
 
Het bestuur van  de NTTB Afdeling Holland-Noord nodigt u uit tot het bijwonen van de 

Algemene Ledenvergadering van de afdeling, welke gehouden zal worden op: 
dinsdag 8 september 2020 bij TTV Rapidity,  Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk. 

Aanvang 20.00 uur. 
 

Een en ander conform het afdelingsreglement van de NTTB, hoofdstuk II, Art. 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. 

 
Vooralsnog is het door het versoepelen van enkele coronamaatregelen mogelijk de vergadering 

te laten plaatsvinden in de zaal van Rapidity, met inachtneming van de dan geldende protocollen. 
Iedere vereniging wordt verzocht om niet meer dan één afgevaardigde te sturen. 

 

Agenda: 
 

1.    Opening 
 

2.    Mededelingen 
 

3.    Ingekomen stukken 

 

4.    Notulen van de Afdelingsledenvergadering van 28 mei 2019  
 

5.    Jaarverslagen 2019      pagina 

 
a. Secretariaat        3  -    4 

b. Ledenadministratie       5  -    6 

c. Wedstrijdzaken       7  -  11 
d. Jeugdzaken       12 -  13 

e. Afdelingsondersteuning     14 
 

6.    Financieel overzicht 2019     15  -  18 
    

7.    Uitreiking Mortier-Stokman bokaal  
 

8.    De gevolgen van corona voor tafeltennis 
  Besluit rondom het niet-spelen van het dubbel in de senioren-competitie in de 
  najaarscompetitie en, indien Corona nog in het land is, in de voorjaarscompetitie 2021.  
 

9.    Wijziging afdelingscompetitiereglement 
 

10.    Benoeming bestuursleden 
 

11.    Benoeming commissieleden 
 

12.    Activiteitenplan en budget 2021 
 

13.    Rondvraag 

 



14.    Sluiting 

 
 

Correspondentie, alsmede voorstellen inzake deze vergadering dienen één week voor de 
vergaderdatum in het bezit te zijn van het afdelingsbestuur, bij voorkeur via e-mail aan: 

secretaris@nttb-hollandnoord.nl 
 
NB: er volgt geen schriftelijke toezending van deze documenten! 

 
 

Toelichting bij de agenda 
 

4. De notulen vindt u in de bijlage. 

 
7. Deze bokaal wordt ieder jaar uitgereikt aan een persoon, vereniging of instelling als blijk van 

waardering, inzet en aanmoediging op het gebied van tafeltennis binnen de afdeling Holland-Noord. 
 

8. Inmiddels zijn de beperkende maatregelen enigszins versoepeld, maar Covid-19 heeft ook het 

tafeltennis zwaar aangegrepen. De omgangsregels, zoals anderhalve meter afstand houden, maken 
het de verenigingen heel moeilijk om zo ‘normaal’ mogelijk weer op te starten. Dit heeft ook gevolgen 

voor de belangrijkste activiteit in de afdeling: de competitie. Er dient rekening gehouden te worden 
met sportieve protocollen van NOC/NSF, NTTB, gezondheidsregels van RIVM, gemeentelijke diensten 

van sport en in de kantine de regels die de horeca betreffen.  
Ook met oudere spelers en zij die binnen een risicogroep vallen moet rekening gehouden worden. 

Gezondheid en veiligheid staan voorop. 

 
 Het Hoofdbestuur had een voorstel ter goedkeuring aan de Bondsraad voorgelegd, om aan artikel 28 

van het Competitiereglement een lid 4 toe te voegen. Dit lid 4 hield in dat in de landelijke 

seniorencompetities geen dubbel zou worden gespeeld, zo lang dit als gevolg van maatregelen van 

het RIVM en NOC*NSF niet is toegestaan. De NTTB volgde hierin het beleid van de landelijke 

overheid.  
Door de versoepelde coronamaatregelen die per 1 juli zijn ingegaan is een verbod op dubbel ook voor 

senioren niet langer aan de orde. Het voorstel tot aanpassing van het Competitiereglement is daarom 

door het Hoofdbestuur ingetrokken. 
 

De afdelingen zijn echter vrij om voor de afdelingscompetities anders te besluiten. Het Hoofdbestuur 

adviseert de afdelingen om terughoudend op te treden en geen sancties of boetes op te leggen als 

spelers niet willen dubbelen. 

 
Het advies van het Hoofdbestuur hierover is: 

•Als één team niet wil dubbelen dan gaat het punt naar de tegenstander. 

•Als beide teams niet willen dubbelen dan wordt het dubbel geacht niet te zijn gespeeld. Er 

worden in dit geval maar 9 punten verdeeld! 
In beide gevallen worden geen verdere sancties of boetes opgelegd. 

 

Nav bovenstaande heeft het Afdelingsbestuur een voorgenomen besluit genomen dat formeel nog in 

de ALV bekrachtigd dient te worden. Het voorgenomen besluit is om in de najaarscompetitie nog geen 

dubbel te spelen. 

 
 

9.  De invoering van het digitale wedstrijdformulier (DWF) en het digitale lidmaatschapsbewijs (DLB) 
vereist een aantal reglementswijzigingen. Deze zullen formeel van kracht worden op 1 januari 2021. 

Deze wijzigingen moeten vóór de  start van de teamopgave van de voorjaarscompetitie van 2021 

worden doorgevoerd. 
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Voorstellen wijziging afdelingscompetitiereglement  

 
Art. 24 lid 3 

 

Wijzigen in: 
Een team uitkomend in de reguliere senioren- of jeugdcompetitie van de  afdeling mag, met 

uitzondering van het laatste team van de vereniging, bestaan uit maximaal 6 spelers. 
 

Reden: 

Tekstuele aanpassing 
 

Artikel 37 lid 2 
Wijzigen in: 

 
Het aanwezige team is verplicht op zijn tegenpartij te wachten tot 60 minuten na het vastgestelde of 

overeengekomen aanvangsuur. Indien de tegenpartij dan nog niet aanwezig is wordt het als niet 

opgekomen beschouwd. Hiervan wordt door de aanvoerder van het aanwezige team op het 
wedstrijdformulier aantekening gemaakt.  

 
Toelichting  

De huidige tekst gaat uit van een papieren wedstrijdformulier dat met een geschreven handtekening 

per post aan de competitieleider dient te worden gezonden. Met de invoering van het Digitale 
Wedstrijdformulier is het inzenden van een formulier op deze wijze niet meer mogelijk. In het Digitale 

Wedstrijdformulier wordt bij niet opkomen van een team een aantekening gemaakt. Deze is leesbaar 

Benodigde wijzigingen Afdeling Holland Noord 
 

a. Holland Noord Afdelingscompetitiereglement: 
Art Tekst Mogelijk conflict Oplossing 

DWF    

37.2 De aanvoerder zendt het formulier, voorzien 

van zijn handtekening, naar de 

competitieleider.  

Een afschrift van het wedstrijdformulier 
zendt hij aan de lidvereniging waarvan het 
team niet kwam opdagen. 

Dit suggereert verzending per post. DWF heeft 
hier oplossing voor via veld aantekeningen. Regel 
was bedoeld om afwezige vereniging en CL te 
informeren en beiden actie kunnen ondernemen. 
Dat doet DWF echter al via veld aantekeningen.  

Aangenomen dat DWF-aantekening  
voldoende signaal is, kan deze zin 
worden geschrapt.  

Dig.lid    

 Geen   

 
b. Holland Noord Aanwijzingen competitieleider (Voorwoord) 

Art Tekst Mogelijk conflict Oplossing 

DWF (Er is al een passage over DWF opgenomen)   

3A Te laat aanvangen moet op de achterkant 
van het wedstrijdformulier worden vermeld 
en deze aantekening moet door beide 
aanvoerders worden ondertekend. 

Er is geen achterkant. “de achterkant van” schrappen.  

4 Bestellen van boekjes wedstrijdformulieren Bij DWF niet meer nodig Zin schrappen 

4 Inzenden van wedstrijdformulieren per mail 
of post 

Bij DWF niet meer nodig Zinnen schrappen 

4a - e Verzending wedstrijdformulieren Geheel aanpassen aan DWF situatie. De thuisspelende vereniging is verplicht 
de uitslagen van de wedstrijden uiterlijk 
2 dagen na de wedstrijddag in NAS te 
bevestigen. Het niet tijdig bevestigen 
van de uitslag of het bevestigen van een 
niet correcte uitslag wordt beboet.  



voor de competitieleider die vervolgens de bijbehorende actie kan ondernemen. 

 
 

10. In september 2019 is Johan de Groot tussentijds toegetreden tot het afdelingsbestuur als               
waarnemend secretaris. Het afdelingsbestuur stelt de ALV voor Johan de Groot te benoemen tot 

bestuurslid. 

Marcel Frijhoff  heeft vele jaren diverse functies bekleed binnen het bestuur, zoals communicatie en 
PR, penningmeester, waarnemend secretaris en meer. Marcel is periodiek aftredend en niet meer 

herkiesbaar.  
De functie van penningmeester komt hierdoor beschikbaar. 

 
De bestuursleden en leden van de diverse commissies zijn allen vrijwilligers die zich gezamenlijk 

inzetten voor alle activiteiten in de afdeling. De resultaten stemmen ons hoopvol voor de toekomst. Er  

zijn nog voldoende plaatsen voor extra vrijwilligers om meer initiatieven te ontplooien. Zo zijn er ook 
voor de portefeuilles  Wedstrijdzaken en Sportparticipatie  nog vacatures. 

Aan de verenigingen wordt de mogelijkheid geboden om te zien naar kandidaten (m/v) voor de 
beschikbare zetels, teneinde ervoor te kunnen zorgdragen dat geplande activiteiten en voorgenomen 

beleid daadwerkelijk  kan worden uitgevoerd. 

Ook bestuursleden van de verenigingen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij het bestuur 
of bij een van de commissies    

Kandidaten voor de aangegeven vacatures worden verzocht zich uiterlijk 10 dagen voor de datum van 
de vergadering schriftelijk, bij voorkeur via het e-mailadres aan te melden bij het afdelingsbestuur: 

secretaris@nttb-hollandnoord.nl 
 

11. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden. 
  
Samenstelling huidige commissies:  

Commissie Wedstrijdzaken Ruud van de Water ACL, AJCL, 

seniorenlicenties Carel Cools ACL regio Noord  

Talentherkenning & -ontwikkeling Yana Timina 

afdelingstrainer Yuwei Grijpink assistenttrainer  

Toernooien & Evenementen Huub Koen Jeugdmeerkampen en Klassentoernooi 

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. 

 
12. De budgetaanvraag vindt u in de bijlage. 

 


