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VOORWOORD 
 

De rek is er uit 

 
Bijgaand ontvangt u de stukken voor de algemene ledenvergadering 2018. Op 29 mei a.s. zullen we weer 

terugkijken op het afgelopen tafeltennisjaar in onze afdeling. 

Het is eigenlijk een klein wondertje dat we nog steeds in staat zijn met een zeer beperkt aantal vrijwilligers 
onze afdeling te laten functioneren. We komen hier straks en zeker op de ALV nog op terug. 

 
Op het moment van schrijven hebben onze beide vlaggenschepen op het WK-landenteams in Zweden zojuist 

hun beide eerste wedstrijden verloren. De mannen delfden het onderspit tegen de Oekraïne (1-3) en de 

dames verliezen met dezelfde 1-3 tegen Noord-Korea. Maar het toernooi is net gestart, wie weet komt het 
nog goed. Het is gezien de plaatsing niet helemaal te verwachten, maar er is nog veel mogelijk. 

 
Plaatsing is tegenwoordig bijna ook gelijk aan rating. Onze ratings gaan een steeds grotere rol spelen in 

NTTB-land. Het lijkt op de ELO-rating van de schaakwereld en heeft zo zijn voor- en nadelen. Probleem op 
dit moment is dat je nu nog niet altijd van tevoren weet of je ratingpunten kunt winnen of verliezen. Voor de 

competitie is dit duidelijk, maar niet elk toernooi is er al op ingericht of voor aangewezen. Het bepaalt je 

licentie, maar vanaf het afgelopen seizoen bijvoorbeeld ook of je wel of niet in een hoger team mag invallen. 
Je rating wordt dus steeds meer het DNA van je tafeltennispaspoort. En de computer is geduldig. 

 
In het internationale tafeltennis zie je steeds meer verschillende kleuren tafels. Lila, echt hip. Blauw was al 

de norm, groen voor de conservatieven, maar er is veel meer denkbaar. We weten niet hoe het u vergaat, 

maar voor de afwisseling en een koele uitstraling kan het ons niet kleurrijk genoeg zijn. Zolang bal-, tafel- 
en zaalkleur maar te onderscheiden zijn. 

 
Maar de kleur van de tafels, de hoogte van de rating, of de sterkte van onze landenteams gaat onze afdeling 

niet verder vooruit helpen. We moeten dringend verjongen. Onze ACL’s hebben ooit een opvolger nodig, 
onze jeugd moet weer massaal gaan tafeltennissen en veel activiteiten behoeven intensievere aandacht, 

forse opdrachten dus. 

Ons bestuur bestaat op dit moment al weer meer dan een jaar uit slechts twee bestuursleden. Eerlijk 
gezegd: onze rek is er ook meer dan uit. 

 
Laten we het hierover op de ALV met zijn alles eens verder hebben, er moet echt iets gebeuren. Vanuit ons 

bestuur hebben we ook het initiatief genomen om op 13 juni a.s. een jeugdoverleg te organiseren. 

Jeugdleiders, trainers, voorzitters en andere betrokkenen zijn hierbij inmiddels voor uitgenodigd. Laat uw 
stem horen en mening gelden, we gaan niet bij de pakken neerzitten. 

 
Tot de 29e mei in Beverwijk! 

 

Bestuur NTTB afdeling Holland-Noord 
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SECRETARIAAT 

AFDELINGSBESTUUR 

 

In 2017 was het afdelingsbestuur als volgt samengesteld 
Ron Suanet   jeugdzaken  & waarnemend voorzitter 

Marcel Frijhoff   penningmeester & waarnemend secretaris 
 

VERGADERINGEN / BIJEENKOMSTEN 

 

• Het afdelingsbestuur is in 2017 vijf maal voor een vergadering bijeen geweest, de besprekingen 
vonden plaats bij Tempo-Team in Amsterdam. Ook vond veelvuldig overleg plaats per e-mail en 

telefoon. 

• Op 23 mei vond de Algemene Ledenvergadering van de afdeling plaats in Beverwijk. 

• Ron Suanet en Marcel Frijhoff a.i. hebben deelgenomen aan het landelijk overleg van het College 
van Voorzitters. 

• Op 4 september vond in Hoofddorp een informele bijeenkomst van hoofdbestuur, afdelingsbestuur 

en verenigingen plaats, met als hoofdthema’s een terugblik op gerealiseerde zaken en een 

vooruitblik op geplande activiteiten volgens het meerjarenbeleidsplan 2018+. 
• Op 2 december was er een bijeenkomst van het hoofdbestuur met de gezamenlijke 

afdelingsbesturen. 

 
BONDSRAAD 

 
Op 25 maart, 17 juni en 18 november werden de bondsraadsvergaderingen bijgewoond door Gerard van 

Giessen. 

 
VERENIGINGEN 

 
De NTTB Afdeling Holland-Noord bestond per ultimo 2017 uit 59 verenigingen. 

Drie verenigingen vierden in 2017 een jubileum: ttv HBC - 70 jaar, ttv Spaarne - 60 jaar en 
ttv Olympia - 50 jaar. 
In januari betrok ttv Tempo-Team een in eigen beheer gerealiseerd nieuw clubgebouw. 
 
LEDEN 

 
In 2017 ontvielen ons op 2 juli dhr. Eef Inklaar, ontwikkelaar van de automatisering van het eerste uur in de 

voormalige Afdeling Amsterdam, en op 26 juli dhr. Jan Romein, voorzitter in functie van ttv Duintreffers. 

Twee leden werden voor hun langdurige maatschappelijke inzet koninklijk onderscheiden met de Orde van 
Oranje Nassau: dhr. Wout van Schooten (ttv Oranje Zwart) en dhr. Henny Stikvoort (ttv Rapidity). 
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SECRETARIAAT (vervolg) 

DECORANDI 

Ereleden 

 
J. Backhuijs 

Mw. H. van de Bergh † 

C.H. Cools 

H. van Dorsten † 

W. Driebergen † 
Th.J. van de Gulik 

Mw. B. ten Haaf 
T. van der Helm  

B. Hommes 

P.A. Keek 
G.J.J. van der Kooij † 

J.P. Lageweg 
B. Metselaar 

Ph.A. Mortier † 

W.Ch. Prick † 

Th. Ridder 

P. Schoots 
J. van Sinjewel 

W. Veldhuizen 
A.G. Verbeek † 

F. Verweel 

Mw. I.M.C. Verweel - Stokman † 
J. de Waal 

R.J. van de Water 
J. Wiersema † 

Mw. J. Wijker - van de Ruit 

Leden van Verdienste 

 
E. Baas 

Mw. E.T.M. Bakels 

Mw. E.M. van de Burg - de Groot 

B. Crouse 

W. van Doesburg † 

A. Gompelman 

J.G.W. de Groot 
P.P.M. Heemskerk 

G. Heidstra † 

H.A.A. Heijnen 

Mw. A. de Jong – Lith 

P.H.W. Koen 

P.A.R. Koopman 

G. Koster 
B. Leijsen † 

K. Mellenbergh 

C.A.J. Overtoom 

A. Peterse † 

A.M. Rutte 

A.T.M. Schilder † 

G. Vermolen 

G. Vesters 
R.A. van Wees 
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LEDENBESTAND 
 

tabel 1 BASISLEDEN NETTO EINDE JAAR 

 SENIOR JEUGD TOTAAL  SENIOR JEUGD TOTAAL VERSCHIL 

VERENIGING 2016 2016 2016  2014 2017 2017  

         
AMSTELVEEN 65 24 89  63 23 86 -3 

AMSTERDAM 15 45 60  7 43 50 -10 

AMSTERDAM '78 87 8 95  88 11 99 4 

AMVJ 47 11 58  49 11 60 2 

ASSV 26 0 26  24 0 24 -2 

BACKHANDS 22 2 24  21 2 23 -1 

BLOEMENLUST 19 0 19  17 0 17 -2 

CASTRICUM 44 13 57  44 14 58 1 

DE ROEMER 13 0 13  12 0 12 -1 

DE VICTORS 36 6 42  34 6 40 -2 

DE VOLEWIJCKERS 29 3 32  27 3 30 -2 

DIEMEN 54 34 88  50 36 86 -2 

DISNIERATS 78 2 80  79 12 91 11 

DOKO (V) 28 0 28  23 0 23 -5 

DOKO (Z) 31 6 37  31 8 39 2 

DOV 68 34 102  68 33 101 -1 

DUINTREFFERS 57 14 71  54 8 62 -9 

ESOPUS 40 9 49  38 3 41 -8 

FLITS/THERESIA 13 0 13  11 0 11 -2 

FUSIA 12 0 12  12 0 12 0 

GSV HEEMSTEDE 17 0 17  17 0 17 0 

GTTC 17 0 17  12 0 12 -5 

HBC 55 65 120  52 58 110 -10 

HEEMSKERK 26 0 26  22 0 22 -4 

HET NOOTWHEER 91 10 101  92 8 100 -1 

HOLENDRECHT 22 0 22  19 0 19 -3 

HTC 102 42 144  110 50 160 16 

JOVO 57 0 57  52 0 52 -5 

KOERDISCH NL SV 1 0 1  1 0 1 0 

LIMMEN 26 16 42  26 22 48 6 

MEERTREFFERS 10 0 10  9 0 9 -1 

MEO 7 0 7  4 0 4 -3 

NIEUW-VENNEP 24 29 53  26 29 55 2 

NOORDKOP 28 8 36  30 15 45 9 

OLYMPIA 81 21 102  79 12 91 -11 

ORANJE-ZWART 29 0 29  32 0 32 3 

PATRIOS 32 0 32  25 0 25 -7 

POLISPORT 14 0 14  13 0 13 -1 

PUINHOOP UNITED 20 0 20  11 0 11 -9 

RAPIDITY 81 8 89  77 9 86 -3 

RIJSENHOUT 15 0 15  14 0 14 -1 

SPAARNE 57 9 66  56 6 62 -4 

SPIRIT 80 12 92  81 9 90 -2 

SPOETNIK '81 9 0 9  9 0 9 0 

SPORTING SDO 22 7 29  24 9 33 4 

         
vervolg --> 
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tabel 1 vervolg BASISLEDEN NETTO EINDE JAAR 

 SENIOR JEUGD TOTAAL  SENIOR JEUGD TOTAAL VERSCHIL 

VERENIGING 2016 2016 2016  2017 2017 2017  

         
STEDE BROEC 92 16 108  93 20 113 5 

TAZANO '96 22 0 22  21 0 21 -1 

TEBUNUS ALKM. '71 60 10 70  47 15 62 -8 

TEMPO-TEAM 168 21 189  185 22 207 18 

THE VICTORY 51 12 63  52 10 62 -1 

TSO 25 4 29  24 5 29 0 

TSTZ HAARLEM 64 13 77  69 10 79 2 

TTsport A-MERK 36 10 46  45 15 60 14 

UITGEEST 26 5 31  27 7 34 3 

UNITED OOST 10 8 18  11 4 15 -3 

US 101 0 101  100 0 100 -1 

VDO/SE 30 6 36  28 6 34 -2 

VICTORY '55 57 11 68  60 5 65 -3 

ZTTC 78 15 93  72 10 82 -11 

PERSOONLIJK LID 5 0 5  6 0 6 1 

         
TOTAAL 2532 569 3101  2485 569 3054 -47 

verschil     -47 0 -47  

         
 
 
 

  Ledenaantal 
    

  
    

tabel 2 totaal competitiespelers 

  bruto afwijking netto afwijking senioren afwijking jeugd afwijking 

2017 3565 -0,2 3054 -1,5 1556 -3,8 351 -0,6 

2016 3571 -0,6 3101 2,7 1618 -1,6 353 -3,3 

2015 3591 -3,6 3019 -4,5 1644 -1,4 365 -9,9 

2014 3723 -4,5 3162 -1,9 1668 -4,7 405 -1,0 

2013 3900 0,4 3224 -3,1 1750 -3,7 409 -4,2 

2012 3886 -1,3 3321 -0,8 1818 -1,2 427 -7,0 

2011 3938 -3,2 3347 -0,5 1841 0,6 459 -1,7 

2010 4068 -3,5 3362 -5,7 1830 -1,4 467 -13,8 

2009 4217 -1,5 3565 -0,3 1855 -2,2 542 -1,6 

2008 4279 -0,4 3576 0,7 1896 -6 551 4,8 

2007 4295 -2,9 3550 -4,1 2017 -4,1 526 -4,4 

2006 4421 -5,1 3703 -6,7 2104 -7,3 550 -16,0 

2005 4660 -1,2 3967 -3,1 2269 -3,2 655 -7,6 

2004 4717 -9,4 4093 -4,4 2343 -3,5 709 4,0 

2003 5206 3,3 4282 -4,3 2428 -3,7 682 -5,0 

2002 5038 -3 4472 0,1 2520 -2,5 718 2,1 
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WEDSTRIJDZAKEN 
 
Competitie 

Ook dit jaar is de competitie weer op een goede en sportieve manier verlopen, waarbij er wederom geen 

gebeurtenissen hebben plaatsgevonden waarbij het afdelingsbestuur genoodzaakt was om zaken aanhangig 
te maken bij de tuchtcommissie van de NTTB. Wel hebben er een aantal gebeurtenissen plaatsgevonden 

waarbij het bestuur de betreffende verenigingen heeft geadviseerd om het voorval voor te leggen aan de 

tuchtcommissie. 
De in de najaarscompetitie 2016 gestarte duocompetitie is, in tegenstelling tot in andere afdelingen, in onze 

afdeling nog niet echt een groot succes. Opvallend is het wel dat er in de regio zuid vooral in de lagere 
klassen voldoende teams worden ingeschreven om één of meerdere poules te formeren, terwijl er vanuit de 

regio noord zo goed als geen belangstelling is. Hierdoor is er helaas nog geen sprake van een echte in de 

gehele afdeling te spelen competitie. Het is te hopen dat binnen niet al te lange tijd er voor deze competitie, 
ook in de hogere klassen en vanuit de regio noord voldoende teams worden ingeschreven zodat er 

gesproken kan worden over een volwaardige competitie. 
Op de ALV van mei 2017 is een wijziging in het afdelingscompetitiereglement aangenomen waardoor een 

team uitkomend in de duocompetitie altijd met twee spelers moet opkomen. Een team dat met slechts één 
speler opkomt wordt als niet opgekomen beschouwd. 

In het kader van de vernieuwing van de competitie Heeft de NTTB een enquête laten houden onder de 

leden en oud- leden. Aan de hand van de resultaten zal het hoofdbestuur met nieuwe voorstellen komen 
omtrent de vernieuwing van de competitie. Een ding is door deze enquête in ieder geval wel duidelijk 

geworden, nl. dat de leden die in de huidige reguliere seniorencompetitie spelen alles zoveel mogelijk bij het 
oude willen laten. 

 

Het totaal aantal teams dat vanuit de afdeling aan de diverse competities van de NTTB heeft deelgenomen 
is dit jaar, ondanks de in 2016 opgestarte duocompetitie, weer iets verder is gedaald. Het aantal teams dat 

aan de jeugdcompetitie deelneemt is dit jaar stabiel gebleven, hopelijk gaat het aantal teams nu weer 
toenemen. Een opvallend gegeven is dat er steeds meer verenigingen zijn die wel jeugdleden hebben maar 

die om hun moverende redenen niet aan de jeugdcompetitie deelnemen. Dit jaar was er wederom geen 
enkele belangstelling voor deelname aan de pupillen/welpencompetitie zodat besloten is om deze competitie 

niet langer te organiseren. 

 
Hieronder een overzicht van het totaal aantal teams dat sinds de vorming van de afdeling Holland-Noord aan 

de verschillende competities heeft deelgenomen: 
 

teams voorjaar najaar 

 senioren jeugd totaal senioren jeugd totaal 

2017 388 81 469 388 81 469 

2016 384 88 472 401 80 481 

2015 385 95 480 387 91 478 

2014 412 96 508 399 100 499 

2013 419 101 520 419 97 516 

2012 433 108 541 431 104 535 

2011 434 115 549 435 107 542 

2010 438 134 572 436 116 552 

2009 443 133 576 448 132 580 

2008 478 129 607 457 127 584 

2007 497 144 641 492 128 620 

2006 523 152 675 492 147 639 

2005 548 171 719 539 153 692 

2004 562 173 735 560 164 724 

2003 580 170 750 584 170 754 

2002 615 171 786 590 160 750 

2001 629 160 789 625 161 786 

 
Uitgedrukt in percentages is het totaal aantal teams dat in de periode voorjaar 2001 t/m het najaar 2017 

aan de diverse competities heeft deelgenomen gezakt met 40,56%. Uitgesplitst naar senioren en jeugd is dit 

een daling bij de senioren van 39,32% en bij de jeugd van 49,38 %. 
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JAARVERSLAG WEDSTRIJDZAKEN (vervolg) 

 
Overzicht van de kampioenen in de afdelingsseniorencompetities 

 

   Kampioenteams senioren voorjaar 
Overgangsklasse Hoofdklasse 1e klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse 5e klasse 6e klasse 

The Victory 1 
HTC 2 

HBC 2 
Amsterdam 78/1 

Stede Broec 3 
Victory 55/3 
ZTTC 1 
Spaarne 2 

Esopus 1 
Stede Broec 6 
Noordkop 1 
JOVO 2 
Spaarne 3 
Het Nootwheer 2 
Amsterdam 78/3 
The Victory 3 
 

Esopus 2 
Polisport 1 
Stede Broec 8 
Disnierats 6 
De Roemer 2 
DOV 5 
TSTZ Haarlem 4 
DOKO (V) 1 
DOKO (V) 2 
Spaarne 5 
Victory 55/6 
VDO 1 
TSO 1 

Disnierats 9 
Esopus 5 
Tebunus Alkm. 4 
De Victors 7 
Limmen 3 
Holendrecht 1 
HBC 5 
Amstelveen 4 
Oranje Zwart 1 
TSO 3 
Diemen 2 
Tempo-Team 9 
ZTTC 5 
Victory 55/8 
TSTZ Haarlem 7 

Puinhoop United 3 
Tebunus Alkmaar 5 
Rapidity 9 
ZTTC 12 
Spaarne 8 
Amsterdam 78/10 
Het Nootwheer 16 
The Victory 8 
Holendrecht 3 
 

De Volewijckers 3 
De Volewijckers 2 
Tempo-Team 13 
US 16 
JOVO 10 
 

Kampioenteams senioren najaar 
US 3 
Victory 55/1 
 

Duintreffers 1 
De Victors 1 

TSTZ Haarl. 2 
US 7 
US 5 
Amsterdam 
78/3 
 

Backhands 1 
De Roemer 1 
Stede Broec 7 
Amsterdam 78/5 
Tempo-Team 4 
Sporting SDO 1 
JOVO 2 
Amsterdam 78/4 

Limmen 1 
Stede Broec 10 
Spirit 3 
Noordkop 2 
Esopus 4 
De Victors 5 
JOVO 4 
Het Nootwheer 5 
Spaarne 5 
Meertreffers 1 
Patrios 1 
Nieuw-Vennep 3 
Victory 55/7 
 

Stede Broec 13 
Spirit 7 
DOKO (Z) 1 
DOV 8 
Disnierats 11 
HBC 5 
Nieuw-Vennep 4 
Het Nootwheer 8 
Tazano 96/3 
ZTTC 5 
HBC 6 
VDO 3 
Bloemenlust 1 
HTC 8 
VDO 2 
TSTZ Haarlem 7 

Esopus 6 
DOKO (V) 5 
TSTZ Haarlem 10 
ASSV 4 
Temp-Team 13 
Castricum 3 
Uitgeest 3 
Tazano 96/5 
Het Nootwheer 15 
 

Amstelveen 9 
Rijsenhout 3 
Amsterdam 78/10 
De Volewijckers 4 
TSO 5 
 

 
Kampioenteams senioren duocompetitie 

 Hoofdklasse 1e klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse 5e klasse 

voorjaar    Patrios 1 HTC 1 TSO 1 

najaar    Diemen 1 TSTZ Haarlem 2 
The Victory 1 

Sporting SDO 1 

 

Landelijke seniorencompetitie 

In de landelijke seniorencompetitie was de afdeling door de volgende teams vertegenwoordigd. 
Teams die kampioen zijn geworden staan cursief: 

 
landelijke 

competitie 

eredivisie 1e divisie 2e divisie 3e divisie 

dames voorjaar Dozy Den Helder / 
Noordkop 1 

 Disnierats 1  

heren voorjaar  Disnierats 1 
Tempo-Team 1 
US 1 

Disnierats 2 
HBC 1 
HTC 1 

Amstelveen 1 
DOV 1 
Spaarne 1 
Stede Broec 1 
Tempo-Team 2 
US 2 
Victory 55/1 

dames najaar Dozy Den Helder / 
Noordkop 1 

Disnierats 1   

heren najaar  Disnierats 1 
Tempo-Team 1 

Disnierats 2 
HTC 1 
Tempo-Team 2 
US 1 
US 2 

Amstelveen 1 
DOV 1 
HBC 1 
HTC 2 
Spaarne 1 
Stede Broec 1 
The Victory 1 
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JAARVERSLAG WEDSTRIJDZAKEN (vervolg) 
 

Jeugdcompetitie 

 
Kampioenteams jeugd 

 1e klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse 5e klasse 6e klasse 

voorjaar DOV 1 Amsterdam 3 
Victory 55/1 

Nieuw Vennep 1 
VDO 1 
 

Duintreffers 1 
Nieuw Vennep 2 
TSO 1 

DOKO (Z) 1 
The Victory 1 
Amstelveen 3 

Diemen 5 
TSTZ Haarlem 3 

najaar Victory 55/1 Stede Broec 1 
DOV 2 

Demen 2 
Amsterdam 78/1 
AMVJ 1 

DOV 5 
Sporting SDO 1 

TTsport/A-Merk 2 
Tempo-Team 3 
Diemen 4 

Diemen 6 
Amsterdam 7 

 
In de landelijke jeugdcompetitie was de afdeling door de volgende teams vertegenwoordigd. 

Teams die kampioen zijn geworden staan cursief: 
 

landelijke competitie landelijk A landelijk B landelijk C 

voorjaar Amsterdam 1 
HBC 1 
 

Diemen 1 HBC 2 
Olympia 1 

najaar Amsterdam 1 
HBC 1 

 Amsterdam 2 
DOV 2 
HBC 2 
Tempo-Team 1 

 

 

Harry Feenstra Bekercompetitie 
 

Voor de Harry Feenstra Bekercompetitie seizoen 2016-2017 hadden zich in totaal 85 teams ingeschreven. Dit 

zijn er helaas weer een paar minder dan het aantal dat aan de vorige editie heeft deelgenomen. In sommige 
klassen kon er maar één poule geformeerd worden, terwijl de 6e klasse vanwege te weinig ingeschreven 

teams deze keer niet gespeeld kon worden. Het is voor te stellen dat in de klassen waar het mogelijk was 
om maar één poule te formeren, waardoor de teams twee volledige ronden tegen elkaar hebben gespeeld, 

er teams zijn die dat minder leuk vinden omdat steeds tegen dezelfde teams te gespeeld moet worden. 
Hopelijk worden er in de volgende editie van deze bekercompetitie meer teams voor deze klassen 

ingeschreven zodat er ook in deze klassen meerdere poules gemaakt kunnen worden. Ook deze keer is het 

aantal verenigingen dat vanuit de regio noord teams inschrijft voor deze bekercompetitie opnieuw 
teleurstellend. Vanuit deze regio is er slechts door twee vereniging deelgenomen, wat echter wel een 

verdubbeling betekent van het aantal verenigingen dat vanuit deze regio deelneemt aan de bekercompetitie. 
Op zich blijft het vreemd dat er vanuit deze regio zo weinig belangstelling is voor de bekercompetitie, 

aangezien door de afdeling regelmatig de opmerking wordt ontvangen, over het algemeen gesteld door 

spelers, dat de competitie zo snel is afgelopen en zij graag meer zouden willen spelen. Uit de reacties blijk 
dan meestal dat het bestaan van de bekercompetitie bij hun volledig onbekend is. 

Wij willen de verenigingen dan er nog maar een keer op wijzen dat de bekercompetitie een uitermate 
geschikte competitie is voor spelers die de reguliere competitie te kort vinden duren en graag langer door 

willen spelen.  
De 1e ronde van de bekercompetitie wordt altijd gespeeld in de periode tussen de najaars- en de 

voorjaarscompetitie, terwijl de 2e ronde wordt gespeeld in de vrije weken van de voorjaarscompetitie en 

meteen na afloop van deze competitie. De finalevond wordt meestal op een vrijdagavond in de loop van de 
maand mei gespeeld. Tevens willen wij onder de aandacht brengen dat voor deelname aan de Harry 

Feenstra Bekercompetitie het niet verplicht is om in de reguliere competitie te spelen. Voor deelname aan de 
bekercompetitie is ook het basislidmaatschap van de NTTB voldoende, deze leden moeten uiteraard wel 

inschrijven in een klasse die overeenkomt met hun speelsterkte. 

De finales zijn op 31 mei in de zaal van de vereniging Flits/Theresia in Zaandam gespeeld. Deze vereniging 
willen wij nogmaals bedanken voor alle hand- en spandiensten die zij op deze avond hebben verleend.  

Na het spelen van de halve finales en vervolgens de finales en de wedstrijden om de 3e en 4e plaats hebben 
deze wedstrijden na soms lange en vaak zeer spannende en fanatieke wedstrijden geleid tot de volgende 

eindstanden: 
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JAARVERSLAG WEDSTRIJDZAKEN (vervolg) 

 
Overgangs- t/m 1e klasse  2e klasse   3e klasse 

1. The Victory 1   1. JOVO 1   1. VDO 1 

2. DOV 1     2. Amsterdam 78/2  2. Tempo-Team 2 

3. Amsterdam 78/1  3. Het Nootwheer 2  3. ZTTC 3 

4. Het Nootwheer 1  4. Sporting SDO 1  4. TSO 1 

4e klasse    5e klasse 

1. Amsterdam 78/5  1. Uitgeest 2 

2. VDO 2    2. Rapidity 5 

3. Het Nootwheer 7  3. Het Nootwheer 12 

4. Diemen 1   4. TSTZ Haarlem 5 

 
Licenties senioren 

 
Om aan senioren toernooien en meerkampen te mogen deelnemen moet een lid van de NTTB over een 

toernooilicentie beschikken. De licentie wordt bepaald aan de hand van de rating die een speler heeft op de 

NTTB Elo-ratinglijst. Deze ratings worden tweemaal per jaar t.w. op 1 januari en 1 juli geautomatiseerd 
gecontroleerd en als de rating daartoe aanleiding geeft wordt de licentie meteen gewijzigd.  

Jeugdleden uit de leeftijdscategorie junioren krijgen ook op grand van hun rating een licentie toegekend. 
Per eind 2017 hadden er in totaal 1759 leden van de afdeling een toernooilicentie senioren, waarvan 1566 

heren en 193 dames. De toename van het aantal licenties in 2017 wordt veroorzaakt door het feit dat ieder 

lid dat in 2017 een resultaat heeft behaald automatisch een licentie krijgt. Hieronder een overzicht hoe de 
licenties de afgelopen paar jaar over de diverse licentieklassen waren verdeeld. 

 

licenties 2017 2016 2015 2014 
 dames heren dames heren dames heren dames heren 
         

A-licentie 8 3 6 1 6 1 7 2 

B-licentie 11 21 11 15 15 18 12 21 

C-licentie 16 26 12 26 14 28 15 29 

D-licentie 44 212 41 112 46 111 43 108 

E-licentie 69 269 48 255 52 256 55 241 

F-licentie 45 405 53 444 61 471 65 498 

G-licentie  452  363  417  387 

H-licentie  178  229  256  313 
                 

totaal 193 1.566 171 1.444 194 1.558 197 1.599 
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TOERNOOIEN en EVENEMENTEN 
 

De Commissie Toernooien en Evenementen bestond in 2017 uit de volgende personen: 

Huub Koen Afdelingsjeugdmeerkampen 
 Jeugdranglijst toernooi Hoorn 

Rogier Wijker Jeugdranglijst toernooi Hoorn 

Joke Wijker Jeugdranglijst toernooi Hoorn 
Vacature Afdelingskampioenschappen 

Vacature 4-Afdelingen ontmoeting 
 

In het jaar 2017 zijn de volgende activiteiten gehouden: 

 
Afdelingsjeugdmeerkampen 

Op de zondagen 1 oktober 2017 (voorronde) en 29 oktober 2017 (finaleronde) is gestreden door de jeugd in 
het kader van de Afdelingsjeugdmeerkampen. De beste meisjes en jongens konden zich in de finaleronde 

plaatsen voor de Nationale Jeugdmeerkampen, naast de jongens en meisjes met een A-licentie, die 
rechtstreeks geplaatst waren. 

De voorrondes werden gespeeld bij TTV Stede Broec en de finaleronde werd als vanouds weer gehouden in 

de zaal van Flits/Theresia in Zaandam. 
Hieronder de uitslagen van die finaleronde. 
 
Uitslagen Jongens Junioren 
 
Poule 1 1e Milco Stoekenbroek Nieuw Vennep Geplaatst voor de ¼ Finales van de NJM: 
 2e Bart den Boef Tempo-Team Brent Bakker (HTC), Denys Sheremet (HTC), 
 3e Tom Hoogervorst HTC Tim Gras (HTC), Milco Stoekenbroek (Nieuw Vennep),  
 4e Roemer Valk Tempo-Team Bart den Boef (Tempo-Team), Tom Hoogervorst (HTC),  
 5e Floris Hamaker HBC Roemer Valk (Tempo-Team) 
 6e Leon Braacx  HBC  
 7e  Youri Rasch DOV  
 8e  Jochem Lippes  HBC  
 9e  Nils Dijkstra Nieuw Vennep  
 
 
Uitslagen Jongens Kadetten 
 
Poule 1 1e Joël Nabarro  Tempo-Team Geplaatst voor de ¼ finales NJM: 
 2e Rafaël de Jong Amsterdam Quinten Broekhof (HBC), Philip Zovko (Amsterdam), 
 3e Mika Wiersma DOV Mads Oomen (Amsterdam), Joël Nabarro (Tempo-Team), 
 4e  Rijk Marttin  HBC Rafaël de Jong (Amsterdam), Mika Wiersma (DOV), 
 5e  Cas Nunnink Nieuw-Vennep Rijk Marttin (HBC) 
 6e  Lars Vos  Amsterdam 
 7e  Sven Homan Stede Broec 
 8e  Bas Hamaker HBC   
 9e  Pieter Stoop TTSport / A-Merk   
 10e  Chris Fikke  DOV   
 
 
Uitslagen Jongens Pupillen 
 
Poule 1 1e Anuar Behari Diemen Poule 2 1e Joeri Philip Diemen 
 2e Jordy Oudt Stede Broec  2e Rubin Geerling Stede Broec 
 3e Gaius Otten HBC  3e Bruno Vink Amsterdam ‘78 
 4e Aiden Chandie Shaw TSTZ Haarlem  4e Vincent Suiker HTC 
 5e Ids Wijnker Stede Broec  5e Timo Visser ZTTC 
 6e  Sven Kaandorp  DOV 6e  Tobias Vonhoff  DOV 
 
Vervolgronde  Geplaatst voor de ¼ Finales van de NJM: 
Poule A 1e Rubin Geerling Stede Broec  Matan Friedman (Amsterdam), Anuar Behari (Diemen), 
 2e Jordy Oudt Stede Broec Joeri Philip (Diemen), Rubin Geerling (Stede Broec), 
 3e Bruno Vink Amsterdam ‘78 Jordy Oudt (Stede Broec), Bruno Vink (Amsterdam ’78) 
 4e Gaius Otten HBC  
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TOERNOOIEN en EVENEMENTEN (vervolg) 

 
Uitslagen Jongens Welpen 
 
Poule 1 1e Jayno Abdul Diemen Geplaatst voor de ¼ Finales van de NJM: 
 2e Mike van der Hoek Tempo-Team Ivan Kahn (Amsterdam), Seth Oomen (Amsterdam), 
 3e Vinnie Meijnckens HBC Jayno Abdul (Diemen), Mike van der Hoek (Tempo-Team) 
 4e Liam Boyle Amsterdam ‘78 
 5e Youssef Bouzgarne Amsterdam 
 
 
Uitslagen Meisjes Junioren 
 
Poule 1 1e Yuwei Grijpink The Victory Geplaatst voor de ¼ Finales van de NJM: 
 2e Tanisha Loesberg Olympia Yoeke Gunsing (Amsterdam), Chimene Loesberg (Olympia), 
 3e Mengie Grijpink The Victory Sanne Briefjes (Limmen), Yuwei Grijpink (The Victory), 
 4e Fleur Neeskens HBC Tanisha Loesberg (Olympia), Mengjie Grijpink (The Victory), 
 5e Rosa Bosselaar DOV Fleur Neeskens (HBC), Rosa Bosselaar (DOV), 
 6e  Caithlynn Meijer HBC Caithlynn Meijer (HBC), Semah Misconi (Amsterdam) 
 7e  Semah Misconi Amsterdam 
 
 
Uitslagen Meisjes Kadetten 
 
Poule 1 1e Melanie Bosselaar DOV Geplaatst voor de ¼ Finales van de NJM:  
 2e Lisa Geerling Stede Broec Melanie Bosselaar (DOV), Lisa Geerling (Stede Broec) 
 
 
Meisjes Pupillen 
 
Poule 1 1e Bente van ‘t Hoff DOV Geplaatst voor de ¼ Finales van de NJM: 
 2e Roos Briefjes Limmen Xijin Zheng (Amsterdam, Tanya Misconi (Amsterdam), 
 3e Lieke Nunnink Nieuw Vennep Bente van ’t Hoff (DOV), Roos Briefjes (Limmen) 
 4e Leia Junge Diemen  
 
 
Meisjes Welpen 
 
Omdat er slechts één aanmelding was bij de meisjes welpen is er in deze klasse niet gespeeld. 
 
Geplaatst voor de ¼ finales NJM: 
Sofia Chapochnikov (Amsterdam) 

 

 
Jeugdranglijsttoernooi 

Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober 2017 werd weer het Landelijke Jeugdranglijsttoernooi in Sporthal De 
Opgang in Zwaag gehouden. Het toernooi stond, alweer voor de 28e keer georganiseerd door onze afdeling, 

onder leiding van Joke Wijker, Huub Koen en Rogier Wijker. 

Dit jaar waren er in totaal 323 inschrijvingen, waarvan 117 op zaterdag en 206 op zondag.  
Namens onze afdeling waren succesvol 

Op zaterdag: 
- Youri Rasch (DOV), halve finale bij de jongens junioren; 

- Romy Bakker (Stede Broec), 3e bij de meisjes junioren; 

- Roos Briefjes (Limmen), winnares bij de meisjes pupillen. 
Op zondag: 

- Ivan Kahn (Amsterdam), winnaar bij de jongens pupillen B; 
- Matan Friedman (AMVJ), 2e bij de jongens pupillen B; 

- Seth Oomen (Amsterdam), winnaar bij de jongens welpen; 
- Sanne Briefjes (Limmen), winnares bij de meisjes junioren B. 

 

De volledige uitslagen van dit toernooi kunt u terugvinden op de website www.toernooi.nl. 
 

 
Afdelingskampioenschappen 

Door omstandigheden is het niet mogelijk gebleken om in 2017 Afdelingskampioenschappen te organiseren 

voor senioren. De jeugd is opgenomen in het verslag Jeugdzaken. 
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TOERNOOIEN en EVENEMENTEN (vervolg) 

 

Jeugdklassentoernooi 

Sinds een aantal jaren worden tijdens de Nederlandse Kampioenschappen senioren ook een aantal 
zogeheten side events gehouden met name voor de jeugd. Een hiervan is het Jeugdklassentoernooi. Per 

afdelingscompetitieklasse mogen vier jongens/meisjes per afdeling meedoen, die in de najaarscompetitie in 
hun klasse het hoogste percentage hebben gehaald. Het gaat in totaal om vijf verschillende 

afdelingsklassen. 

Per klasse zijn er prijzen te verdienen en aan het eind wordt bepaald aan de hand van de individuele 
resultaten welke afdeling de meeste punten heeft gehaald. 

Ook dit jaar is weer een enthousiaste groep jongens en meisjes met de bus naar Zwolle geweest en heeft 
genoten van een prachtig toernooi en natuurlijk van de NK zelf. 

 
 

Overige Evenementen 

Voor het houden van de volgende evenementen is toestemming verleend door het Afdelingsbestuur: 

• Lentetoernooi 

organisatie TTV Stede Broec 
gehouden op zondag 2 april 2017 (senioren) 

• Open Langedijker Kampioenschappen 

organisatie TTV Spirit 
gehouden op zaterdag 16 december (jeugd) en zondag 17 december 2017 (senioren) 
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JEUGDZAKEN 

 
Tijdens de ledenvergadering in mei 2017 is een begin gemaakt met de portefeuille Jeugdzaken, nadat 

penningmeester Ron Suanet zijn functie had overgedragen. 

De feitelijke invulling heeft daarna nog even op zich laten wachten. Hierdoor heeft de invulling van deze 
portefeuille in 2017 nog maar beperkte resultaten met zich meegebracht. 

 
De regionale bondstraining (RBT) en het regionaal trainingscentrum ‘Groot-Amsterdam’ (RTC) draaien 

inmiddels goed en verheugend veel verenigingen weten inmiddels spelers/speelsters te leveren voor deze 

selectietrainingen. In 2017 zijn de RBT-trainingen weer verzorgd door Yana Timina, geassisteerd door Tanja 
Helle in de 1e helft en Ka Chun Lai in de 2e helft van het jaar. Er zijn inmiddels drie groepen: een selectie A, 

selectie B en een aparte meisjesgroep. 
 

In het RTC ‘Groot-Amsterdam’ is onder leiding van Yana hard gewerkt door Seth Oomen, Ivan Kahn, Mads 
Oomen en Xijin Zheng. 

 

Ook in 2017 was onze afdeling weer aanwezig op de NTTB Jeugdcup en de 4-afdelingenontmoeting en met 
diverse persoonlijke successen. Onze afdeling is nog niet zo sterk dat we mee kunnen doen om de eerste 

plaats(en), maar de resultaten worden steeds beter en de doorstroming naar dit niveau is inmiddels 
makkelijker te realiseren. 

 

De afdelingskampioenschappen 2017 vonden plaats bij TTV Spirit en kenden een deelname van rond de 50 
spelers/speelsters. Het was een gezellige, drukke dag daar in Bovenkarspel. 

Andere grotere jeugdtoernooien die in 2017 werden gehouden: het traditionele Ranglijsttoernooi in Hoorn en 
de Open Langedijker. Ook mag het Amsterdams Jeugdkampioenschap, een nieuw en goed bezet initiatief 

van de Amsterdamse verenigingen, niet ongenoemd blijven. 
 

Het jeugdledenaantal bij onze verenigingen baart ons zorgen. Er zijn steeds meer verenigingen die met een 

dalend aantal jeugdleden worden geconfronteerd. Dit is ook in de jeugdcompetitie merkbaar en vanuit de 
afdeling wordt in 2018 het initiatief genomen om met alle jeugdverenigingen bij elkaar te komen om te 

kijken of en op welke manier we deze trend kunnen keren. De uitnodiging zal spoedig bij de verenigingen 
met jeugdleden in de bus vallen. 

 

Graag willen wij op dit punt ons steentje bijdragen als afdeling, maar daarvoor doen wij ook een oproep om 
u als vrijwilliger voor jeugdzaken bij de afdeling aan te melden. We hebben voldoende ideeën, maar zonder 

een toereikend aantal handen wordt de uitvoering een onbegonnen zaak. 
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AFDELINGSONDERSTEUNING 

 
Eigenlijk hoopte ik dat ik me na een jaar werkzaam te zijn in de afdeling niet meer zou hoeven voorstellen , 

maar voor degenen die mij nog niet kennen zal ik het toch kort even doen. Mijn naam is David de Gilder, ik 

ben nu ongeveer een jaar de afdelingsondersteuner van Holland-Noord. Mijn voornaamste taak is om de 
bond, de afdeling, en de verenigingen te verbinden, om daarmee uiteindelijk de leden van de bond zo goed 

mogelijk te kunnen bereiken en helpen. Ik wil graag vanuit mijn perspectief het een en ander vertellen over 
het afgelopen jaar, maar ook zeker over het komende jaar. Allereerst wil ik graag een deel van mijn werk 

evalueren aan de hand van de drie speerpunten die ik vorig jaar op de ALV heb geformuleerd. Vervolgens 

wil ik graag de ontwikkelingen binnen de NTTB als geheel, de afdeling, en de verenigingen bespreken. Tot 
slot wil ik graag vooruit kijken naar het komende jaar, met name in het kader van onze plannen en 

verwachtingen.  
 

Evaluatie van de afdelingsondersteuning  
Vorig jaar heb ik me op de ALV voorgesteld aan de afdeling, en heb ik daarbij drie speerpunten 

geformuleerd: het bezoeken van verenigingen, het verbeteren van samenwerking tussen de verenigingen en 

het werven van kader voor de afdeling. Ik begin positief, met de verenigingsbezoeken; daar ben ik namelijk 
erg tevreden over. Dit jaar stond voor mij voor een groot deel ook in het teken van het leren kennen van de 

verenigingen en de afdeling vanuit een bestuurlijk oogpunt. We hebben onder meer een aantal grote 
verenigingen in het noorden van de afdeling bezocht, om een betere indruk te krijgen van wat daar allemaal 

speelt. De afdeling heeft daar goede ervaringen aan overgehouden, waarbij we veel belangrijke en nuttige 

dingen besproken hebben met de verenigingen. Ik denk dat de verenigingen en de afdeling elkaar hebben 
kunnen helpen bij dit soort bezoeken. De afdeling heeft allerlei vragen kunnen antwoorden over 

ledenwerving, kaderwerving, financiën, subsidies, activiteiten van de afdeling, en van het Bondsbureau en 
nog veel meer. En andersom hebben verenigingen slimme ideeën en lastige problemen kunnen delen met de 

afdeling. Hierdoor zijn de verenigingsbezoeken tot nu toe naar mijn idee telkens door beide partijen positief 
ontvangen, en dat geeft ook extra motivatie om daar het komende jaar mee door te gaan bij andere 

verenigingen.  

 
Het tweede punt dat ik wil bespreken is de samenwerking tussen de verenigingen: Daarover ben ik 

gematigd tevreden, maar ik heb ook nog wel wat kritische kanttekeningen. Vorig jaar heb ik ook wat verteld 
over de samenwerking tussen een aantal verenigingen in Amsterdam. Daar gaat de samenwerking redelijk 

goed, en hebben we die met twee nieuwe verenigingen uitgebreid; we komen met enige regelmaat bij 

elkaar, en organiseren ook dit jaar weer het een en ander samen. Een belangrijk punt van kritiek is echter 
nog wel dat er met name vanuit de Amsterdamse verenigingen te weinig deelnemers zijn aan de Regionale 

Bondstraining, die nota bene in Amsterdam wordt georganiseerd. Zo’n regionale training, waarbij 
gemotiveerde en getalenteerde spelers vanuit de hele afdeling met elkaar kunnen sparren om beter te 

worden, is toch bij uitstek een product van samenwerking tussen verenigingen. Ik zou verenigingen dus 

willen aanmoedigen om gemotiveerde spelers, van welk niveau dan ook, te stimuleren om mee te doen aan 
de RBT. Concreet zijn er dit jaar behalve in Amsterdam nog niet heel veel grote of langdurige 

samenwerkingen opgezet, al zijn er wel een aantal verenigingen die elkaar hier en daar geholpen hebben. 
Waar ik verder wel blij mee ben, is het feit dat bij alle verenigingsbezoeken en gesprekken die ik met 

mensen van verenigingen heb gehad, wel de ambitie naar voren kwam om samen te werken met andere 
verenigingen. Dat belooft in ieder geval wat voor het komende jaar.  

 

Tot slot heb ik het vorig jaar gehad over het werven van kader voor de afdeling. Ik kan daar redelijk kort 
over zijn, ik ben niet tevreden over de mate waarin dat geslaagd is. Vorig jaar heb ik de wens uitgesproken 

om nieuwe mensen te betrekken in de organisaties van zowel de verenigingen en de afdeling. Daar is dit 
jaar helaas nauwelijks vooruitgang in geboekt. Ik ben erg blij met de geslaagde TT-2 opleiding van vorig 

jaar, waardoor er 7 nieuwe gediplomeerde trainers in de afdeling rondlopen en er nog 4 examen gaan doen. 

Los daarvan valt er echter nauwelijks een hoogtepunt te vermelden, en de verantwoordelijkheid daarvoor 
ligt natuurlijk ook voor een deel bij mijzelf. Er zijn geen nieuwe commissieleden gekomen, geen nieuwe 

commissies gestart, en er zijn geen bestuurders bijgekomen voor de afdeling. Symbool voor de  
 

ontwikkelingen op dit gebied stond voor mij de TT-1 opleiding die de afdeling in januari heeft geprobeerd te 
organiseren. Daarbij viel een dramatische opkomst te noteren van 6 mensen, afkomstig van 2 verenigingen, 

waarbij slechts door 4 verenigingen is gereageerd op de oproep van de afdeling. Een probleem waar veel 

verenigingen, net zoals de organisatie van de afdeling, mee kampen is een tekort aan kader. Ik vind het dan 
ook onbegrijpelijk dat zo veel verenigingen een belangrijke mogelijkheid om hun vrijwilligersbasis uit te 
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AFDELINGSONDERSTEUNING (vervolg) 

 
breiden, zoals de TT-1, laten schieten. De enige manier om vrijwilligers toe te voegen aan je organisatie, is 

door ze te betrekken in je organisatie, ze te enthousiasmeren en ze op te leiden. En hoe meer enthousiaste 

tafeltennissers er in de afdeling rondlopen, hoe beter de verenigingen en de afdeling gaat functioneren. Hier 
ligt dan ook echt nog wel een verbeterpunt voor bijna alle verenigingen in de afdeling. 

 
Evaluatie van de afdeling en de NTTB als geheel 

Als ik het functioneren van de afdeling en de NTTB het afgelopen jaar moet beoordelen, dan moet ik zeggen 

dat ik overwegend blij ben met wat er allemaal is gebeurd. Want dat is het belangrijkste om te noemen: er 
gebeurt heel veel binnen de NTTB. Binnen de bond wordt er gewerkt aan een flink aantal verschillende 

projecten, om de ervaring van huidige leden te verbeteren en allerlei verschillende doelgroepen aan te 
spreken. Het projectlidmaatschap, de pingpong-app, Fifty-ViTT, TableStars, bedrijfstafeltennis, tafeltennis bij 

woonzorgcentra, en de samenwerking met MJ Tafeltennis zijn allemaal projecten waar de NTTB nieuwe 
tafeltennissers mee hoopt aan te trekken. Er gebeurt dus van alles, en hopelijk is de combinatie van 

projecten voldoende om tafeltennis voor een brede doelgroep aantrekkelijk te maken. Natuurlijk zijn er ook 

voor de bond nog voldoende verbeterpunten, binnen de bovengenoemde projecten, maar bijvoorbeeld ook 
binnen de communicatie, en de organisatie van toernooien. 

 
Ook binnen de afdeling zijn er nog voldoende punten waar we aan kunnen werken. De opzet en organisatie 

van de competitie, de afdelingskampioenschappen, de organisatie van starterstoernooien, communicatie, 

enzovoorts. Maar er is dit jaar wel een hoop gebeurd in de afdeling, waar we ook best tevreden mee mogen 
zijn. Vanuit communicatief oogpunt is er dit jaar steeds meer interactie geweest tussen de verenigingen en 

de afdeling, en mede via de website en de mail zijn er een hoop berichten verspreid binnen de afdeling. Ook 
is er dit jaar zowel een TT-1 als een TT-2 georganiseerd, is de afdeling op bezoek gegaan bij verschillende 

verenigingen, zijn er meerdere subsidies toegekend aan projecten van verenigingen, en zijn er een aantal 
speciale activiteiten bedacht en opgestart. Als je bedenkt dat de organisatie van deze zaken voornamelijk ligt 

bij twee afdelingsbestuurders, die ook nog hun basistaken moeten uitvoeren, en een afdelingsondersteuner 

voor 1 dagje in de week, dan is er behoorlijk veel gebeurd dit jaar. Ik wil Ron en Marcel dan ook hartelijk 
bedanken voor hun inzet dit afgelopen jaar, en zie er naar uit om met hen beiden dit jaar verdere 

vooruitgang te boeken. 
 

Evaluatie van de ontwikkelingen bij verenigingen 

Over het algemeen vind ik het mooi om te zien wat verenigingen dit jaar allemaal aan inzet en innovatie 
hebben getoond. De trend die we bij de NTTB zien, zie ik ook terug bij de verenigingen in onze afdeling. Het 

besef is ook bij de verenigingen geland dat succes hen niet zomaar komt aanwaaien, maar dat zij zelf actie 
moeten ondernemen om een leuke en succesvolle vereniging te worden of blijven. Er zijn dit jaar 

bijvoorbeeld al een hoop succesvolle toernooien georganiseerd, maar ook op het gebied van ledenwerving, 

de bereidheid om samen te werken met elkaar en met de afdeling is er dit jaar progressie geboekt. Dit heeft 
onder andere geresulteerd in een behoorlijk aantal subsidieaanvragen bij de afdeling, waarbij de afdeling 

heeft besloten aan een flink aantal projecten subsidie toe te kennen. Wij moedigen uiteraard aan dat 
verenigingen dit soort initiatieven nemen, en zijn altijd bereid om plannen te ondersteunen en erover mee te 

denken. 
 

Aan de andere kant is er ook voor de verenigingen in de afdeling nog genoeg werk aan de winkel. Een hoop 

verenigingen hebben moeite met het werven van nieuwe leden, en dan met name jeugdleden. Vaak is dit 
gekoppeld aan een verminderde capaciteit of inzet van vrijwilligers binnen de vereniging. Als ik de 

handvaten bekijk die hier het afgelopen jaar voor zijn aangereikt, liggen er voor een hoop verenigingen echt 
nog wel een aantal kansen om hun eigen organisatie, en ook die van de afdeling te verbeteren. Om de 

laatste TT-1 cursus nog maar eens als voorbeeld te noemen: Ik heb van 4 verenigingen überhaupt een 

antwoord ontvangen op mijn mail. Dit soort cursussen zijn bij uitstek een mogelijkheid om oudere jeugd, 
ouders, en andere enthousiastelingen nog jaren aan je club te verbinden! Helaas zijn er nog meer 

voorbeelden. Bij het rondje van het Hoofdbestuur langs de afdelingen afgelopen jaar in Hoofddorp waren 
slechts een handjevol verenigingen aanwezig. Maar ook op mijn mail omtrent een toernooikalender heb ik 

slechts van 6 verenigingen een reactie mogen ontvangen, terwijl we weten dat er jaarlijks meer open 
toernooien worden georganiseerd. Ik zou verenigingen dan ook graag willen meegeven dat de afdeling hen  
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AFDELINGSONDERSTEUNING (vervolg) 

 
altijd wil helpen, maar dat er vanuit de verenigingen ook voldoende inzet moet komen om plannen te laten 

slagen en het tafeltennis in de afdeling vooruit te helpen. 

 
Doelen voor komend jaar 

In het stuk hierboven ben ik best een aantal keer kritisch geweest op het functioneren van mijzelf, de 
afdeling, de bond en de verenigingen. Ik denk ook dat het goed is dat we kritisch blijven kijken naar de 

dingen die we doen en nalaten, ook omdat er op een hoop vlakken nog genoeg te verbeteren valt. 

Desondanks overheerst over het algemeen bij mij persoonlijk wel een goed gevoel over het afgelopen jaar. 
Overal om me heen zie ik tekenen van enthousiasme en inzet, en dat doet me goed. We moeten immers ons 

best blijven doen om onze mooie sport aantrekkelijk te maken en te houden, en ik ben ervan overtuigd dat 
het wat dat betreft de goede kant op gaat in onze afdeling. 

 
In het kader van vooruitgang, en om alvast een beetje vooruit te kijken naar het komende jaar wil ik mezelf, 

en voor een deel ook de afdeling, een paar doelen stellen. Allereerst wil ik dit jaar echt stappen maken in 

het versterken van de organisatie van de afdeling. Vorig jaar is op dit vlak te weinig vooruitgang geboekt, 
terwijl vooruitgang op dit vlak wel echt nodig is om het tafeltennis in de afdeling nog verder te kunnen 

helpen. Ten tweede wil ik dit jaar onze huidige speciale activiteiten zorgvuldig uitvoeren en met een aantal 
nieuwe ambitieuze activiteiten de afdeling weer proberen verder te helpen. Deze activiteiten zullen vooral 

gericht zijn op het werven van leden, het werven en opleiden van kader. Tot slot wil ik graag verder werken 

aan de samenwerking tussen verenigingen en tussen verenigingen en de afdeling. In mijn optiek kunnen 
verenigingen veel effectiever en efficiënter werken door ervaringen uit te wisselen, samen projecten te 

starten, en elkaar te helpen waar dat kan. Maar ook de samenwerking tussen verenigingen en de afdeling 
kan een hoop opleveren. 

 
En voor dat laatste punt zou ik graag nog één ding willen meegeven. De afdeling is uiteindelijk een soort 

dienstverlenende instantie, en opereert het beste op aanvraag. Als je vindt dat er iets moet veranderen of 

gebeuren, neem dan contact op met de afdeling. Wij kunnen verenigingen vele malen beter en effectiever 
helpen als wij horen waar behoefte aan is zodat wij maatwerk kunnen leveren. Nu is het nog vaak zo dat de 

afdeling eerst moet inventariseren of zelfs raden waar behoefte aan is, en ik hoop dat we met zijn allen dit 
jaar vooruitgang boeken. Mijn slotopmerking luidt daarom als volgt: uiteindelijk zijn wij er mede voor de 

verenigingen, dus maak gebruik van de diensten die we aanbieden, en laat wat van je horen als je wil 

meedenken of we je kunnen helpen. 
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FINANCIEEL 

 

Exploitatie NTTB Holland-Noord Werkelijk Begroot Werkelijk 

 2017 2017 2016 

    

kosten        20.129         29.950                     21.541  

1. bestuur en commissies          1.414           3.800                       1.934  

4201 bestuurskosten                   -                600                                -    

4211 jaarvergadering / ALV             644              700                          672  

4212 regiovergaderingen             115              300                          115  

4213 kosten AB-vergaderingen             106           1.100                                -    

4221 kosten bondsraadsleden                   -                100                                -    

4249 overige commissiekosten             100                              50  

4250 reis- en verblijfkosten             679           1.000                       1.096  

    

2. algemene kosten          1.034           1.700                          490  

4311 jubileum en representatiekosten             384              600                          240  

4312 afdelingsbulletin             650                           250  

4321 internet                   -                400                                -    

4330 kosten website                   -                600                                -    

4331 communicatiekosten algemeen                   -                100                                -    

    

3. bureaukosten          1.079           3.000                       2.108  

4501 kosten administratie                   -                400                                -    

4502 kantoorbenodigdheden                59              100                             50  

4503 drukwerk en kopieën                   -                300                                -    

4505 vergoeding pc-apparatuur             800           1.500                          375  

4506 porti                   -                150                                -    

4507 telefoonkosten             100              300                          100  

4509 afschrijvingen ict apparatuur                   -                250                                -    

4599 overige kosten administratie en beheer             120                        1.583  

    

4. wedstrijdzaken          6.138         11.650                       6.125  

4701 nationale jeugdmeerkampen             868              650                          571  

4706 afdelingskampioenschappen                   -             3.500                                -    

4707 ranglijsttoernooien          2.271           3.500                       1.585  

4708 kosten bekercompetitie             459              450                          489  

4714 jeugdklassentoernooi             850              900                       1.080  

4715 meisjestoernooien / internationale toernooien                                9  

4719 overige toernooien             240              400                       1.238  

4722 competitie vergoedingen a(j)cl's          1.000           1.250                          625  

4723 competitie reis- en verblijfkosten                   -                100                                -    

4724 competitie porti             100              100                             25  

4726 competitievergaderingen                50              100                             25  

4728 competitieboekjes                   -                400                                -    

4729 competitie overige kosten             300              300                          478  
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FINANCIEEL (vervolg) 
 

Exploitatie NTTB Holland-Noord Werkelijk Begroot Werkelijk 

 2017 2017 2016 

    

5. opleidingen             654              500                       2.023  

4802 tt-1                   -                                   -    

4803 tt-2             574              500                          635  

4804 tt-3                           479  

4899 overige kosten opleidingen                80                              910  

    

6. sportparticipatie       1.510        2.400                   1.092  

4910 ledenwerf- en -behoudacties           650            300                       75  

4919 overige kosten jeugdzaken           300    

4922 promotie & stimulering           495         1.700                     700  

4924 afdelingsontmoeting             65            400                     317  

    

7. talentherkenning en -ontwikkeling       8.300        6.900                   7.770  

5001 (regionale) bondstraining           447         5.500                   1.332  

5002 welpen- en talentherkenningsdagen              -              500                        -    

5004 talentontwikkeling LOOT-school + RTC                      300  

5021 zaalhuur regionale bondstraining        1.794                    1.437  

5022 salariskosten regionale bondstrainer        3.399                    2.363  

5024 kosten NTTB Jeugdcup        2.487            900                   2.338  

5025 reis- en verblijfkosten regionale bondstrainer           172    

    

opbrengsten      7.799        9.700                  6.853  

10. opbrengsten alg middelen              -                           -    

8000 budget algemene middelen NTTB              -                           -    

    

11. opbrengst afdelingsmiddelen       3.033        3.200                  2.868  

8010 boetes        1.995         2.100                  1.845  

8020 boetes ALV           675            500                     700  

8500 opbrengst wedstrijdboekjes            600                     298  

8799 overige opbrengsten           354                        25  

9130 rente bankrekeningen              9    

    
12. opbrengst inschrijfgelden/deelname 

bijdragen       4.766        6.500                  3.985  

8200 bijdragen/inschrijfgelden deelnemers         2.500                  3.384  

8201 inschrijvingen beker           571            500                       16  

8301 bijdragen RBT        1.325    

8452 inschrijfgeld ratingmeerkampen        2.870         3.500                        -    

    

saldo    -12.331     -20.250               -14.688  
 

 


