vrije weken meestal voor de jeugd belangrijke evenementen worden georganiseerd. 
 

Hieronder het aangepaste speelwekenschema als de verenigingen al in de komende competitie met een eigen 

speelwekenschema voor de afdelingsseniorencompetitie willen gaan werken: 
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Agendapunt 13 c (vervolg) 

Eventueel aangepast speelwekenschema najaar 2016 
 
12 september t/m 17 september 1e speelweek 
19 september t/m 24 september 2e speelweek 
26 september t/m 1 oktober 3e speelweek 
3 oktober t/m 8 oktober  4e speelweek 
10 oktober t/m 15 oktober  5e speelweek 
17 oktober t/m 22 oktober  vrije week 
24 oktober t/m 29 oktober  vrije week 
31 oktober t/m 5 november 6e speelweek 
7 november t/m 12 november 7e speelweek 
14 november t/m 19 november 8e speelweek 
21 november t/m 26 november 9e speelweek 
28 november t/m 3 december 10e speelweek 

 

Speelwekenschema voorjaar 2017 
 
30 januari t/m 4 februari   1e speelweek 
6 februari t/m 11 februari   2e speelweek  
13 februari t/m 18 februari  3e speelweek  
20 februari t/m 25 februari  vrije week  
27 februari t/m 4 maart   vrije week  
6 maart t/m 11 maart   4e speelweek  
13 maart t/m 18 maart   5e speelweek  
20 maart t/m 25 maart   6e speelweek  
27 maart t/m 1 april   7e speelweek  
3 april t/m 8 april    8e speelweek  
10 april t/m 15 april   9e speelweek  
17 april t/m 22 april   10e speelweek 
 

 
 


