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Let op!       Let op! 
 
Gang van zaken tijdens vergadering: 
 

Het Afdelingsbestuur wil het formele deel van de Algemene Ledenvergadering sterk bekorten om op 
deze manier tijd vrij te maken voor discussies over actuele onderwerpen.  
 

Het is daarom voor de hierna volgende stukken alleen mogelijk schriftelijke vragen te stellen of 
opmerkingen te maken. Deze stukken zullen tijdens de ALV niet inhoudelijk behandeld 
worden: 
Agendapunt 2.a Notulen ALV ZuidWest d.d.20 mei 2008 pag.   4 t/m 14 
Agendapunt 4.b Jaarverslag Ledenadministratie pag.   18 t/m 24 
Agendapunt 4.c Jaarverslag Werkgroep Competitiezaken pag.   25 t/m 28 
Agendapunt 4.d Jaarverslag Werkgroep Toernooien en Wedstrijden pag.   29 t/m 36 
Agendapunt 4.e Jaarverslag Communicatie pag.   37 
Agendapunt 4.f Jaarverslag Opleidingen pag.   37 
Agendapunt 4.g Jaarverslag Technische zaken pag.   38 t/m 39 
Agendapunt 4.h Jaarverslag Accommodatiezaken pag.    40 
 
  

Vragen over al deze verslagen dienen schriftelijk vóór 4 mei 2009 te zijn ingediend bij de 
secretaris: 
Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden, e-mail: secretaris@nttb-zuidwest.nl 
 
Het beleidsplan 2010 -2012 zal wel worden behandeld, maar (technische) vragen dienen bij 
voorkeur vooraf te worden ingediend vóór 4 mei 2009 bij de secretaris, Jan Mijnsbergen. 
 
De financiële onderwerpen zullen tijdens de ALV worden behandeld, maar (technische) vragen 
dienen bij voorkeur vooraf te worden ingediend vóór 4 mei 2009 bij de penningmeester: 
Chris van Dijk, Kennedylaan 36, 5051 XG Goirle, e-mail: penningmeester@nttb-zuidwest.nl 
 
 
Bestuur afdeling ZuidWest van de NTTB 
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 Agenda voor de Afdelingsledenvergadering van de 
 Afdeling ZuidWest van de Nederlandse Tafeltennisbond 
 Donderdag 14 mei 2009 te Oudenbosch om 20.00 uur 
 

 

1. Opening door de voorzitter 
 

2. Vaststellen notulen afdelingsledenvergadering d.d.20 mei 2008 te Oudenbosch (2.a) 
alsmede behandeling actiepunten n.a.v. notulen ( 2.b) en correcties op notulen (2.c) 

 Eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent dit verslag dienen schriftelijk vóór 4 mei 2009 te zijn ingediend bij 
de secretaris van de afdeling: Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden, 

 e-mail: secretaris@nttb-zuidwest.nl 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen  
 

4. Behandeling jaarverslag 2008 van het afdelingsbestuur (4.a), van de 
ledenadministratie (4.b) en van de werkgroepen van de afdeling (4.c t/m 4.h) 

 Eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent deze verslagen dienen schriftelijk vóór 4 mei 2009 te zijn 
ingediend bij de secretaris van de afdeling: Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden, e-mail: 
secretaris@nttb-zuidwest.nl 

 

5. Verslag kascommissie 
 

6. Behandeling jaarverslag 2008 van de afdelingspenningmeester onder overlegging van 
de exploitatierekening over 2008 (6.a), alsmede de balans per 31 december 2008 (6.b), 
inclusief toelichtingen 

 Eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent het jaarverslag, de balans en de exploitatie-rekening dienen 
schriftelijk vóór 4 mei 2009 te zijn ingediend bij de penningmeester van de afdeling: Chris van Dijk, Kennedylaan 
36, 5051 XG Goirle, e-mail: penningmeester@nttb-zuidwest.nl 

 

7. Behandeling Beleidsplan 2010 – 2012 (inclusief evaluatie afgelopen periode) 
 
 

8. Vaststelling van de afdelingscontributie en de heffingen voor het jaar 2010 
 

9. Vaststelling van de begroting 2009- 2010 
 

10. (Her)benoeming bestuursleden 
 Kandidaten  (resp. tegenkandidaten) dienen schriftelijk vóór 4 mei 2009 te worden voorgedragen bij de 

secretaris van de afdeling: Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden,   
 e-mail: secretaris@nttb-zuidwest.nl 
 Ook mondelinge voordracht tijdens de vergadering is mogelijk. 
  (de voordrachten moeten voldoen aan het gestelde in art. 8 lid 1 van het Afdelingsreglement) 
 

11. (Her)benoeming leden kascommissie 
 Kandidaten  (resp. tegenkandidaten) dienen schriftelijk vóór 4 mei 2009 te worden voorgedragen bij de 

secretaris van de afdeling: Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden, 
 e-mail: secretaris@nttb-zuidwest.nl 
 Ook mondelinge voordracht tijdens de vergadering is mogelijk. 
 (de voordrachten moeten voldoen aan het gestelde in art. 13 lid 2 van het Afdelingsreglement) 
 

12. (Her)benoeming Bondsraadsleden 
 Kandidaten  (resp. tegenkandidaten) dienen schriftelijk vóór 4 mei 2009 te worden voorgedragen bij de 

secretaris van de afdeling: Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden, 
 e-mail: secretaris@nttb-zuidwest.nl 
 Ook mondelinge voordracht tijdens de vergadering is mogelijk. 
 (de voordrachten moeten voldoen aan het gestelde in art. 13 lid 2 van het Afdelingsreglement) 
 

13. Voorstellen en/of mededelingen door het afdelingsbestuur  
 

14.  Voorstellen en/of mededelingen door de verenigingen 
 Voorstellen dienen schriftelijk vóór 4 mei 2009 te zijn ingediend bij de secretaris van de afdeling: Jan 

Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden, tel. (0118) 60 24 78, e-mail: secretaris@nttb-zuidwest.nl 
 Later ingediende voorstellen worden niet in behandeling genomen. 
 

15. Rondvraag 
 Eventuele nu reeds bekende vragen, niet ressorterend onder een van bovengenoemde agendapunten, gaarne 

vooraf schriftelijk indienen bij de secretaris van de afdeling: Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD 
Arnemuiden, e-mail: secretaris@nttb-zuidwest.nl 

 

16. Sluiting 
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Agendapunt 2.a 
 

Notulen van de Afdelingsledenvergadering van de Afdeling Zuidwest van de 
N.T.T.B. gehouden op 20 mei 2008 te Oudenbosch 
 
Aanwezig: 
Afdelingsbestuursleden: Adri Dam, voorzitter 
 Jan Mijnsbergen, secretaris 
 Nico van Erp, vice-voorzitter en Toernooien en Wedstrijden 
 John van Geel, Technisch zaken 
 Henk Sandkuyl, Communicatie 
 Richard Heil, Competitiezaken a.i. 
 
Ledenadministratie: Ria Elshof 
  
Werkgroep Competitiezaken: Remco Dijkers, SCL 
 Johan ’t Hooft, JCL 
 Mattanja Dijkers, Competitieleider jeugd 
 Bert Koenen, Competitieleider senioren 
 
Adviesgroep Competitie: Marlies Somers, Remco Dijkers en Johan ‘t Hooft 
 
Uitslagendienst: Leon van Esch 
 
Werkgroep Toern. & Wedstr.: Nico van Erp, Jan van Gemert, Mick van Hoof, Bram Houterman 
 en Harrie Kuijpers 
 
Werkgroep Techn. Zaken: John van Geel, Piet Kleijne, Huub de Maat en Theo van Mullekom 
 
Kascommissie: Jan Willem Bultman en Joop van Eijk 
 
Bondsraadsleden: Hans v.d. Bruggen, Adri Dam, Nico van Erp en John van Geel 
 
Plv. Bondsraadsleden: Ria Elshof en Jan Mijnsbergen 
 
Bestuur regio N.O.-Brabant: Hans v.d. Bruggen, Jan van Gemert en Henk van Rijn 
 
Bestuur regio Midden-Brabant: Bert Koenen 
 
Zeeuwse Tafeltenniscommissie: Bram Houterman 
 
Ereleden: Nico van Erp 
 
Leden van Verdienste: Adri Dam, Jacques Derksen, Remco Dijkers, Ria Elshof, Arno van 

Esch, F. Geubbels, Johan ’t Hooft, Ad Jonkers, Harrie Kuypers en 
Jan Mijnsbergen 

 
Ereraad goud: Johan Heurter 
 
Ereraad zilver: Jan van Gemert en Bert Koenen 
 
Ereraad brons: Hans v.d. Bruggen, Jan Willem Bultman en Joost Schoenmakers 
 
Hoofdbestuur NTTB: Jan van Dalen 
 
Accountmanager NTTB: Ingrid Koppelmans 
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Namens de verenigingen: 
Arnemuiden J. Mijnsbergen 
ASIO K. de Fokkert 
Attaque M. van Kasteren 
 J. v.d. Ven 
ATTC ’77 J. Heurter 
 K. Neudenberger 
the Backhands P. Raaijmakers 
 A. de Hoon 
Wanzl/Belcrum I. de Graaf 
Bergeijk I. Wijnen 
 H. Bottram 
Best F. Linssen 
Breda P. Fens 
 G. v.d. Laan 
BSM B. Koenen 

A. v.d. Veeken 
De Kruiskamp Th.Viveen 
De Pin Pongers R. Quik 
 F. de Graauw 
Die Meede M. van Groesen 
Ecva S. Goldbach 
Een en twintig N. Ghielen 
 J. Engelbert 
Flash H. v.d. Zijden 
Het Markiezaat Hanny Rosenboom 
Hooghei W. v.d. Helm 
Hotak ’68 M. Somers 
 R. v.d. Heuvel 
Irene W. Kant 
JCV J. v.d. Nieuwenhuizen 
Kapelle J. Derksen 
 C. van Oers 
LUTO E. v.d. Geld 
Middelburg B. Houterman 
 B. van Bergen 
MTTV ’72 R. Groothedde 
Never Despair C. Habraken 
NTTV /Nuland J. Smits 
ODT J. Schoenmakers 
OTTC Ch. v.d. Wetering 
 Niessen 
Oudelande L. Jacobs 
PJS J. van Gemert 
Rally D. van Tilborg 
 P. v.d. Velden 
RDT J. de Waal 
 M. de Booij 
Red Star ’58 R. Brekelmans 
 G. van Gestel 
Renata S. Goldbach 
 G. van Dongen 
Reynaert H. de Maat 
 H. Janssen 
SAR ’72 J. ’t Hooft 
Scaldina Y. van Dijken 

Schijndel – TTVS A. van Dijk 
Smash M. van Vliet 
Smash ’73 M. Janssen 
Son en Breugel H. Simons 
 R. Elshof 
Stiphout T. Willems 
 R. Heil 
 H. Geeven 
Tanaka R. Heijmans 
Taverbo J. van Eijk 
 A. Brekelmans 
Taveres R. de Vries 
TCO ’78 K. Huijgens 
 J. den Ouden 
TCS P. Kil 
TIOS ’51 L. van Esch 
 P. Robben 
Unicum E. van Rooij 
Valkenswaard H. Sandkuyl 
 G. Daamen 
Veghel R. Knechten 
Vice Versa ’51 J. Dekkers 
Waalwijk B. Blijlevens 
Westerzicht J. Versteeg 
Witac ’89 E. den Hollander  
Wotac ’03 R. Verboven 
Yerseke C. de Blaey 
 J. Overbeeke 
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Afwezig met kennisgeving: 
Afdelingsbestuursleden: Chris van Dijk, penningmeester  
De werkgroepleden: Cor Bom, Peter Boonen, Ralph Kosters, Eelco Ligtenberg, 
 Daan Mijnsbergen, Judith Morcus en Piet Rombouts 
De plv. bondsraadsleden: Chris van Dijk en Albert Rooijmans 
De ereleden: Toine van Otterdijk 
De leden van verdienste: Ton van Happen, Wim  van Leur en Piet Rombouts 
De verenigingen: ATTV ‘71, Big Smash, Budilia, GTI, LGSV Veghel, N.O.N., Prisma – 

I&O, Smash ’76, St. Aloysius, STV, SVNB en Westerzicht 
 
1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter, Adri Dam, opent om 20.04 de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 
 
Adri memoreert een aantal leuke zaken uit het afgelopen jaar: 
• het meisjesteam van Hotak ’68 dat kampioen van Nederland werd 
• Mick van Hoof die voor 25 jaar organisatie van de Ned. Jeugdkampioenschappen het 
onderscheidingsteken van de NTTB heeft ontvangen 

• de jubilea van diverse verenigingen 
• de koninklijke onderscheidingen die Jacques Derksen en hij zelf ontvangen hebben voor het vele 
vrijwilligerswerk dat zij o.a. in het belang van de tafeltennissport hebben verricht. 

 
Ook enkele minder leuke zaken brengt hij naar voren: 
• Het overlijden van enkele tafeltennisvrienden waarvoor een ogenblik stilte wordt gehouden 
• Het gebrek aan reactie op de vraag om de voorkeur voor de bespreekpunten van deze ALV 
 
Bij de landelijke ontwikkeling wijst Adri op de nieuwe opzet van de Bondsraad, de nieuwe directeur 
van het Bondsbureau en de nieuwe voorzitter: de uit onze afdeling afkomstige Edgar Verkooijen. 
 
 
2. Vaststellen notulen afdelingsledenvergadering d.d. 8 mei 2007 
Er is een voorstel tot correctie ontvangen. 
TTV Schijndel was aanwezig en staat als zodanig niet vermeld. 
 
Vervolgens worden de notulen, onder dankzegging aan de secretaris, met deze kleine wijziging 
vastgesteld. 
 
De actiepunten geven Adri Dam aanleiding om op te merken dat het ook hier (punt 07-01) weer 
gaat om verenigingen die iets verzuimen door te geven. 
 
Binnengekomen vragen: 
Punt 8.a. van de notulen 
Vraag: 
Er zou een netwerk moeten komen niet alleen gericht op doelgroepen, maar ook naar bepaalde 
activiteiten (accommodatie, horeca, e.d.). 
Suggestie: via website ter beschikking stellen met digitale printoptie. 
Antwoord: Er zal een actiepunt worden opgesteld voor dit onderwerp. Het AB zal trachten hier het 
komende jaar een aanzet toe te geven.                                 
 

Punt 8.b. van de notulen 
Vraag: 
Hoe is de stand van zaken betreffende de alternatieve competities. 
Antwoord: 
De competitiecommissie gaat dit bespreken, maar zal dit niet alleen kunnen uitvoeren. Hier zal 
bijvoorbeeld een vereniging de schouders onder moeten zetten. 
 

Punt 9 van de notulen 
Vraag: 
Is er een overzicht subsidieregelingen van de NTTB afd. ZuidWest. 
Antwoord: 
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Is niet zo moeilijk:  
• Accommodatiefonds 
• Kindertafeltennisfeest 
• Schwung subsidie 
 

Algemeen punt naar aanleiding van de notulen 
Vraag: 
Er  is een hausse aan informatie rondom regiovergaderingen en ALV. 
Voorstel een 2 maandelijkse digitale nieuwsbrief. 
Antwoord: 
Zo verschrikkelijk veel bestuurlijke informatie is er niet buiten de genoemde pieken en wat er is 
komt via de website en info ZuidWest. 
Algemeen punt naar aanleiding van de notulen 
Vraag: 
Wat is het doel van de toenadering tot De Baronie? 
Antwoord: 
Allereerst een prima verstandhouding en betere samenwerking. 
 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Jan Mijnsbergen geeft aan wie er verhinderd zijn (zie “afwezigen met kennisgeving” onder punt 1 
van deze notulen). 
 
 
4.a. Jaarverslag 2007 van het afdelingsbestuur 
Op pag. 16 van de jaarstukken moet direct boven punt 7 bij de Leden van verdienste de naam 
André Rombouts gewijzigd worden in André (Piet) Rombouts. 
 

Het jaarverslag wordt, onder dankzegging aan de secretaris, met bovenvermelde wijziging 
vastgesteld. 
 
 
4.b. Jaarverslag 2007 van de ledenadministrateur 
Er zijn geen vragen binnengekomen. 
 

Het jaarverslag wordt, onder dankzegging aan de ledenadministrateur Ria Elshof, ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
 
4.c. Jaarverslag 2007 werkgroep Competitiezaken 
Er zijn geen vragen binnengekomen. 
 

Het jaarverslag wordt, onder dankzegging aan de werkgroep, ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
4.d. Jaarverslag 2007 werkgroep Toernooien en Wedstrijden 
Er zijn geen vragen binnengekomen. 
 

Het jaarverslag wordt, onder dankzegging aan de werkgroep, ongewijzigd  vastgesteld. 
 

 
4.e. Jaarverslag 2007 werkgroep Communicatie 
Vraag: 
Kan ge-Mixed ruimer verspreid worden en wat aantrekkelijker aangekondigd? 
Antwoord: 
Henk Sandkuyl en Johan Heurter zullen e.e.a. bekijken. 
 

Het jaarverslag wordt, onder dankzegging aan de werkgroep, ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

4.f. Jaarverslag 2007  Opleidingen 
Er zijn geen vragen binnengekomen. 
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Het jaarverslag wordt, onder dankzegging aan de coördinator Adri Dam, ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
4.g. Jaarverslag 2007 werkgroep Technische zaken 
Vraag: 
Is er een overzicht van trainers (al dan niet met verlopen licenties) zodat trainers die niet meer als 
zodanig actief zijn kunnen worden benaderd. 
Antwoord: 
Die lijst is er niet, maar de landelijke opleidingsorganisatie gaat zich buigen over het reactiveren 
van verlopen licenties. 
Verder zal de afdeling zoveel mogelijk trainers (al dan niet gediplomeerd) proberen bijeen te 
roepen om ze te activeren. 
Vraag: 
Er is een discrepantie tussen het verslag Technische zaken en het Financieel verslag. Volgens het 
verslag Technische zaken hebben er regionale bondstrainingen plaatsgevonden en volgens het 
Financieel verslag is er niets gedeclareerd. 
Antwoord: 
Bij de onderverdeling in het Financieel verslag is een foutje gemaakt. (kosten zijn per ongeluk 
geboekt bij de afdelingstrainingen, totalen zijn verder juist). 
De afdelingstraining / RBT Noord-West Brabant hoopt eind 2007 aan de 70 deelnemers te zitten. 
 
Het jaarverslag wordt, onder dankzegging aan de werkgroep, met de hiervoor genoemde wijziging,  
vastgesteld. 
 
4.h. Jaarverslag 2007 Accommodatiezaken 
Er zijn geen vragen binnengekomen. 
 
Het jaarverslag wordt, onder dankzegging aan de coördinator Johan Heurter, ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
5. Verslag Kascommissie 
Vraag: 
Is de beschikkingsbevoegdheid omtrent het banksaldo al geregeld? 
Antwoord: 
Er is contact geweest met de Postbank omtrent dubbele autorisatie van betalingen van b.v. meer 
dan € 5.000,=. Deze functionaliteit zat vroeger in Girotel Zakelijk, maar in het huidige pakket via 
Mijn Postbank is dit niet meer mogelijk. Men kan geen zekerheid geven of en eventueel op welke 
termijn dit wel mogelijk zou zijn. Vooralsnog is via de Postbank helaas niet aan de aanbeveling van 
de kascommissie te voldoen. 
 
Jan Willem Bultman (Kascommissie) stelt vervolgens voor het bestuur en penningmeester décharge 
te verlenen. 
 
Het bestuur en de penningmeester worden – mede onder dankzegging aan de penningmeester Chris 
van Dijk – décharge verleend. 
 
6.a. Exploitatierekening 2007 
Er worden geen vragen gesteld. 
 
De exploitatierekening wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
 
6.b. Balans per 31-12-2007 
Vraag: 
Kan er een extra dotatie ten behoeve van promotie plaatsvinden? 
Antwoord: 
Het AB wacht liever op de uitkomsten van het 2e deel van de vergadering. 
 
De balans wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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7. Evaluatie Jaarplan en Prioriteitstelling 2007 – 20 08 
Vraag: 
Kan in het vervolg een uitgebreidere toelichting op de vorderingen van het jaarplan worden 
gegeven? 
Antwoord: 
Het AB zal  zich inspannen om bij de ALV 2009 met een uitgebreidere toelichting te komen, mede 
ook omdat dan het Beleidsplan 2006 – 2009 vernieuwd dient te worden. 
 
De evaluatie wordt ongewijzigd vastgesteld. 
8. Jaarplan en Prioriteitstelling 2008 – 2009 
Voorgesteld wordt punten uit het Jaarplan op de agenda van het tweede deel van de ALV te 
plaatsen. 
Er worden verder geen vragen gesteld. 
 
Jaarplan en prioriteitstelling worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
9. Financiële voorstellen 
Er blijkt een discrepantie te zitten tussen het besluit van de ALV 2007 (geen indexering contributie) 
en de contributiebedragen genoemd in het voorstel voor 2009. 
De contributiebedragen voor 2009 zouden dus gelijk moeten zijn aan die voor 2007, n.l.: 
basiscontributie € 1,50 per jaar 
competitiespelers senioren € 3,08 per half jaar 
competitiespelers jeugd € 4,00 per half jaar 
 
Het AB zegt toe dat, wanneer er voor 2008 teveel contributie is geïnd, dit gecorrigeerd zal worden. 
N.B.: Navraag bij de penningmeester Chris van Dijk heeft geleerd dat voor 2008 dezelfde 
contributiebedragen zijn gehanteerd als voor 2007. Deze bedragen zullen dus ook voor 2009 
worden gehanteerd. 
 
Op de vraag of leden die bij twee verenigingen lid zijn ook twee keer de basiscontributie dienen te 
betalen wordt door het AB bevestigend geantwoord. Toegezegd wordt deze zaak bij de Bondsraad 
aan te kaarten. 
 
 
10. Begroting 2008 en 2009 
Opmerking: 
De laatste zin van de eerste alinea van de toelichting op de begroting (pag. 57) is onduidelijk. 
Antwoord: 
Deze zin moet als volgt worden gelezen: “In de ALV van mei 2002 is ten aanzien van komende 
begrotingen en dus ook voor de begroting van 2009 het voorbehoud gemaakt dat het AB in de ALV 
van mei 2009 een aangepaste begroting kan indienen”. 
 
Vraag: 
Kunnen - gezien het grote overschot en het geringe bedrag dat in 2007 aan Schwungsubsidies is 
uitgegeven – de eisen die aan een Schwungs ubsidie worden gesteld niet worden versoepeld? Tevens 
valt te overwegen de maximum bedragen te heroverwegen. 
Antwoord: 
Het AB zal op basis van de tot nu toe toegekende Schwungsubsidies nog eens kritisch naar de regels 
kijken en daar in ieder geval coulant mee omgaan. 
 
Vraag: 
Uit de begroting voor 2009 valt op te maken - gezien de hoogte van het bedrag dat voor inkomsten 
is begroot - dat de eigen bijdrage voor de afdelingstrainingen fors omhoog gaat, kan deze niet op 
het niveau van 2008 worden gehandhaafd. 
Antwoord: 
Het hoge bedrag ontstaat door veel meer deelnemers, de eigen bijdrage blijft – zoals bij de 
Financiële voorstellen vastgesteld – onveranderd. 
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Vraag: 
Kan de eigen bijdrage voor deelname aan de afdelingstrainingen dan niet worden verlaagd? 
Antwoord: 
John van Geel antwoordt dat het AB zal beoordelen in hoeverre een verlaging mogelijk is. 
 
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
11. (Her)benoeming bestuursleden 
John van Geel en Jan Mijnsbergen worden – ondersteund door applaus – herbenoemd voor 3 jaar. 
 
Voor Nico van Erp geldt dat er geen opvolger is gevonden en hij zal daarom de zaak draaiende 
houden. 
Nico wordt met applaus herbenoemd. 
Ook voor Chris van Dijk is geen opvolger gevonden ondanks diverse gesprekken. Chris wil nog 
maximaal 1 jaar doorgaan. 
Chris wordt met applaus voor 1 jaar herbenoemd. 
Voor wat betreft de opvolging van Chris wordt nog gesuggereerd om het overzicht van 
werkzaamheden wat is gepubliceerd, sterk te comprimeren en om te overwegen de administratieve 
taken uit te besteden. 
 
Als opvolger van Alexander Heil wordt Richard Heil – die al enige tijd als ACL ad interim 
functioneerde – voor de periode van 1 jaar benoemd tot lid van het Afdelingsbestuur. 
 
Vervolgens deelt Adri Dam mede dat hij ook graag plaatsmaakt voor een jongere opvolger. 
 
 
12. (Her)benoeming leden kascommissie 
Alle huidige (plv.)leden van de kascommissie zijn voor herbenoeming beschikbaar. 
Met applaus worden Jan Willem Bultman, Joop van Eijk en Dale Knufman voor 1 jaar herbenoemd 
tot lid van de kascommissie en Eelco Ligtenberg tot plaatsvervangend lid. 
 
 
13. (Her)benoeming (plaatsvervangend) leden Bondsraad 
Adri Dam licht toe dat de herbenoeming zal plaatsvinden voor een periode van 3 jaar. Wanneer de 
Bondsraad echter besluit tot een andere structuur van de Bondsraad, dan loopt de benoeming tot 
het moment waarop de nieuwe structuur van kracht wordt. 
Hans van der Bruggen laat weten dat hij niet beschikbaar is voor een plaats in de Bondsraad volgens 
de nieuwe structuur. Hij is van mening dat zijn taak dan door een jongere dient te worden  
overgenomen. 
 
Gevraagd wordt of de ALV ook een stem krijgt in de benoeming van de Bondsraadleden volgens de 
nieuwe structuur. 
Adri Dam zegt dit toe. 
 
 
13. Voorstellen of mededelingen door het afdelingsbestuur 
Het afdelingsbestuur heeft geen mededelingen en heeft ook voorstellen aan de vergadering 
voorgelegd. 
 
 
14. Voorstellen of mededelingen door de verenigingen 
Er zijn geen voorstellen binnengekomen. 
 
 
 
15. Rondvraag 
Er zijn geen schriftelijke vragen binnengekomen. 



Afdelingsledenvergadering 2009 NTTB afd. ZuidWest 11 

Han v.d. Zijden (Flash) vindt het vreemd dat er 9 beslissingswedstrijden zijn toegekend aan een 
vereniging die deze organiseerde in een commerciële zaal. Terwijl veel verenigingen zitten te 
springen op dit soort activiteiten in verband met de baromzet die daarmee gegenereerd wordt. 
Richard Heil zal hierop terugkomen. 
 
Ria Elshof (Son en Breugel) is het opgevallen dat bij het jeugdtoernooi dat tijdens de NK in 
Eindhoven op zaterdag werd georganiseerd de afdeling ZuidWest als enige vereniging schitterde 
door afwezigheid. 
Richard Heil antwoordt dat de termijn erg kort was en bovendien de klasse-indeling niet klopte met 
die van onze afdeling. 
 
Eardly van der Geld ( Luto) weet dat Tios ’51 een stevig robbertje heeft “gevochten” met de 
gemeente om een lagere grondprijs te krijgen voor de nieuwbouw en dat dit wel resultaat heeft 
gehad. Hij vraagt zich af ofdit soort voorbeelden te verzamelen zijn in een databank. 
Ingrid Koppelmans vindt het belangrijk dat dit soort voorbeelden naar voren komen. Zij hoopt 
binnen een jaar met een database voor dit soort voorbeelden te komen. 
 
Ria Elshof (Ledenadministrateur) deelt mee dat er na afloop van de vergadering bij haar weer 
wedstrijdboekjes verkrijgbaar zijn. 
 
Marlies Somers (Hotak ’68) heeft bewondering voor de inzet van het AB. 
Dit wordt met applaus ondersteund. 
 
 
16. Sluiting 
Adri Dam bedankt iedereen voor aanwezigheid en inbreng. 
Hij sluit om 21.30 uur de vergadering. 
 
Vervolgens gaat hij over tot het uitreiken van de onderscheiding “ereraad goud” aan Mick van Hoof 
voor het 25 jaar lang organiseren van de Nederlandse Jeugdkampioenschappen. 
Voor zijn vrouw Wilma zullen bloemen worden bezorgd ten huize van de familie Van Hoof. 
Mick reageert dat hij volkomen verrast is omdat de organisatie van de NJK niet direct voor de 
afdeling plaatsvindt. Bovendien vindt hij het geen prestatie, het overkomt je gewoon. 
 
 
Wijlre, 25 mei 2008 
 
Jan Mijnsbergen 
Secretaris NTTB afd. ZuidWest 
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Verslagen van de discussies over actuele onderwerpen tijdens de vergadering. 

 
Communicatie 
 
 
Persoonlijke prestaties 
Op de een of andere manier zou het heel erg fijn zijn wanneer persoonlijke prestaties (sneller) op 
de website beschikbaar zouden zijn. Liefst dus zondagmiddag samen met de uitslagen. 
 
Nieuwspagina 
Jacques Derksen wil graag dat men ook reacties kan geven op nieuwsartikelen op de website. 
Een zoekfunctie zou ook fijn zijn. 
 
Jeugd 
Ook wordt gevraagd de site aantrekkelijker te maken voor de jeugd in de afdeling. Denk aan Hyves 
of MSN. 
 
Volgorde infoZuidWest 
De volgorde van infoZuidWest op de site, de oudste bovenaan, is vervelend. Liever de laatste 
bovenaan. 
 
RSS 
Inmiddels is er ook een RSS feed beschikbaar voor de nieuwsberichten.  
Moet nog onder de aandacht worden gebracht. 
 
Wekelijkse e-mail 
De wekelijkse e-mail is nu een tekst berichtje. Mogelijk dat het beter een HTML bericht is, zodat 
de opmaak en links gemakkelijker wordt. 
 
ge-Mixed 
Een voordeel van de huidige versie van ge-Mixed is dat een PDF gemakkelijk is uit te printen en in 
de kantine te leggen. 
We moeten echter over een nieuwsbrief achtige (HTML) versie nadenken. 
Gebruikers zouden zich dan automatisch moeten kunnen aan- en afmelden. 
 
Deeplinken 
We moedigen webmasters van verenigingen aan te deeplinken naar onze site, b.v. de standen van 
hun teams. 
Moet daar nog een keer aandacht aan besteden op de site. 
 
Henk Sandkuyl 
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De afdeling heeft geld “over” wat doen we ermee? 
 
 
Inleiding 
Zoals gemeld tijdens de Algemene Leden Vergadering heeft de afdeling de laatste jaren een 
behoorlijke reserve opgebouwd. 
Het AB is van mening dat de afdeling weliswaar een “appeltje voor de dorst” nodig heeft voor 
eventuele mindere tijden maar dat het niet zo kan zijn dat we nog meer reserves moeten 
opbouwen dan dat we reeds nu hebben. Het voorstel is dan ook om het overschot 2007 te besteden 
aan doelen die bijdragen aan Werving, Opvang en Behoud van leden.  Hierover is na de Algemene 
Leden Vergadering gediscussieerd onder leiding van John van Geel. 
 
Deelnemers 
de heer van der Geld  (Luto),  de heer Knechten (TTCV), mevrouw Somers 
(Hotak ’68), de heer van Kasteren (Attaque), de heren Raaijmakers en Rhoon 
(Backhands), de heer van de Heuvel (Hotak ’68),  de heer Jacobs (Oudelande), 
mevrouw de Graaf (Wanzl/Belcrum) en de heer Bultman (Markiezaat) 
 
In gebrachte ideeën 
* TTCV : Een bijdrage voor een luifel aan de buitenkant van de tafeltennisaccommodatie van TTCV. 
Deze luifel moet de uitstraling van de accommodatie verbeteren (en daardoor meer leden trekken). 
Tevens kan deze luifel dienen als “rokersafdak”.  
* Attaque : Voorgesteld wordt het geld onder andere te besteden aan het geven van 
“proeftrainingen” / clinics bij clubs die geen vaste trainer hebben.  Dit moet dan als doel hebben 
om de clubs te motiveren een trainer aan te trekken dan wel bijvoorbeeld leden warm te maken 
voor een trainerscursus. Het idee is dat met iets meer kennis in de club opvang en 
behoud van nieuwe leden eenvoudiger zal gaan. 
* Backhands : Subsidie / bijdrage / garantie voor het  Backhandstoernooi. Hoewel dit toernooi over 
het algemeen financieel goed loopt, is het wenselijk dat er een mogelijkheid is terug te vallen op 
een garantie indien het een keertje minder loopt. Mogelijk dat ook subsidie kan worden gegeven 
voor het verbeteren en verder promoten van dit toernooi. Een ander idee wat leeft om subsidie te 
verstrekken om de samenwerking met scholen verder vorm te geven. Hierbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan enkele keren per jaar tafeltennis als alternatief voor de gymles.  
* Hotak : enkele ideeën: bijdrage aan de beginnerstoernooien (maak de drempel laag), verruimen 
van de Schwungsubsidie naar bijvoorbeeld € 500,-. 
* Oudelande : Opzetten van structurele steunpunten waar kan worden gebouwd aan de toekomst 
van de jeugd. Op deze steunpunten zouden dan op structurele basis trainingen voor de jeugd 
moeten worden verzorgd.  
* Wanzl/Belcrum :  er is een gebrek aan goed opgeleide trainers die training willen geven; het zou 
zeer zinvol zijn om een deel van het geld te gebruiken voor het reactiveren van trainers alsmede 
het versneld opleiden van een aantal trainers (moeten ze natuurlijk wel kunnen vinden); Gebruik 
ook het geld voor het opzetten van pilots welke tot doel hebben werving, opvang en behoud. Een 
goed voorbeeld blijft het 50+ traject van ODT. Hier moeten we er meer van hebben. 
* Markiezaat: Opnieuw leven in blazen van de regionale tafeltenniskampioenschappen; beter 
promoten van diverse activiteiten in de regio’s, zorgen samen met gemeenten voor meer 
tafeltennistafels rond de scholen, op deze tafels activiteiten organiseren door de clubs (rond de 
tafel, we moeten ons meer en beter promoten, doel = groep 5/6). Opzetten van een professioneel 
marketing plan voor onze sport. 
* Luto : Geld stoppen in het jeugdgebeuren binnen de afdeling, denk aan overdraagbare folder, 
promotie doos (een soort van blije doos), meer promotie. 
 
John van Geel  
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Agendapunt 2.b 
 
 

Actiepunten van de Afdelingsledenvergadering van de Afdeling Zuidwest 
van de N.T.T.B. gehouden op 20 mei 2008 te Oudenbosch 
 
volgnr. omschrijving verantw. AB-lid 
 
08-01 Aanzet tot opzetten netwerk voor doelgroepen en bepaalde activiteiten 
 (accommodatie, horeca, e.d.) AB 
08-02 Bij Bondsraad aan de orde stellen het dubbel betalen van basiscontributie 
 door leden die lid zijn van twee verenigingen. Adri 
08-03 Regels en hoogte subsidie Schwung kritisch bekijken Adri en Jan 
08-04 Bekijken of eigen bijdrage aan afdelingstrainingen omlaag kan John 
08-05 Han v.d. Zijden Flash antwoorden op vraag over toekenning aan 
 verenigingen van beslissingswedstrijden Richard 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Agendapunt 2.c 
 
 

Voorgestelde correcties op conceptnotulen 
 
 
Er zijn geen voorstellen tot correctie ontvangen. 
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Agendapunt 4.a 
 

Jaarverslag afdelingsbestuur 2008 
 
1. Bestuurssamenstelling 
 
Met ingang van 2008 heeft Richard HeiI de functie van zijn broer Alexander overgenomen. 
Begin 2008 was het bestuur als volgt samengesteld: 
Adri Dam voorzitter 
Jan Mijnsbergen secretaris 
Chris van Dijk penningmeester  
Nico van Erp vice-voorzitter en bestuurslid belast met Toernooien en  
  Wedstrijden 
Richard Heil bestuurslid belast met Competitiezaken 
Henk Sandkuyl bestuurslid belast met Communicatie en automatisering 
John van Geel bestuurslid belast met Technische Zaken  
 
In de loop van 2008 hebben John van Geel en Adri Dam van functie gewisseld en eind 2008 heeft 
Remco Dijkers de functie van Richard Heil overgenomen. 
Eind 2008 zag het bestuur er als volgt uit: 
John van Geel voorzitter a.i. 
Jan Mijnsbergen secretaris 
Chris van Dijk penningmeester  
Nico van Erp vice-voorzitter en bestuurslid belast met Toernooien en  
  Wedstrijden 
Remco Dijkers bestuurslid belast met Competitiezaken 
Henk Sandkuyl bestuurslid belast met Communicatie en automatisering 
Adri Dam bestuurslid belast met Technische Zaken en Opleidingen 
  
Het bestuur heeft het volgende rooster van aftreden vastgesteld: 
Aftredend in 2009: voorzitter en bestuurslid Competitie Zaken 
Aftredend in 2010: penningmeester en bestuurslid Communicatie en Autom. 
Aftredend in 2011:  secretaris, bestuurslid Toern. &Wedstr. en bestuurslid Techn. Zaken 
 
2. Werkgroepen 
In 2008 werd het bestuur van de afdeling ZuidWest bijgestaan door de volgende werk- en 
adviesgroepen en medewerkers: 
Ledenadministratie: Ria Elshof 
Competitie: Richard Heil (voorzitter en ACL), Remco Dijkers (SCL), Johan 't Hooft 

(JCL), Mattanja Dijkers, Alexander Heil, Henk van der Linden, Judith 
Morcus, Kees van Oers, Herman Simons,  Hans Stoker en Ronald de 
Wild. 

Adviesgroep Competitie: Cor Bom, Alexander Heil, Joop Maas en Marlies Somers 
Uitslagendienst: Piet Rombouts en Leon van Esch 
Toernooien & Wedstrijden: Nico van Erp (voorzitter), Jeannette Huizinga, Harrie Kuijpers, 

René Lauwerijssen, Jan van Gemert, Bram Houterman, Mick van Hoof 
en Daan Mijnsbergen. 

Communicatie: Henk Sandkuyl (voorzitter) en Johan Heurter 
Technische zaken John van Geel (voorzitter tot juni 2008),Adri Dam (voorzitter vanaf 

juni 2008) Piet Kleijne, Huub de Maat, Theo van Mullekom, Ralf 
Kosters en Peter Boonen.  

Accommodatiezaken: Johan Heurter 
Kascommissie: Jan Willem Bultman, Joop van Eijk, Dale Knufman en Eelco 

Ligtenberg (plv). 
InfoZuidWest: Jos Dekkers en Marianne Wagemakers 
 
In 2008 waren de volgende regiobesturen actief: 
Regio Noord-Oost Brabant:  Hans van der Bruggen, Jan van Gemert en Henk van Rijn 
Regio Midden-Brabant:  Mark Martens en Harry Waalwijk 
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Tijdens de ALV van 20 mei 2008 zijn de volgende (plaatsvervangend)  bondsraadsleden aangewezen 
voor een periode van 3 jaar: 
Bondsraadsleden:  Hans v.d. Bruggen (Algemeen Bestuurlijke Zaken) 
  Adri Dam (Communicatie) 
  Nico van Erp (Breedtesport) 
  John van Geel (Topsport) 
Plv. Bondsraadsleden:  Chris van Dijk (Algemeen Bestuurlijke Zaken) 
  Ria Elshof (Communicatie) 
  Jan Mijnsbergen (Breedtesport) 
  Albert Rooijmans (Topsport) 
 

De Bondsraad kwam bijeen op 7 juni, 22 november en 20 december 2008. Deze vergaderingen 
werden voorbereid door de (plv.) bondsraadsleden en leden van het afdelingsbestuur. 
 

3. Vergaderingen afdelingsbestuur 
In 2008 vergaderde het bestuur van de afdeling 6 keer, waarvan 3 keer in Oudenbosch (24 febr., 7 
april en 23 sept.), 1 keer in Breda (30 okt.) en 2 keer telefonisch (22 apr. en 11 dec.). 
Door leden van het afdelingsbestuur werden diverse bijeenkomsten zoals recepties van 
verenigingen bijgewoond. 
 

4. Deelname in landelijke commissies 
De volgende leden uit de afdeling ZuidWest hadden tijdens het bondsjaar 2008 zitting in landelijke 
commissies van de NTTB: 
Peter Boon Werkgroep competitie Eredivisie + Werkgroep Toernooien Eredivisie 
Jan-Willem Bultman Financiële Commissie  
Adri Dam Commissie Opleidingen 
Jos Dekkers Commissie Opleidingen 
Jacques Derksen Voorzitter Fondsbeheerscommissie 
René van Dijk Hoofd Competitie Leider senioren + Commissie Historie NTTB 
Hans van Haaren HB-lid Wedstrijdzaken + Stuurgroep NAS 
Mick van Hoof  Seniorenranglijsten 
Dick Jeras Tuchtcommissie 
Paul Kil Nat. Jeugdmeerkampen 1e helft 2008 
Ralf Kosters Trainer Talentgroep NTTB 
Vincent van Kuijck Lid examencommissie B- en C-trainersopleidingen 
Marcel Laurijsen Commissie Toernooien en Wedstrijden 
Frans van Lieshout Accommodatiezaken 
Peter van Mil Accommodatiezaken en Fondsbeheerscommissie 
Albert Rooijmans Scheidsrechters commissie (behoud en werving) + Taakgroep 

Opleidingen en spelregels + Hoofdcompetitieleider Eredivisie + 
Voorzitter Werkgroep Competitie Eredivisie + Voorzitter Umpires & 
Referee Committee ITTF 

Ben Ros Racket controle commissie 
Joost Schoenmakers Nat. Jeugdmeerkampen 
Ingrid van Veldhoven–Hegge Medische staf NTTB 
Rian Verdeyen Commissie Toernooien en Wedstrijden 
Edgar Verkooijen Voorzitter Hoofdbestuur NTTB 
Tom de Wit Tuchtcommissie 
 
6. ge-Mixed en infoZuidWest 
In 2008 is ge-Mixed 5 keer in elektronische vorm verschenen, waarvoor Johan Heurter als redacteur 
verantwoordelijk was.  
InfoZuidWest verscheen 36 keer; de vervaardiging en postverzending hiervan werd verzorgd door 
Marianne Wagemakers, onder verantwoordelijkheid van Jos Dekkers. Henk Sandkuyl verzorgde de 
verzending van de aankondigingen per e-mail. 
 
7.  Overzicht van de ereleden, leden van verdienste en leden in de ereraad goud, zilver en 

brons 
Het overzicht van de personen die eind 2008 met de NTTB afdeling ZuidWest verbonden zijn als 
ereleden, leden van verdienste, ereraad goud, zilver en brons is als volgt: 
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Ereleden:  
Nico van Erp, Raymond Gradus, Cees Hobbelen (�), Peter van Iersel (�), Thom de Jonge, Jos van 
Loon, Toine van Otterdijk en Nico Salfischberger (�). 
 
Leden van verdienste: 
Gerard Beurskens, Peter Boon, Wil van den Bragt, Jos Coenen, Adri Dam, Jacques Derksen, Chris 
van Dijk, Remco Dijkers, Marius van Dongen, Mw. Ria Elshof, Arno van Esch, Frans Geubbels, Ton 
van Happen, Johan 't Hooft, Wim 't Hooft, Ton Jongenelen, Ad Jonkers, Harrie Kuijpers, Wim van 
Leur, Henk van der Linden, Sjef van der Linden, Jan Mijnsbergen, Jac van Oers, Ad Paulissen (�), 
André (Piet) Rombouts (�), Albert Rooijmans, Cees van Roosendaal, Ferry Sluiter, 
Peter van Straalen, Jan Suiskens, Jan van Toor, Cees Velema, Wim v.d. Voorde en Cees Wellens. 
 
Ereraad goud: 
Wim Berkelmans, Nico de Groot, Johan Heurter, Mick van Hoof, Ad Peeters en Piet van Veenendaal. 
 
Ereraad zilver: 
Mw. Betty v.d. Aker-Belterman, Jan Berkers, Piet v.d. Boogaart (�), Pieter Brooijmans, Henk 
Cuppen(�), Jan van Gemert, Bert de Graaf (�), Wil Govers (�), Bert van Heerebeek, Ad van den 
Heuvel, Pierre van de Heuvel, Huub van Hout, Mw. Jeanette Huizinga, Nico van de Knaap(�), Bert 
Koenen (�), Rene Lauwerijssen, Jaap Meester, Piet Oomens, Jan de Roos, Adriaan Schellekens, 
Harrie van der Steen, Mari Steenbergen, Huub de Vet, Harrie Waalwijk, Mw. Marianne Wagemakers 
en Jack Willemse. 
 
Ereraad brons: 
Joep Adank, Bert Bollen, Peter van Brakel, Hans van der Bruggen, Jan-Willem Bultman, Mw. Els 
Damen, Jos Dekkers, Harrie van den Eijnde, Jan van Elzakker, Mw. Marian de Kort, Pierre 
Looijmans, Jan Willem Matthijsse, Fons Pudelko (�), Jacq Reutelingsperger, M. van Rijckevorsel 
(�), Toon de Rijk (�),  
J. Scheenen, Joost Schoenmakers, Ed Tromp (�), Nol van de Ven (�), Jos Verboven, Rene v.d. 
Weegen en Kelly van Zon. 
 
In Memoriam 
Bert Koenen, ereraad zilver, is overleden op 9 juli 2008. Bert op 67 jarige leeftijd. Bert is 
jarenlang competitieleider van de jeugd geweest en ook secretaris van de Regio Midden-Brabant. 
Piet Rombouts, lid van verdienste. Is overleden op 11 december 2008 op 88 jarige leeftijd. Piet 
heeft meer dan 40 jaar de uitslagen van de competitiewedstrijden genoteerd die de verenigingen 
telefonisch aan hem doorgaven. Tevens is Piet voorzitter geweest van de vereniging JEEP en de 
Regio Noord-Oost Brabant. 
Henk Cuppen, ereraad zilver, is overleden op 23 februari 2009 op 77 jarige leeftijd. Henk is 
competitieleider van de senioren geweest in de periode van september 1987 tot februari 2001. 
 
 
Jan Mijnsbergen  
secretaris 
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Jaaroverzicht 2008  -  NTTB afd. ZuidWest 
(Overzicht toernooien is opgenomen in Jaarverslag Toernooien en Wedstrijden elders in deze Jaarstukken) 

 
datum Evenement plaats organisatie 

08/01/08 Regio-vergadering West-Brabant Oudenbosch secretaris AB 
21/01/08 Regio-vergadering Noord-Oost Brabant Vught secretaris AB 
29/01/08 Regio-vergadering Zuid-West Brabant Aarle-Rixtel secretaris AB 
13/02/08 Regio-vergadering Zeeland Terneuzen secretaris AB 
21/02/08 AB-vergadering telefonisch secretaris AB 
25/02/08 Regio-vergadering Midden-Brabant Goirle secretaris AB 
07/03/08 TTV Geenhoven 40 jaar Valkenswaard ttv Geenhoven 
07/04/08 AB-vergadering Oudenbosch secretaris AB 
22/04/08 AB-vergadering telefonisch secretaris AB 
10/05/08 25-jarig jubileum ttv Reynaert Hulst ttv Reynaert 
20/05/08 Alg. Ledenvergadering Oudenbosch secretaris AB 
03/06/08 Voorbespreking Bondsraad Etten-Leur secretaris AB 
07/06/08 Bondsraad Utrecht HB 
14/08/08 Het Markiezaat 40 jaar Bergen op Zoom ttv Het Makiezaat 
08/09/08 S.V. Red Star 50 jaar Goirle S.V. Red Star 
14/09/08 TTV Fortuna ’83 25 jaar Helmond TTV Fortuna ‘83 
23/09/08 AB-vergadering Oudenbosch secretaris AB 
28/10/08 TTV Renata 50 jaar Eindhoven ttv Renata 
30/10/08 AB-vergadering Breda secretaris AB 
10/11/08 B.S.M. 60 jaar Dongen B.S.M. 
19/11/08 Voorbespreking Bondsraad Breda secretaris AB 
22/11/08 Bondsraad Utrecht HB 
11/12/08 AB-vergadering telefonisch secretaris AB 
20/12/08 Extra Bondsraad Zeist HB 
26/12/08 ttv Smash 45 jaar Geertruidenberg ttv Smash 
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Agendapunt 4.b 
 

Jaarverslag Ledenadministratie 2008 
 

Verenigingen 

In januari 2008 zijn bij de afdeling ZuidWest 94 verenigingen aangesloten. In de loop van 2008 
hebben verschillende verenigingen het lidmaatschap bij de NTTB opgezegd t.w.: De Kuub uit 
Eindhoven, TTV Waalre uit Waalre en Wotac’03 uit Wouw. 
Per 31 december 2008 zijn er bij de afdeling ZuidWest 91 verenigingen aangesloten.  
 
Bruto leden per vereniging 
Het NAS-programma houdt geen jaaroverzicht bij van de netto leden, vandaar dat we ons beperken 
tot de bruto leden. Evenmin kan er een overzicht gemaakt worden van aangemelde en afgemelde 
leden. 
 
Per 31.12.2007 bedraagt het ledenaantal 5799 en per 31.12.2008 is dit aantal 5859. In het 
algemeen hebben de verenigingen minder leden gekregen, maar door de toename bij een aantal 
verenigingen komt de afdeling ZuidWest toch uit op een totale toename van 60 leden. Landelijk 
gezien doet de afdeling ZuidWest het ook niet slecht, in plaats van een toename van leden was er 
in 2008 wederom een daling van 130 leden. In 2007 had de NTTB nog 34418 leden en in 2008 was dit 
aantal 34288. 
 
In de top 5 van verenigingen die de meeste nieuwe leden hebben gekregen staan: 

1. 40 leden ODT 
2. 38 leden Irene 
3. 22 leden Wanzl/Belcrum 
4. 18 leden Smash’73 
5. 15 leden Rally en TTV Yerseke 

 
In onderstaande tabel 1 is het aantal bruto leden per vereniging aangegeven van de afgelopen drie 
jaar.  
De eerste kolom geeft bovendien het aantal stemgerechtigde leden aan op de op 14 mei 2009 te 
houden afdelingsledenvergadering.  
In de laatste kolom zijn de 10 grootste verenigingen van de afdeling ZuidWest aangegeven met 
tussen haakjes de stand van 2007. 
 
 
 Bruto leden per jaar 
Vereniging 2008 2007 2006 Proc 08 vs 07 Plaats 
Aloysius 24 27 24 -11.1  
Always Fair 40 39 45 2.6  
Arnemuiden 91 90 92 1.1  
Asio 45 35 38 28.6  
Asoc  2 2   
Attaque 25 36 28 -30.6  
ATTC '77 74 71 84 4.2  
ATTV '71 26 31 32 -16.1  
The Back Hands 71 81 70 -12.3  
’t Batje 25 27 31 -7.4  
Wanzl/Belcrum 215 193 189 11.4 2e (3e) 
Bergeijk 69 75 74 -8.0  
TTV Best 87 89 82 -2.2  
Big Smash 17 20 17 -15.0  
Breda 143 134 137 6.7 8e  
De Bron  5 6   
B.S.M. 47 50 54 -6.0  
Budilia 134 138 142 -2.9 (9e ) 
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 Bruto leden per jaar 
Vereniging 2008 2007 2006 Proc 08 vs 07 Plaats 
Den Dijk 19 19 17 0.0  
Deurne 37 35 30 5.7  
Een en Twintig 73 66 62 10.6  
Effect ‘71 30 27 28 11.1  
Elshout 15 15 15 0.0  
Flash 142 131 135 8.4 9e  
Geenhoven 25 20 20 25.0  
GTI 4 4 4 0.0  
Helmond ‘57 16 14 15 14.3  
Hita ‘79 20 22 15 -9.1  
Hooghei 105 112 114 -6.3  
Hotak ‘68 101 108 112 -6.5  
HTTC  21 19 17 10.5  
Irene 269 231 224 16.5 1e (1e) 
JCV 98 113 114 -13.3  
Kapelle 63 65 57 -3.1  
Kerkwerve 25 26 28 -3.8  
Kruiskamp ‘81 44 48 49 -8.3  
De Kuub 10 11 12 -9.1  
Luto 129 133 139 -3.0  
Het Markiezaat 130 117 124 11.1  
De Meppers 75 79 87 -5.1  
MTTV ‘72 34 39 28 -12.8  
Never Despair 139 160 140 -13.1 (6e) 
Never Down 12 14 15 -14.3  
Nuland 16 16 18 0.0  
ODT 175 135 137 29.6 5e (10e) 
ONA   9   
OTTC 133 145 139 -8.3 (7e ) 
De Pin Pongers 43 38 51 13.2  
PJS 39 35 41 11.4  
Rally 55 40 54 37.5  
S.V. Red Star ‘58 89 85 84 4.7  
Renata 36 37 42 -2.7  
Reynaert 60 56 58 7.1  
R D T 33 39 35 -15.4  
Rotac ‘82 32 35 43 -8.6  
Sar ‘72 64 70 68 -8.6  
Scaldina 55 60 55 -8.3  
SVNB 12 12 13 0.0  
Smash 62 65 60 -4.6  
Smash ‘70 16 15 16 6.7  
Smash ‘73 49 31 28 58.1  
Smash ‘76 49 50 50 -2.0  
Son en Breugel 22 19 19 15.8  
Stiphout 95 93 114 2.2  
STV 33 32 33 3.1  
Tanaka 142 180 215 -21.1 10e (5e) 
Taverbo 148 139 148 6.5 6e (8e) 
Taveres 22 27 39 -18.5  
TCO ‘78 55 51 47 7.8  
TCS 46 52 51 -11.5  
TIOS ‘51 145 131 144 10.7 7e  
Treffers ‘68 7 9 9 -22.2  
TTVO 43 39 41 10.3  
TTV Schjjndel 47 46 54 2.2  
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 Bruto leden per jaar 
Vereniging 2008 2007 2006 Proc 08 vs 07 Plaats 
Unicum 124 129 141 -3.9  
Valkenswaard 93 81 48 14.8  
TTCV/Herwaarden 120 128 131 -6.3  
TTV Veldhoven 207 202 174 2.5 3e (2e) 
Vice Versa ‘51 107 101 108 5.9  
Vice Versa ‘64 16 17 12 -5.9  
Return Oss 47 42 46 11.9  
TTV Waalre 14 19 19 -26.3  
Waalwijk 31 37 42 -16.2  
Westerzicht 58 67 71 -13.4  
WITAC ‘89 58 57 68 1.8  
Yerseke 68 53 42 28.3  
TTC Middelburg  192 189 185 1.6 4e (4e) 
De Zwaantjes 34 37 38 -8.1  
Fortuna ‘83 10 10 11 0.0  
SVD   13   
NON 3 3 3 0.0  
Die Meede 17 13 8 30.8  
Prisma I&O 6 6 3 0.0  
Smash’84 3 3 3 0.0  
Wotac ‘03 12 12  0.0  
LGSV Veghel 17 20  -15.0  
EGS Eindhoven 1 1  0.0  
ECVA 18 7  157.1  
Persoonlijk lid 11 12 9 -8.3  
Totaal 5859 5799 5838 1.0  
 

 
 
In onderstaande tabel 2 zijn de bruto ledenaantallen per vereniging weergegeven met daarin 
tevens een onderverdeling in jongens, meisjes, mannen en vrouwen. 
Door een fout in het NAS-programma kan het aantal competitie spelende leden niet worden 
aangegeven. 
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Tabel 2 
 

Ledenstand per vereniging van de Afdeling ZuidWest (bruto ) per 31 december 2008 

 Naam Jongens Meisjes Jeugd Mannen Vrouwen Senioren   

   Totaal   Totaal Totaal 

 Aloysius   1   0   1   17   6   23   24  

 Always Fair   7   0   7   29   4   33   40  

 Arnemuiden   21   10   31   47   13   60   91  

 ASIO   20   4   24   21   0   21   45  

 Attaque   5   0   5   20   0   20   25  

 ATTC '77   8   3   11   46   17   63   74  

 ATTV 71   9   2   11   12   3   15   26  

 Belcrum   37   20   57   120   38   158   215  

 Bergeijk   10   6   16   41   12   53   69  

 Best   19   1   20   54   13   67   87  

 Big Smash   0   0   0   15   2   17   17  

 Breda   38   6   44   85   14   99   143  

 BSM   9   0   9   28   10   38   47  

 Budilia   20   9   29   80   25   105   134  

 Den Dijk   0   0   0   18   1   19   19  

 De Pinpongers   15   7   22   14   7   21   43  

 Deurne   6   3   9   26   2   28   37  

 De Zwaantjes   6   1   7   24   3   27   34  

 Die Meede   0   0   0   17   0   17   17  

 ECVA   0   0   0   17   1   18   18  

 Een en Twintig   17   3   20   43   10   53   73  

 Effect '71   11   1   12   18   0   18   30  

 EGS Eindhoven   0   0   0   1   0   1   1  

 Elshout   0   0   0   14   1   15   15  

 Flash   33   11   44   75   23   98   142  

 Fortuna '83   0   0   0   7   3   10   10  

 Geenhoven   3   0   3   20   2   22   25  

 GTI Terneuzen   0   0   0   4   0   4   4  

 Helmond 57   2   0   2   10   4   14   16  

 Het Markiezaat   30   4   34   73   23   96   130  

 HITA '79   0   0   0   18   2   20   20  

 Hooghei   22   10   32   48   25   73   105  

 Hotak '68   12   17   29   51   21   72   101  

 HTTC H'waarden   0   0   0   15   6   21   21  

 Irene   28   5   33   92   144   236   269  

 JCV   27   1   28   51   19   70   98  

 Kapelle   32   0   32   29   2   31   63  

 Kerkwerve   5   0   5   19   1   20   25  

 Kruiskamp 81   15   1   16   25   3   28   44  

 Kuub   0   0   0   10   0   10   10  
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Ledenstand per vereniging van de Afdeling ZuidWest (bruto ) per 31 december 2008 

 Naam Jongens Meisjes Jeugd Mannen Vrouwen Senioren   

   Totaal   Totaal Totaal 

 LGSV Veghel   0   0   0   10   7   17   17  

 LUTO   18   3   21   78   30   108   129  

 Meppers (H)   23   6   29   38   8   46   75  

 MTTV '72   8   1   9   22   3   25   34  

 Never Despair   48   15   63   72   4   76   139  

 Never Down   0   0   0   12   0   12   12  

 NON   0   0   0   3   0   3   3  

 Nuland   9   0   9   7   0   7   16  

 ODT   63   12   75   89   11   100   175  

 OTTC   28   12   40   74   19   93   133  

 PJS   11   1   12   22   5   27   39  

 Prisma I&O   0   0   0   4   2   6   6  

 Rally   32   2   34   21   0   21   55  

 RDT   5   11   16   5   12   17   33  

 Renata   0   0   0   32   4   36   36  

 Return Oss   16   5   21   25   1   26   47  

 Reynaert   32   5   37   19   4   23   60  

 ROTAC '82   5   0   5   21   6   27   32  

 SAR '72   4   9   13   32   19   51   64  

 Scaldina   15   2   17   36   2   38   55  

 Schijndel   9   0   9   34   4   38   47  

 Smash   26   4   30   31   1   32   62  

 Smash '70 (S)   0   0   0   13   3   16   16  

 Smash '73   21   6   27   19   3   22   49  

 Smash '76   17   7   24   21   4   25   49  

 Smash '84   0   0   0   2   1   3   3  

 Son en Breugel   0   0   0   18   4   22   22  

 Stiphout   19   7   26   62   7   69   95  

 STV   2   0   2   23   8   31   33  

 SVNB   0   0   0   10   2   12   12  

 SV Red Star '58   23   4   27   51   11   62   89  

 Tanaka   28   21   49   74   19   93   142  

 Taverbo   32   9   41   78   29   107   148  

 Taveres   0   0   0   19   3   22   22  

 t Batje   7   1   8   17   0   17   25  

 TCO '78   20   11   31   21   3   24   55  

 TCS   7   4   11   24   11   35   46  

 The Back Hands   18   3   21   47   3   50   71  

 TIOS '51   19   4   23   95   27   122   145  

 Treffers 68   0   0   0   7   0   7   7  

 TTC Middelburg   49   11   60   114   18   132   192  

 TTVO   8   3   11   22   10   32   43  
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Ledenstand per vereniging van de Afdeling ZuidWest (bruto ) per 31 december 2008 

 Naam Jongens Meisjes Jeugd Mannen Vrouwen Senioren   

   Totaal   Totaal Totaal 

 Unicum   25   2   27   84   13   97   124  

 Valkenswaard   18   8   26   55   12   67   93  

 Veghel   31   3   34   71   15   86   120  

 Veldhoven   31   16   47   122   38   160   207  

 Vice Versa '51   17   13   30   51   26   77   107  

 Vice Versa '64   0   0   0   14   2   16   16  

 Waalre   0   0   0   14   0   14   14  

 Waalwijk   11   2   13   18   0   18   31  

 Westerzicht   21   0   21   30   7   37   58  

 WITAC '89   15   8   23   22   13   35   58  

 Wotac '03   4   2   6   5   1   6   12  

 Yerseke   41   3   44   24   0   24   68  

Persoonlijk lid        9 2 11 11 

Totaal  1304   361   1665   3297   897   4194  5859  
 
 
Wetenswaardigheden 
 
Top 10 van verenigingen met de meeste meisjes in 2008 en (2007) 
 
Nieuw in de top 10 zijn Vice Versa’51, ODT, TTC Middelburg, TCO’78 en Flash 
 

1. Tanaka 21 (25) 
2. Wanzl/Belcrum 20 (15) 
3. Hotak’68 17 (20) 
4. Veldhoven 16 (13) 
5. Never Despair 15 (20) 
6. Vice Versa’51 13 (11) 
7. OTTC 12 (12) 
8. ODT 12 (5) 
9. RDT 11 (16) 
10. TTC Middelburg 11 (11) 
11. TCO’78 11 (11) 
12. Flash 11 ( 5) 

 
Top 10 van verenigingen met de meeste jongens in 2008 en (2007) 
 
Nieuw in de top 10 zijn Yerseke, Breda, Flash, Reynaert, Kapelle, Rally en Taverbo 
 

1. ODT 63 (48) 
2. TTC Middelburg 49 (46) 
3. Never Despair  48 (52) 
4. Yerseke 41 (25) 
5. Breda 38 (28) 
6. Wanzl/Belcrum 37 (38) 
7. Flash 33 (26) 
8. Reynaert  32 (23) 
9. Kapelle 32 (30) 
10. Rally 32 (20) 
11. Taverbo 32 (15) 
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Top 10 van verenigingen met de meeste vrouwen in 2008 en (2007) 
 
Er zijn geen nieuwe verenigingen bijgekomen 
 

1. Irene 144 134) 
2. Veldhoven 38 (37) 
3. Wanzl/Belcrum 38 (27) 
4. Luto 30 (29) 
5. Taverbo 29 (28) 
6. Tios’51 27 (24) 
7. Vice Versa’51 26 (26) 
8. Budilia 25 (24) 
9. Hooghei 25 (26) 
10. Het Markiezaat 23 (27) 
11. Flash 23 (24) 

 
Tot 10 van verenigingen met de meeste mannen in 2008 en (2007) 
 
Nieuw in de top-10 zijn Irene, ODT, Budilia en Luto 
 

1. Veldhoven 122 (119) 
2. Wanzl/Belcrum  120 (113) 
3. Middelburg 114 (115)  
4. Tios’51 95 (85) 
5. Irene 92 (64) 
6. ODT 89 (72) 
7. Breda 85 (85) 
8. Unicum 84 ( 83) 
9. Budilia 80 (82) 
10. Taverbo 78 (84) 
11. Luto 78 (76) 

 
Extra vermeldenswaardig zijn de volgende feiten: 
 

• Het oudste lid bij de dames is Mw. B. de Leeuw-Lemmens, geboren in 1917 (Luto).  
• Het oudste lid bij de heren is Piet Mantoua, geboren in 1919 (TTCV Herwaarden). 
• Het jongste lid bij de jongens is Jesse Beem, geboren in augustus 2006 (TTCV Herwaarden). 
• Het jongste lid bij de meisjes is Floor Robben, geboren in maart 2008 (Tios’51). 
 
 
Ria Elshof 
Ledenadministratie 
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Agendapunt 4.c 
 

Jaarverslag Werkgroep Competitiezaken 2008 
 
De Werkgroep Competitie bestond in 2008 uit de volgende personen: 
 
ACL: Alexander Heil (tot april) 
         Richard Heil (vanaf april) 
SCL: Remco Dijkers 
JCL: Johan ’t Hooft 
 
Als decentrale competitieleiders fungeerden Bert Koenen, Ronald de Wild, Judith Morcus, Kees van 
Oers, Herman Simons, Henk van der Linden (allen senioren), Mattanja Dijkers, Hans Stoker, Richard 
Heil, Alexander Heil (allen jeugd) 
 
De competitiecommissie is in 2008 eenmaal bij elkaar gekomen om de lopende zaken te bespreken. 
Overige zaken konden per e-mail en telefoon worden afgehandeld.  
Er kan worden teruggekeken op een vlot verlopen jaar, waarin weinig grote problemen werden 
geconstateerd. Wel is het een zorgwekkende ontwikkeling dat verenigingen in toenemende mate 
wedstrijden kort voor aanvang bij hun tegenstander afmelden. 
 
In 2008 hebben we na een kort ziektebed afscheid moeten nemen van Bert Koenen, die zijn functie 
als competitieleider ruim 7 jaar heeft vervuld. 
 
De Competitiecommissie werd ook in 2008 bijgestaan door de Adviesgroep Competitie, die de door 
SCL en JCL gemaakte competitie-indeling aan een kritisch oog onderwerpt. 
De adviesgroep bestond ook dit jaar uit Cor Bom, Marlies Somers en Joop Maas. Na het neerleggen 
van zijn taak als ACL is Alexander Heil hieraan toegevoegd 
 
Piet Rombouts en Leon van Esch hebben de wekelijkse uitslagendienst wederom uitstekend bemand. 
De najaarscompetitie van 2008 was voor de heer Rombouts echter de laatste. Met zijn overlijden in 
december neemt het tafeltennis in onze afdeling afscheid van een markant persoon, die decennialang 
synoniem was voor de telefonische uitslagendienst. 
Tevens markeert dit het eind van een tijdperk. Vanaf 2009 kunnen de uitslagen nog slechts via de 
website worden gemeld. 
 
In december kwam het bericht dat de ontwikkeling van de competitiemodule in NAS weer zal worden 
opgestart. De verenigingen is door het bondsbureau verzocht hun teamlijsten naast de reguliere 
manier ook in NAS in te voeren. Het is de bedoeling van de projectgroep dat deze competitiemodule 
het gebruik van de oude CAA-programmatuur door de competitieleiding vanaf 2010 zal vervangen.  
 
Kampioenen voorjaarscompetitie 2008 
 
Senioren: 
Hoofdklasse: Middelburg 2, SAR’72 1, Wanzl/Belcrum 2 
1e klasse: ODT 1, Breda 1, OTTC 1, Taverbo/Sabo 1, Valkenswaard 2, Budilia 1 
2e klasse: Smash’76 2, Vice Versa’51 2, Back Hands 4, Irene 3, Wanzl/Belcrum 7, Never  
      Despair 5, Eenentwintig 1, Flash 2, ATTC’77 1 
3e klasse: Big Smash 1, Yerseke 1, Vice Versa’51 4, Tanaka 1, Waalwijk 1, Smash 2, Luto 3,  
                de Zwaantjes 2, Elshout 2, Never Despair 7, PJS 1, Stiphout 5, Stiphout 6,  
                Stiphout 4, Deurne 2 
4e klasse: Yerseke 2, Middelburg 9, Kapelle 2, ODT 5, Wanzl/Belcrum 10, Wanzl/Belcrum 11 
                BSM 4, TTCV/Herwaarden 9, de Kruiskamp’81 4, TTCV/Herwaarden 8, Stiphout 7,  
                Eenentwintig 3, Unicum 8, Flash 6 
5e klasse: RDT 2, Scaldina 4, TCO’78 3, Vice Versa’51 7, ODT 6, Elshout 4, OTTC 7,  
                TTCV/Herwaarden 10, Unicum 10, Geenhoven 3, Deurne 3, Son & Breugel 3, Son  
                & Breugel 2 
6e klasse: STV 3, Scaldina 5, Kerkwerve 3, Witac’89 4, Back Hands 7, Never Despair 11,  
                JCV 9, de Kruiskamp’81 5, Eenentwintig 5, Taveres 2, Budilia 9, ATTV’71 2 
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7e klasse: Den Dijk 4, TCS 6, Scaldina 7, Tanaka 8, Return Oss 6, ASIO 3, Deurne 6, de  
                 Meppers 7 
 
Junioren: 
1e klasse: Wanzl/Belcrum 2, Stiphout 2 
2e klasse: Vice Versa’51 1, Smash 1, Waalwijk 2, JCV 1 
3e klasse: Scaldina 2, Veldhoven 4, OTTC 3 
4e klasse: ODT 2, Luto 1, PJS 1, Valkenswaard 2 
5e klasse: Scaldina 3, Smash 2, Hooghei 2 
6e klasse: Hotak’68 3, OTTC 4, de Meppers 4 
Aspiranten: 
1e klasse: de Meppers 2 
2e klasse: Oudelande 2, JCV 3 
3e klasse: Middelburg 6, Yerseke 3, Veldhoven 6 
4e klasse: ODT 4, Tanaka 7, JCV 5 
5e klasse: Arnemuiden 4, Tanaka 8, ASIO 1, Valkenswaard 3 
 
Kampioenen najaarscompetitie 2008 
 
Senioren: 
Hoofdklasse: TTCV/Herwaarden 2, Arnemuiden 1, Red Star’58 1 
1e klasse: Wanzl/Belcrum 4, TCS 1, TIOS’51 1, Elshout 1, Valkenswaard 3, Stiphout 1 
2e klasse: ODT 3, Arnemuiden 2, Arnemuiden 3, Die Meede 1, Schijndel 1, Vice Versa’64 1 
                 Wanzl/Belcrum 7, de Meppers 1, Flash 2 
3e klasse: Kapelle 1, SAR’72 4, Markiezaat 2, Markiezaat 3, Die Meede 2, Elshout 3, de  
                 Kruiskamp’81 2, ASIO 1, Rally 1, Never Despair 7, de Meppers 2, MTTV’72 1,  
                 Valkenswaard 4, Unicum 6 
4e klasse: Middelburg 10, Reynaert 1, Witac’89 1, Tanaka 2, TIOS’51 5, Back Hands 6,  
                 Hita’79 1, de Kruiskamp’81 4, Taverbo/Sabo 3, Taverbo/Sabo 5, Taverbo/Sabo 6,  
                 de Meppers 3, Budilia 4, Veldhoven 5, Veldhoven 7 
5e klasse: St.Aloysius 1, Middelburg 12, Middelburg 13, Back Hands 7, Vice Versa’51 8,  
                 Irene 9, Irene 7, Irene 8, JCV 8, Treffers’68 1, Unicum 11, Bergeyk 6, Unicum 9 
6e klasse: RDT 3, Westerzicht 2, Oudelande 4, Tanaka 10, BSM 6, Always Fair 6, JCV 9,  
                TTCV/Herwaarden 11, ATTC’77 4, Stiphout 10, Helmond’57 1, ATTC’77 7 
7e klasse: St.Aloysius 4, Scaldina 7, Hotak’68 8, Vice Versa’51 12, Hooghei 5, de Meppers 7,  
                Red Star;58 6 
 
Junioren 
1e klasse: Wanzl/Belcrum 3, Waalwijk 1 
2e klasse: Hotak’68 1, Smash 1, Return Oss 1, Veldhoven 2 
3e klasse: Westerzicht 2, Westerzicht 1, JCV 2, Stiphout 3 
4e klasse: Vice Versa’51 3, TCO’78 1, TIOS’51 2, Unicum 2, Flash 5 
5e klasse: Westerzicht 3, ODT 3, Smash 3, Hooghei 3, Valkenswaard 3, Flash 6 
Aspiranten 
1e klasse: JCV 3 
2e klasse: ODT 4, Flash 7 
3e klasse: Hotak’68 3, Irene 3, Bergeyk 3 
4e klasse: Smash’76 4, ODT 5, Tanaka 8, Never Despair 5, Hooghei 4, Flash 9 
 
 
Remco Dijkers, ACL a.i. 
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Agendapunt 4.d 
 

Jaarverslag Werkgroep Toernooien en Wedstrijden 2008 
 
Algemeen       
De samenstelling en taakverdeling binnen de commissie was als volgt:  
Nico van Erp Voorzitter, planning toernooien en evenementen.   
Jeanette Huizinga    Secretaris 
René Lauwerijssen    Jeugd A/B meerkampen, Jeugd C/D meerkampen, 
Jan van Gemert       Top zeskampen jeugd, Kindertafeltennisfeest 
Mick van Hoof Afdelingskampioenschappen 
Harry Kuijpers     Senioren licenties 
Daan Mijnsbergen Jeugdlicenties 
Bram Houterman Regionale Zeeuwse activiteiten, Top zeskampen jeugd 
 
Algemene opmerking: 
In dit jaarverslag treft u aan gegevens over het kalenderjaar 2008. 
In het afgelopen jaar vergaderde de Werkgroep T en W van de afdeling ZuidWest 3 keer. Daarnaast 
waren vertegenwoordigers van de Werkgroep diverse keren aanwezig bij landelijke vergaderingen. 
O.a. Bondsraad, KIndertafeltennisfeest en licentie besprekingen 
 
Jeugd A/B meerkampen (seizoen 2008 - 2009):   
Aan deze meerkampen kan deelgenomen worden door de jeugdleden met een A- en B-licentie en 
de sterke C-spelers. Ook dit jaar mochten alle C-spelers inschrijven. Voor de welpen is er een vrije 
inschrijving. 
De B-, de sterke C-spelers en de welpen moeten aan deze wedstrijden deelnemen om zich te 
plaatsen voor de regionale ronde. De A-spelers plaatsen zich automatisch hiervoor, maar moeten 
zich wel via de afdeling hiervoor aanmelden. Er werden 3 voorronden gespeeld, te weten op 21 
september,  5 oktober en 26 oktober 2008. 
De hoogst geëindigde spelers(sters) werden ingeschreven voor de nationale jeugdmeerkampen. Het 
aantal plaatsen dat een afdeling toegewezen krijgt voor deze regionale ronden wordt mede 
bepaald door het aantal A-spelers(sters) waarover de afdeling beschikt en de klassering op de begin 
ranglijst van het seizoen 2007-2008.  
Bij de junioren jongens werd geen finale gespeeld in verband met het grote aantal plaatsen dat de 
afdeling ZuidWest kreeg toegewezen. 
In het seizoen 2008 – 2009 waren er in totaal   159  deelnemers (  96 jongens en  63 meisjes) van  22  
verenigingen. 
Uitgesplitst naar categorie betekent dat: 
 

08 07 06 08 07 06  08 07 06  08 07 06 
 Junioren Kadetten Pupillen welpen 

Jongens 46 49 63  46 17  30 13 16 21  11 5 9  
Meisjes 29 27 21 18 26 22  9 12 11  7 12 9  

Totaal 75 76 84 64 43 52 22 28 32 18 17 18 
 
De winnaars van de afdelingsfinales in 2008 zijn (seizoen 2008 - 2009): 
Jongens  junioren: Wouter van de Stee Never Despair 
 kadetten: Timo Welten Stiphout   
 pupillen: Alexander Damnjanovic Wanzl/Belcrum   
 welpen: Allert van der Wal Flash 
Meisjes junioren: Lisette van Meel Witac’89   
 kadetten: Esmee Schaar Vice Versa’51  
 pupillen: Maaike Molders Vice Versa’51   
 welpen: Renske de Wijs Never Despair  
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Nationale jeugdmeerkampen 2008 (seizoen 2007-2008)    
De landelijke CTW organiseerde in 2008 opnieuw deze jeugdmeerkampen. In onderstaande jaren 
werd door de volgende aantallen ZuidWest spelers(sters) aan de Nationale jeugdmeerkampen  
deelgenomen: 
 

 Kwart finale Halve finale Finale 

 ‘08 ´07 ´06 ‘08 ‘07 ´06 ‘08 ´07 ´06 

Meisjes jun. 12 6 12 6 5 8 2 - 3 

Meisjes kad. 7 8 6 2 5 4 1 3 1 

Meisjes pup. 5 8 5 2 2 2 1 1 1 

Meisjes welp 5 5 6 3 3 4 2 1 2 

Jongens jun. 6 8 11 2 2 5 - 1 - 

Jongens kad. 4 8 8 4 1 3 2 1 - 

Jongens pup 5 9 4 4 4 2 2 2 1 

Jongens welp 3 4 8 3 2 6 1 2 5 

Totaal 52 56 60 26 24 34 11 11 13 

 
 
Meisjes  
Junioren:  2e  Simone de Klerk (SAR’72)  
      9e  Marlotte Staps  (Flash) 
Kadetten:    1e  Dianne Overbeeke (Hotak’68) 
Pupillen:    7e  Joyce van Tuyl (Veldhoven) 
Welpen:    6e  Amber van de Velde (Stiphout) 
       10e Anne van Geel (Bergeijk) 
 
Jongens   
Kadetten:   8e Stefan van Dooremaal (Never Despair) 
       9e Elwin van Tuyl (Veldhoven)  
Pupillen:     6e Jordi van de Schoot(Veldhoven) 
      7e Rens Mecking (Flash)  
Welpen :     4e Lennart Slaats (Wanzl/Belcrum)  
 
 
Jeugd C/D en welpen meerkampen 2008 (seizoen 2007- 2008)     
Aan deze meerkampen mogen alle ZuidWest  jeugdleden deelnemen, die op het moment van 
inschrijving niet in het bezit zijn van een A- of B-licentie. 
Het aantal deelnemers is dit seizoen weer teruggelopen naar 166 deelnemers (130jongens en 36 
meisjes) van 27 verenigingen. Er werden 2 voorrondes en de finale gespeeld. De speeldata waren: 
17 februari,9 maart en de finales op 20 april 2008  
 
 2008 2007 2006 
Meisjes junioren C 5 7 4 
Meisjes junioren D 2 1 1 
Meisjes kadetten C 9 12 13 
Meisjes kadetten D 3 1 2 
Meisjes pupillen C 6 10 3 
Meisjes pupillen D 3 3 2 
Meisjes welpen A 1 - - 
Meisjes welpen D 7 12 13 
Jongens junioren C 18 38 37 
Jongens junioren D 22 13 7 
Jongens kadetten C 24 23 19 
Jongens kadetten D 16 13 20 
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Jongens pupillen C 14 19 24 
Jongens pupillen D 15 9 12 
Jongens welpen A - - 1 
Jongens welpen D 21 12 21 
Totaal 166 171 179 

 
De diverse winnaars van de C/D meerkampen 2008: 
      
Jongens junioren C: Jeremy Middeldorp  Never Despair  
Jongens junioren D: Bart Bekkers  JCV 
 
Jongens kadetten C/ Sven van Beeek Valkenswaard 
Meisjes junioren C:  
 
Jongens pupillen C: Luc van deValk  Meppers 
  
 
Jongens kadetten D/   
Meisjes junioren D: Marijn van Aalst  Unicum   

 
 Meisjes pipillen C: Suzan Wolfhagen  Hooghei 
 Jongens pupiilenD D/     
 Meisjes kadetten D: Lieke Rijkers  Valkenswaard   
  
 Meisjes pupillen D/  

Jongens welpen D: Robi Damnjanovic  Wanzl/Belcrum 
 
Meisjes welpen D: Alice Vos  Breda  

   
   

  
    
Top 6-kampen jeugd  Najaarscompetitie 2008     
 
De uitslagen zijn als volgt. 
Oss: 
Junioren 
1e klasse: 1 Timothy Bakker Waalwijk  
2e klasse: 1  Luuk Mulders Never Despair  
3e klasse: 1 Marc van Happen Unicum         
4e klasse: 1 Giel Franssen OTTC  
5e klasse:  1 Erik Wulmsen Valkenswaard        
6e klasse:  1 Wesley Ketelaars ATTV’71 
Aspiranten 
2e klasse: 1 Stan Sengers Bergeijk 
3e klasse: 1 Robi Damnjanovic   Wanzl/Belcrum 
4e klasse:     1 Glenn Vogel     JCV    
5e klasse     1 Luuk van Hamond    Taverbo/Sabo   
Bergen op Zoom: 
Junioren:  
2e klasse:     1 Petar Damnjanovic   Wanzl/Belcrum  
3e klasse:     1 René Linders    Tanaka  
4e klasse:      1 Clemens Spoor    Westerzicht 
5e klasse:     1 Stefan van den Brand   ODT  
6e klasse:      1 Gijs Brans     Breda 
Aspiranten: 
1e klasse:     1 Martijn Stouten    Scaldina 
2e klasse:      1 Danny Matenahoru   TTC Middelburg 
4e klasse:     1 Niels Hoek van Dijke   Kapelle 
5e klasse:     1 Dennis Oonincx    Tanaka 
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Senioren licenties (stand t/m 31 december 2008)    
Het aantal seniorleden die een licentie hebben liet een verhoging zien van 18 personen. Bij de 
heren 18 meer en bij de dames 3 minder.  
  2008 2007 2006     
Aantal licenties per 31 december 2008 2880 2956 2865   
Waarvan een D t/m H licentie     2711 2774 2698   
Leden met meer dan één licentiejaarkaart: 76 82 68   
 
 
Per 31 december 2008 is de verdeling van de senioren licenties als volgt: 
 
Heren 2008 2007 2006   
A: 4 6 4   
B: 29 37 37   
C: 50 48 45   
D: 217 216 212   
E: 383 377 351   
F: 673 677 671   
G: 518 550 556   
H: 544 564 542   
Totaal: 2418 2475 2418  
 
Dames    
A: 5 4 2   
B: 22 25 26   
C: 59 63 55   
D: 118 110 91   
E: 135 149 144   
F: 123 131 129   
Totaal: 462 481 447   
     
 
 
Gedurende het seizoen werden de onderstaande aantallen gemuteerd: 
 2008 2007 2006          
Licentieverhoging: 115 234 90   
Licentieverlaging: 7 29 20   
Nieuwe licentie: 301 231 280   
     
 
 
Aan de volgende verenigingen werden per 31-12-2008 de meeste licentiepassen uitgegeven: 
 
 2008 2007 2006   
    
1.   Veldhoven 96 93 82   
2    Middelburg 92 90 88 
3    Tios’51 85 81 83   
4    Unicum 83 87 88   
5    Wanzl/Belcrum 82 89 88   
6    Taverbo/Sabo 70 72 68 
7    Breda 67 73 69    
8    Never Despair 63 68 64   
9    Vice Versa’51 62 -- -- 
10  Irene 61 -- -- 
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Overzicht van verenigingen met de meeste licenties per categorie  per 31 december 2008: 
 
Heren    
A Bergeijk, 2   
B Middelburg 5  
C Wanzl/Belcrum-TTCV/Herwaarden 7 
D Never Despair 17  
E       Middelburg                                                              19 
F Middelburg                                                              23   
G Veldhoven 28 
H Tios´51 24  
 
Dames 
A Middelburg 2 
B Sar´72, Hotak’68 4  
C JCV- Tios ’51 7  
D Flash-Wanzl/Belcrum 7 
E Budilia 7  
F Tios’51- Veldhoven 8   
 
Licenties jeugd:      gereed    
 
 2008    2007    2006   
         
Jongens A B C   totaal A B C totaal A B C  totaal  
Junioren 3 28 141 172 0 21 181 202 3 27 158 188 
Kadetten 4 9 117 130 3 4 136 143 4 3 117 124 
Pupillen 2 3 58 63 4 4 77 85 2 6 54 62  
Welpen 0 - - 0 - - - - 1 0 0 1 
Totaal 9 40 316 365 7 29 394 430 10 36 329 374 
 
Meisjes A B C  totaal A B C  totaal A B C totaal  
Junioren 7 20 29 56 5 15 38 58 4 10 35 49 
Kadetten 3 14 31 48 2 11 35 348 4 10 26 40 
Pupillen 2 5 16 23 0 7 26 33 0 5 16 21 
Welpen 1 - - 0 0 - - - 0 0 0 0  
Totaal   13 39 76 127 11 33 65 139 8 25 77 110 
   
 
Spelers die geen A-, B- of C-licentie hebben, hebben een D-licentie 
 
 
ZuidWest kampioenschappen  
Door de verplaatsing van de afdelingskampioenschappen naar januari 2009 deze keer geen 
jaarverslag. 
  
 
 
Kindertafeltennisfeest     
Voor het KTTF hadden zich dit jaar 32 verenigingen aangemeld. Verenigingen die voor de eerste 
keer aan het KTTF deelnamen en voor de verenigingen die de afgelopen 3 jaar niet hadden 
deelgenomen was er een startsubsidie van € 50,00. Daarnaast konden alle verenigingen meedelen in 
de jaarlijkse subsidie van € 1300,00.  
Van de 32 verenigingen hebben 31 verenigingen het evaluatie formulier ingeleverd. Van ttc 
Middelburg werd geen formulier ontvangen. 
De verenigingen Best en BSM hebben vanwege organisatorische problemen geen KTTF kunnen 
organiseren. Bovendien hadden Irene en JCV dermate weinig aanmeldingen dat zij het evenement 
niet hebben door laten gaan. In totaal hebben 1518 kinderen aan het KTTF deelgenomen.  
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Afdelingsontmoeting       
Zondag 23 november 2008 stond de afdelingsontmoeting op het programma. Het was de 17e 
ontmoeting in serie. Hieraan werd deelgenomen door de afdelingen West, Holland-Noord, Midden 
en ZuidWest. De afdeling Midden heeft de plaats ingenomen van Gelre. De ontmoeting vond plaats 
in Oss in de zaal van OTTC waar de onze afdeling voor de organisatie zorg droeg. 
Het aantal afmeldingen van de geselecteerde jeugdleden was alleen bij de jongens junioren groot. 
In de overige 5 klasse kon praktisch het sterkste team opgesteld worden. Van de 4 afdelingen waren 
op de dag geen afmeldingen. Er kon dus met 48 gestart worden. 
  
1 ZuidWest  45 punten  
2 Holland Nrd. 38 punten  
3       West                 30 punten 
4 Midden  28 punten 
 
 
Evenementenagenda   
Afgelopen bondsjaar werden door de ZuidWest verenigingen wederom diverse evenementen 
aangemeld bij de werkgroep T&W voor plaatsing op de agenda. 
Elk jaar moeten we toch vermelden dat we nog steeds niet in staat om de agenda compleet te 
krijgen. Dit omdat er nog steeds verenigingen zijn die geen gehoor geven aan de oproep om 
toernooien aan te melden. 
Verder blijft het blijkbaar moeilijk voor de verenigingen om er voor te zorgen dat de gevraagde 
uitslagen enz. opgestuurd worden.  
 
Opgenomen in de agenda werden de volgende evenementen: 
 
datum naam evenement Organisatie  
05-01-08 Back Hands toernooi jeugd The Back Hands 
06-01-08 Back Hands toernooi senioren The Back Hands 
12-01-08  Reg.kampioenschappen Noord-Oost Brabant jeugd OTTC 
12-01-08 Reg.kampioenschappen Midden Brabant Jeugd   Regio bestuur 
13-01-08 Reg. kampioenschappen Midden-Brabant / senioren Regio bestuur 
13-01-08 Open Zeeuwse gemengd dubbel toernooi ZTTW ism Middelburg  
19-01-08 Top Meerkampen jeugd Werkgroep T en W ZuidWest 
20-01-08 Vroco Dames toernooi Bergeijk 
17-02-08 1e ronde afd. jeugdmeerkampen C/D-lic. Werkgroep T en W ZuidWest 
10-02-08 ½ finales nationale jeugdmeerkampen Werkgroep T en W ZuidWest 
02-03-08 37e Maasland teamtoernooi / jeugd en senioren OTTC 
09-03-08 2e ronde afd. jeugdmeerkampen C/D-lic. Werkgroep T en W ZuidWest 
09-03-08 27e Flash toernooi Flash  
16-03-08 Beginners toernooi Tanaka Tanaka 
13-04-08 Open Geldropse kampioenschappen Unicum 
19-04-08 Finales afd. jeugdmeerkampen C/D spelers Werkgroep T en W ZuidWest 
20-04-08 Markiezaat Top 12 Het Markiezaat  
20-04-08 Finale jeugdmeerkampen C/D Werkgroep T en W ZuidWest 
26-04-08 Nederlandse jeugd kampioenschappen B-lic. Stiphout 
27-04-08 Nederlandse jeugdkampioensch. A-lic. Stiphout 
15-05-08 Open Sasse kampioenschappen <4e klasse STV 
16-05-08 Reg.bestuurstoernooi Noord Oost Brabant OTTC 
16-05-08 Open Sasse kampioenschappen >4e klasse STV 
16-05-08 Ned.kampioenschappen senioren NTTB (Eindhoven) 
17-05-08 Ned.kampioenschappen senioren NTTB (Eindhoven) 
24-05-08 De Nacht van de Rots Taverbo/Sabo 
24-05-08 Open Mierlose kmapioenschappen MTTV’72 
06-06-08 Nat.jeugdmeerkampen finales Werkgroep T en W ZuidWest 
06-06-08 Hackenberg Cup   Finale Arnemuiden 
06-09-08 Flash Open Douche toernnooi Flash 
06-09-08 Open Zeeuws kampioenschappen jeugd ZTTW 
07-09-08 Open Zeeuws kampioenschappen senioren ZTTW 
21-09-08 Kwalificatie meerkampen A/B jeugd 1e ronde Werkgroep T en W ZuidWest 
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05-10-08 Kwalificatie meerkampen A/B jeugd 2e ronde Werkgroep T en W ZuidWest 19-
10-08 Open Rossumse kampioenschappen jeugd Rotac’82 
26-10-08 Open Astense/Deurnese kampioenschappen ATTV´71 + Deurne 
26-10-08 Kwalificatie meerkampen A/B jeugd finale Werkgroep T en W ZuidWest 
02-11-08 Flash Mixed toernooi Flash  
23-11-08 Afdelings ontmoeting Jeugd Werkgroep T en W ZuidWest  
20-12-08 Nat. Jeugdmeerkampen ¼ finales Werkgroep T en W ZuidWest 
21-12-08 Nat. Jeugdmeerkampen ¼ finales Werkgroep T en W ZuidWest 
 
Nico van Erp 
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Agendapunt 4.e 
 
 

Jaarverslag Communicatie 2008 
 
 
Op de ALV van 2008 was er ook een `na de pauze sessie` met communicatie als onderwerp. Tijdens 
deze sessie konden we met een aantal personen van gedachten wisselen over `communicatiezaken” 
binnen de afdeling. Onze plannen werden toegelicht en van de zijde van de verenigingen werden 
ook hele nuttige suggesties aangedragen. We hebben deze niet allemaal kunnen verwezenlijken, 
maar we zijn een eind op weg. 
De drie belangrijkste werkterreinen voor 2008:  
 
Competitiebulletin info ZuidWest 
Het bulletin blijft een heel nuttig instrument om wekelijks veel informatie bij een groot aantal 
personen te krijgen. We blijven daar dan ook zeker mee doorgaan. De e-mails met daarin de 
aankondiging van nieuwe uitgaven worden ook gewaardeerd. We gebruiken deze e-mails ook om de 
aandacht op bepaalde zaken te vestigen. Ook daar willen we in de toekomst mee doorgaan. Indien 
relevant kunnen ook verenigingen hier een mededeling in kwijt. 
 
ge-Mixed 
ge-Mixed verscheen in 2008 vijf maal onder verantwoordelijkheid van hoofdredacteur Johan 
Heurter, tevens kopijzoeker, tevens kopijschrijver, tevens vormgever. Het moge duidelijk zijn dat 
Johan het grootste deel van het werk voor ge-Mixed op zich neemt. 
Voor 2009 wordt wel aan een andere formule gedacht om de informatie uit ge-Mixed in de afdeling 
te verspreiden. We denken daarbij dat een nauwere verwevenheid met de website een goede 
oplossing kan zijn. 
 
www.nttb-zuidwest.nl 
In 2007 mochten we een gemiddeld bezoekersaantal van rond de 20.000 per maand rapporteren. 
We dachten toen zo´n beetje het maximum te hebben bereikt, maar voor 2008 blijkt het 
gemiddelde nog boven de 26.000 uit te komen met een maximum van 36.469 voor november 2008. 
De website weet kennelijk nog steeds nieuwe bezoekers te trekken of dat men vaker terugkomt. 
Een grote nieuwigheid voor de site was het invullen van persoonlijke prestaties voor de eigen 
overzichten van de verenigingen. Tijdens de najaarscompetitie maakten zo´n 30 
wedstrijdsecretarissen hiervan gebruik. Op moment van schrijven van dit verslag, maart 2009, 
waren dat er meer dan 80. Kennelijk een graag geziene uitbreiding. 
Verder is een beperkte zoekfunctie beschikbaar en wordt het nieuws ook via een zogenaamde RSS-
feed beschikbaar gesteld. 
Een van de trieste zaken van 2008 was ongetwijfeld het overlijden van Dhr. Rombouts. Met zijn 
overlijden kwam een einde aan 40 jaar telefonische uitslagendienst in de afdeling. Inmiddels 
melden alle verenigingen hun uitslagen via de website. 
 
Wederom wil ik iedereen bedanken voor hun medewerking aan het realiseren of het leveren aan 
bijdragen voor infoZuidWest, ge-Mixed en de website. 
 
Henk Sandkuyl (Werkgroep Communicatie) 
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Agendapunt 4.f 

 
Jaarverslag Opleidingen 2008 
 
Ik sloot het vorige jaarverslag af met de woorden “er zijn heel wat mensen gestart met een 
opleiding, nu nog even afronden”. Dat terug lezend doe ik dat met teleurstelling. Het komt, met 
name bij de opleidingen Tafeltennisbegeleider 1 en Tafeltennisbegeleider 2, te vaak voor dat 
begonnen wordt aan de opleiding, de bijeenkomsten enthousiast bezocht worden, maar de 
afronding achterwege blijft. 
 
Hier een overzicht van de mensen die een opleiding tot een goed eind brachten. 
 
Tafeltennistrainer A (Oss) 
Mark Coumans (Oss)      Erik Pieter Spiering (s-Hertogenbosch) 
Rolf van den Eerenbeemt (’s-Hertogenbosch)  Marijn van der Waals (Geldrop) 
Toon Klijn (Drunen) 
 
Tafeltennistrainer 2 (Bergen op Zoom) 
Danny Tange (Yerseke) 
 
Tafeltennisbegeleider 1 
Frank Frietman (Standdaarbuiten)    Ralph Gijsbrechts (Kaatsheuvel) 
Ellen Hage (St. Annaland)     Jan de Haas (Breda) 
Alexander Kraan (Kruiningen)    Jenny van der Heijden (Schijndel) 
Corné Verschuren(Oudenbosch)    Wil Kuiper (Vlijmen) 
Koos de Fokkert (Herwijnen)     Edith van der Lans (’s-Hertogenbosch) 
Hubert van der Meijden (Opijnen)    Kim Leemans (Breda) 
Rolf Balkenende (Waalwijk)     Peet Neelen (Oss) 
Henk van den Houdt (Geertruidenberg)   Rick Oostelbos (’s-Hertogenbosch) 
Maarten van Vliet (Raamsdonksveer)   Marcel Pels (’s-Hertogenbosch) 
Kevin van Aalst (Rossum)     Berry Salfischberger (Vlijmen) 
Els Damen (’s-Hertogenbosch)    Peter Stassen (Oss) 
Giel Fransen (Lith)      Angelie van Uden (’s-Hertogenbosch) 
Nina Veeken (’s-Hertogenbosch)    Ton Wolfhagen (Heusden) 
Roy van Zundert (Breda) 
 
Planning: 
 
Er loopt momenteel een (pilot)opleiding Tafeltennistrainer 3 in Oudenbosch. 
Ook nemen leden van onze afdeling deel aan die zelfde pilot in Nederweert. 
Voor Tafeltennisbegeleider 1 zijn opleidingen in voorbereiding in Middelburg, Bergeijk en Veghel. 
 
Adri Dam 
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Agendapunt 4.g 
 
 

Jaarverslag Werkgroep Technische Zaken 2008 
 
Technisch beleidsplan 
Door de werkgroep is eind  2006 / 2007 een technisch beleidsplan opgesteld voor de periode 2007-
2010. Dit plan is tijdens de Algemene ledenvergadering op 8 mei 2007 aangenomen. Belangrijke 
doelen in het plan: 
• ZuidWest bij de beste drie jeugdafdelingen van Nederland alle categorieën, te meten in 

plaatsen bij de top 20 van de A-ranglijst in 2010 
• Jeugdopleiding ZuidWest is de beste in Nederland in 2010 en vergelijkbaar met de betere in 

Europa 
• Breed draagvlak voor technisch beleid ZuidWest bij jeugdspelers, clubs en afdelingsbestuur 
• Technisch beleid als middel voor werving en behoud van jeugdspelers 
 
 
Wat is er in 2008 gerealiseerd in de sfeer van het Technisch beleidsplan 

• De Regionale bondstraining is voortgezet in Waalwijk onder leiding van  bondstrainer Ralf 
Kosters. De bezetting bleef door verschillende omstandigheden nog wat mager.  

• De goed lopende afdelingstraining in West Brabant onder leiding van Theo van Mullekom is 
gecontinueerd, en loopt nog steeds goed.  

• Begin 2008 is een nieuwe afdelingstraining gestart in Zuid-Oost Brabant onder leiding van de 
nieuwe afdelingstrainer Peter Boonen. Deze training wordt bezocht door 15 spelers (welpen – 
kadetten). Deze training kent een opzet welke de samenwerking met en het draagvlak bij de 
clubs moet verstevigen. Er wordt getraind op zondagmorgen (als er geen toernooien zijn) bij de 
verschillende clubs (steunpuntclubs) en er is telkens een verenigingstrainer aanwezig naast de 
afdelingstrainer (dit geeft de mogelijkheid om gericht over de spelers te praten).  

• De afdelingstraining in Noord Oost Brabant is na de zomer 2008  opnieuw geprobeerd. Helaas is 
de doorstart nog niet geslaagd. 

• Eind 2008 is het gelukt om ook in de regio Zeeland een afdelingstraining te organiseren. Deze 
staat onder leiding van Jelle Jan Pieterse. 

• De technische commissie acht het zinvol de beginnersactiviteiten zoals deze in een aantal  
regio’s uitgevoerd worden, daar waar nodig te ondersteunen.  

• Het is daarnaast wenselijk dat er ook dergelijke activiteiten worden opgezet in Zuid-Oost 
Brabant en Zeeland.  

• De technische commissie is voornemens geen regionale dag van het talent meer te organiseren 
maar te participeren in de beginnersactiviteiten. Een en ander moet nog besproken worden met 
organisatoren van deze activiteiten. Het idee is dan om uit deze welpenactiviteiten deelnemers 
te selecteren voor de nationale dag van het talent 

• Inmiddels heeft de technische commissie een aantal scouts benaderd en gevonden welke 
kunnen ondersteunen bij de talent herkenning. 
Namen: Ineke de Graaf, Mari de Graaf, Ben Ros, Roland van de Heuvel, Daan Mijnsbergen 

 
 
Organisatie 

• De werkgroep Technische Zaken heeft in 2008 bestaan uit de volgende personen: 
• Ralf Kosters, Theo van Mullekom, Peter Boonen, Huub de Maat. John van Geel was voorzitter 

van de groep en deze taak werd door de wisseling van bestuurstaken overgenomen door Adri 
Dam. Piet Kleijne ondersteunt de werkgroep administratief. Jelle Jan Pieterse gaat ook deel 
uitmaken van de groep. 

• De technische commissie is in 2008 drie keer bij elkaar geweest.  
• Er is enkele malen overleg geweest op landelijk niveau: ledenberaad topsport, regionale 

bondstrainers en de coördinator topsport 
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Trainingen 
 

Periode Locatie Trainer Groep Deelnemers 

Voorjaar 2008 Waalwijk Ralf Kosters Regionale Bondstraining 14 

Voorjaar 2008 Etten Leur Theo van Mullekom Pupillen / Welpen 13 

Voorjaar 2008 Diverse locaties 
Z.O.-Brabant 

Peter Boonen Pupillen / Welpen / Kadetten 15 

Najaar 2008 Waalwijk Ralf Kosters Regionale Bondstraining 8 

Najaar 2008 Etten Leur Theo van Mullekom Pupillen / Welpen 10 

Voorjaar 2008 Diverse locaties 
Z.O.-Brabant 

Peter Boonen Pupillen / Welpen / Kadetten 13 

Eind 2008 Middelburg Jelle Jan Pieterse Pupillen / Welpen / Kadetten 10 
 
Dag van talent: 9 jongens en 6 meisjes 
Jeugdcup: 6 jongens en 6 meisjes 
 
 
Adri Dam 
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Agendapunt 4.h 
 
 
JAARVERSLAG ACCOMMODATIEZAKEN 2008 
 
 
Leningen 
In 2008 is er een nieuwe lening afgesloten, te weten aan TTV Flash te Eindhoven voor een bedrag  
van € 5000,--. 
Daarnaast heeft OTTC uit Oss in 2008 de laatste termijn van € 500,-- van hun lening betaald. 
 
Op 31-12-2008 stonden er twee leningen open, te weten aan de verenigingen: 
 
Flash te Eindhoven, geleend € 5000,- loopt tot 19 augustus 2018 
Openstaand bedrag € 5000,- 
 
ODT te Roosendaal, geleend € 2.650; loopt tot 1 juli 2014 
Openstaand bedrag € 1590,- 
 

Het totaal uitstaand bedrag per 31-12-2008 is € 6590,-. 
 
Informatie 
 
Betreffende het accommodatiefonds wordt formeel besloten de rente op 2% vast te stellen, 
conform het landelijk fonds.  
De hoogte van de subsidie per lid wordt gewijzigd van € 50,= naar € 75,= met een maximum van  
€ 7.500,= 
 
Voor het afsluiten van een lening bij de afdeling ZuidWest gelden de volgende regels: 
 
 
Hoogte van het te lenen bedrag: aantal leden1 x € 75,= 
Maximum     € 7.500,= 
Minimum     geen 
Altijd mogelijk    € 2.500,= 
Jaarlijkse aflossing   10% van het geleende bedrag 
Terugbetalingstermijn   maximaal 10 jaar 
Rentepercentage    nu 2% per jaar 
 
Het fonds is er niet alleen voor verenigingen die iets nieuws gaan bouwen. Ook verenigingen die 
hun accommodatie gaan verbouwen of renoveren kunnen een beroep doen op het fonds. 
 
Namens Johan Heurter 
Chris van Dijk 
 
 
1) Bepalend hierbij is het aantal bij de NTTB ingeschreven leden  
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Agendapunt 5 
 
 

Verslag Kascommissie 
 
Op woensdag 25 maart 2009 heeft de kascommissie bestaande uit Joop van Eijk en Jan Willem 
Bultman de jaarlijkse kascontrole uitgeoefend. 
Dale Knufman was wegens verplichtingen elders verhinderd. 
Eelco Ligtenberg (reserve kascommissielid) was wegens ziekte niet beschikbaar. 
 
Op grond van onze controle zijn we van mening, dat de balans sluitende met een totaal  
van € 101.652 en met een eigen vermogen van € 40.000 en de exploitatierekening over 2008 een 
getrouw beeld geven van de vermogenspositie per 31 december 2008 en het resultaat over het 
verslagjaar 2008. 
De verantwoorde uitgaven zijn in voldoende mate gedekt door externe en voor akkoord getekende 
bescheiden. 
We stellen voor om het bestuur decharge te verlenen voor het in het verslagjaar 2008 gevoerde 
financiële beleid. 
In aansluiting op het vorenstaande willen we nog het volgende onder uw aandacht brengen: 
 
Controle op declaraties: 
De controle op declaraties en parafering door budgetverantwoordelijken van ingediende declaraties 
is inmiddels duidelijk verbeterd. 
 
Beschikkingsbevoegdheid 
Op de balans prijkt een bezit aan liquide middelen van meer als € 68.000. 
Het lijkt ons daarom gewenst, om de beschikkingsbevoegdheid nader te bekijken en deze aan te 
passen. 
Dit voorstel is tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering ook aan de orde geweest. We vinden 
het jammer vast te stellen, dat het realiseren van dit voorstel bij de Postbank technisch niet 
uitvoerbaar bleek. 
We blijven de mening toegedaan, dat het wenselijk is, om de beschikkingsbevoegdheid voor grotere 
bedragen op een andere wijze te regelen. 
 
Onze kanttekening bij de besteding van het positieve resultaat over het jaar 2008 
Ook in 2008 heeft het bestuur mede door gebrek aan mankracht geen kans gezien om alle geplande 
activiteiten uit te voeren. 
Mede als gevolg hiervan kon hierdoor weer een positief resultaat geboekt worden. 
Van het positieve resultaat is € 7.207 toegevoegd aan de “ Voorziening promotie”. 
We zijn van mening, dat de toelichting op de post “ Voorziening promotie”, mede gezien de hoogte 
van deze balanspost wel erg summier is. 
 
Periodieke verslaglegging 
Vorig jaar hebben we de suggestie gedaan, om een periodieke verslaglegging in te voeren. Wij 
dachten destijds aan een frequentie van 2 à 3 keer per jaar. 
De kascommissie heeft niet vast kunnen stellen, dat deze suggestie opgevolgd is. 
 
Suggesties 
 
Kanttekening bij de begroting voor 2009 
Promotionele activiteiten 
Bij de hiervoor genoemde balanspost “ Voorziening Promotie “ geeft de penningmeester als 
toelichting, dat het bestuur voornemens is in de jaren 2009 en 2010 talrijke promotionele 
activiteiten te organiseren en die dan ten laste van deze voorziening te brengen. 
Het komt ons voor, dat de geschatte financiële middelen die voor die activiteiten nodig geacht 
worden in de kostenbegroting meegenomen worden en dat daar als bate een onttrekking aan de 
genoemde voorziening tegenover staat. 
Het geven van een duidelijk inzicht in deze plannen, kan naar onze mening tevens de 
betrokkenheid van de ledenverenigingen bij het uitvoeren van deze plannen vergroten. 
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Doel van deze plannen is immers het verbeteren van het imago van onze sport en er mede daardoor 
voor zorgen, dat er een eind komt aan het al jarenlang dalend aantal leden. 
Om op een goed niveau tafeltennis te kunnen blijven te beoefenen is het noodzakelijk om een 
overkoepelende bond te hebben, die meetelt. 
Op ons voorstel zijn de hiervoor aangegeven suggesties al door het Afdelingsbestuur in de herziene 
begroting voor 2009 en in de begroting voor 2010 verwerkt. 
 
Vertrek van de penningmeester. 
In herhaling maar nu definitief? 
Rest ons nog Chris van Dijk te bedanken voor de jarenlange prettige samenwerking 
en de afdeling sterkte te wensen met het vertrek van zo’n penningmeester, die ook 
dit jaar zijn administratie netjes op orde had. 
 
W.g. 
 
Jan Willem Bultman Joop van Eijk Eelco Ligtenberg 
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Agendapunt 6.a 
 

Exploitatierekening 2008 + Toelichting 
 

Exploitatierekening NTTB AFD ZUIDWEST 2008 

    

BATEN Werkelijk Begroting Werkelijk 

 2007 2008 2008 

    

Contributies 26.604  27.000  25.721  

       

Advertenties  1.180  1.100  1.180  

Verkoop wedstrijdboekjes ed 870  1.000  817  

Verkoop Jeugdbegeleidingsboekjes 125  100  25  

Inschrijfgelden       

Meerkampen jeugd A/B 752  800  628  

Meerkampen jeugd C/D 684  800  664  

Meerkampen Jeugd A/B landelijk 594  650  560  

        

Abonnementen Info ZuidWest 450  450  450  

       

Porto 64  100  62  

Rente 1.875  2.000  2.113  

Boetes 3.320  2.500  3.752  

Diverse ontvangsten 826  0  0  

     

Eigen bijdrage Jeugdcup 0  450  420  

Eigen bijdrage Afdelingstrainingen 1.408  2.080  1.338  

Eigen bijdrage Reg. Bondstrainingen 134  640  390  

Bondsbijdrage Reg. Bondstrainingen 0  750  1.000  

Onttrekking voorziening afd. training  780   

 ----------------- ----------------- ----------------- 

 38.886  41.200  39.120  

 ========== ========== ========== 
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LASTEN Werkelijk Begroting Werkelijk 

 2007 2008 2008 

Bestuurskosten:    

Reis- en verblijfskosten AB 1.718  1.600  1.597  

Afdelingsvergaderingen 728  1.000  973  

Jaarvergadering 1.366  1.500  1.323  

    

Administratie en Beheer:    

Kosten ledenadministratie 312  300  137  

Druk- en kopieerkosten 17  200  15  

Porti-, tel- en adm.kosten 450  1.000  515  

Vergoeding apparatuur 725  1.000  897  

    

Communicatie:    

Diverse kosten GeMixed 0  100  0  

Drukwerk Info ZuidWest 890  900  871  

Verzendkosten Info ZuidWest 409  500  454  

Diverse kosten Info ZuidWest 0  100  0  

Abonnement Domeinnaam Website 357  500  357  

Diverse kosten Website 0  100  0  

    

Algemene kosten:    

Jubilea en repres kosten 403  500  532  

Bestuursdag 939  1.000  1.000  

Nationale kaderdag 0  250  0  

Vrijwilligersbeleid 0  1.500  0  

Afschrijving debiteuren 20  0  85  

Kosten wedstrijdboekjes 1.050  1.000  525  

    

Werkgroep Opleidingen 16  2.000  888  

Werkgroep Competitie 3.308  5.000  3.464  

Werkgroep Toernooien en Wedstrijden 5.113  7.750  5.434  

Werkgroep Technisch Werk 5.734  8.800  8.648  

Accommodatiezaken 0  100  0  

    

Uitv beleids- en aktiviteitenplan:    

Schwung subsidie 544  2.000  1.150  

Communicatie m verenigingen 955  1.000  719  

Nevenbonden  0  19  

Dotatie Jubileumfonds 2.000  1.500  1.500  

Dotatie voorziening promotie 11.832  0  7.207  

Dotatie algemene reserve 0  0  810  

 --------------- --------------- --------------- 

 38.886  41.200  39.120  
 ========= =========== ========= 
 



Afdelingsledenvergadering 2009 NTTB afd. ZuidWest 44 

 

S P E C I F I C A T I E S Werkelijk Begroting Werkelijk 

 2007 2008 2008 

Werkgroep Opleidingen:    

Thema bijeenk./bijscholing 0  1.500  848  

Diverse kosten 16  500  40  

 
        --------------

- 
        --------------

- 
        --------------

- 

 16  2.000  888  

         =========         =========         ========= 

Werkgroep Competitie:    

Vergaderingen 0  300  40  

Verteer, werkgroepavond e.d. 750  1.000  750  

Reiskosten 823  1.000  712  

Porti-, tel- en admin.kosten 1.004  1.500  1.255  

Representatie 0  100  0  

Onvoorzien 4  100  0  

Drukwerk (competitieboeken ed) 727  1.000  707  

         ------------         -------------         ------------ 

 3.308  5.000  3.464  

        ========        ========        ======== 

Werkgroep Toernooien en Wedstrijden:    

Licentie 347  500  518  

Kindertafeltennisfeest 1.300  2.000  1.699  

Afdelingsontmoeting 254  500  318  

Meerkampen jeugd AB 152  400  384  

Meerkampen jeugd CD 562  600  402  

Meerkampen jeugd AB landelijk 594  800  552  

Vergaderkosten, werkgroepavond e.d. 552  650  543  

Reiskosten en verteer 460  550  317  

Porti-,tel- + kantoorkosten 25  200  122  

Kopieer, drukw. en abonnem. 0  200  0  

ZuidWest kampioenschappen 693  500  0  

Regionale kampioenschappen 120  300  120  

Top 6-kampen 54  400  459  

Onvoorzien 0  150  0  

         --------------         --------------         -------------- 

 5.113  7.750  5.434  

         =========         =========         ========= 

Werkgroep Technisch Werk:    

Afdelingstrainingen 4.560  4.050  3.688  

Regionale Talentdagen 200  400  256  

Regionale Bondstrainingen 0  2.350  2.679  

NTTB Jeugdcup 490  1.000  1.026  

Werkgroepkosten 484  1.000  999  

 
      ----------------

- 
      ----------------

- 
      ----------------

- 

 5.734  8.800  8.648  

       ==========       ==========       ========== 
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Toelichting op de Exploitatierekening 2008 
 
Hieronder volgt een korte toelichting voor die posten, waarbij de optredende verschillen om een 
nadere uitleg vragen. 
Als algemene opmerking geldt nog dat, omwille van de duidelijkheid, een aantal activiteiten niet 
gesaldeerd zijn, maar zowel aan de baten als de lastenkant voorkomen. Tevens worden de 
bedragen alleen nog in hele euro’s weergegeven, wat tot afrondingsverschillen kan leiden. 
 

Contributies 

Voor een inzicht in de verdeling van de contributiegelden wordt verwezen naar onderstaand 
overzicht.  
Herkomst van de contributie over 2008 naar aantallen 
leden     

  basisleden competitiespelers   
Totale 
afdracht 

     senioren   jeugd     NTTB 
    €  €  € € T €  
  basis 1,50  3,08  2,00   
persoonlijk 
lidmaatschap      -70,56 70,56 

200801  5.078 7.617,00 2.180 6.714,40 914 1.828,00 16.159,40 72.084,34 
200805  166 249,00 22 67,76 20 40,00 356,76 1951,24 
200809  304 456,00 2212 6.812,96 859 1.718,00 8.986,96 40.033,97 
200811  133 199,50 19 58,52 15 30,00 288,02 1.286,91 

          
  5.681 8.521,50  13.653,64  3.616,00 25.720,58 115.427,02 
 
 

Eigen bijdrage Afdelingstrainingen 

Werkelijk € 742 lager dan begroot. Is veroorzaakt doordat niet alle trainingen doorgang hebben 
gevonden als gevolg van een te laag aantal deelnemers. 
 
Eigen en Bondsbijdrage Regionale Bondstrainingen 
Met ingang van het seizoen 2006/2007 zijn de regionale bondstrainingen de verantwoordelijkheid 
geworden van de afdelingen. Heeft in de afdeling ZuidWest in 2008 nog niet die omvang behaald 
die werd verwacht. 
 
Onttrekking voorziening afd. training 
Onttrekking is niet nodig gebleken. 
 
Druk- en kopieerkosten 
Wordt standaard begroot voor € 200. 
 
Porti-, telefoon en administratiekosten 
Het toenemende gebruik van email heeft de kosten van porti en telefoon sterk doen afnemen. De 
kosten van papier worden als administratie en kantoorkosten geboekt onder de respectievelijke 
onderwerpen.  
 
Diverse kosten GeMixed 
Door de redacteur zijn hiervoor geen kosten gedeclareerd. 
 
Diverse kosten Info ZuidWest  
Ook hiervoor zijn geen kosten gedeclareerd door betrokkenen. 
 
Diverse kosten Website 
Ook hiervoor zijn geen kosten gedeclareerd door betrokkenen. 
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Nationale Kaderdag 

Heeft in 2008 geen doorgang gevonden. 
 

Vrijwilligersbeleid 

In 2008 was er geen evenement dat hiervoor in aanmerking kwam. 
 

Werkgroep Opleidingen 

De begrote activiteiten op dit gebied hebben wederom geen doorgang gevonden. Denk hierbij o.a. 
aan thema bijeenkomsten op het gebied van WOB. Belangrijkste kostenpost is hier de kosten van de 
trainer-A cursus. 
 

Werkgroep Competitie 

€ 1536 lager dan begroot. Alle begrote onderdelen zijn iets lager uitgekomen dan verwacht. 
 

Werkgroep Toernooien en Wedstrijden 

€ 2316 lager dan begroot. Wordt o.a. veroorzaakt door het niet doorgaan van de ZuidWest 
Kampioenschappen, 2 in plaats van 5 regionale kampioenschappen en het lagere aantal 
verenigingen dat voor de 1e keer meedeed aan het kindertafeltennisfeest den verwacht. Verder 
waren nog diverse onderdelen aan de ruime kant begroot. 
 
Schwung subsidie 
In 2008 is er voor € 1150 een beroep is gedaan op deze voorziening.  
 
Saldo Winst 
Per saldo heeft 2008 een positief resultaat van € 8017 opgeleverd. Voorgesteld wordt 810 euro toe 
te voegen aan de algemene reserve en 7207 euro aan de voorziening promotie. Dit laatste omdat 
het afdelingsbestuur in de komende jaren diverse promotie activiteiten wil ontplooien die dan ten 
laste van deze reserve kunnen worden gebracht. Concreet gaat het om de volgende zaken: 
Stimulering van de regionale kampioenschappen gedurende 2010 en 2011 met 500 euro per regio, 
hetgeen kan resulteren in 5000 euro voor die 2 jaar. 
Extra stimulering van de afdelingskampioenschappen gedurende 2 jaar met 1300 euro per jaar. 
Organisatie van een trainersdag eind 2009/ begin 2010, begrote kosten 3000 euro. 
Stimulering van (trainers)opleidingen voor een totaalbedrag van 3000 euro. 
Ondersteuning follow up kindertafeltennisfeest voor 4000 euro. 
Promotiepakket spreekbeurten jeugd voor 1000 euro. 
In de balanscijfers 2008 zijn de bedragen al als zodanig verwerkt.  
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Agendapunt 6.b 
 
 

Balans per 31-12-2008 
 

   

ACTIVA  31-12-2008  31-12-2007 

   

Langlopende leningen 6.590  2.355  

Depotbedrag PTT-contract 25  25  

   

Rekening courant NTTB 16.769  6.807  

Debiteuren 9.173  14.344  

Nog te vorderen 681   

   

Kas 110  100  

Postbank 3.262  325  

Postbank Spaarrekening 65.042  67.261  

       __________       __________ 

   

 101.652  91.217  

       ==========       ========== 

   

   

PASSIVA  31-12-2008  31-12-2007 

   

Algemene Reserve 40.000  39.190  

Voorzieningen   

   Promotie / Stimulering 18.547  11.831  

  Jubileumfonds 7.500  6.000  

  Accommodatiefonds 25.000  25.000  

  Uitbreiding afd. training 5.000  5.000  

   

   

Crediteuren 3.105  4.196  

Overige schulden 2.500  0  

       __________       __________ 

   

 101.652  91.217  

         ========         ======== 
 
 
Toelichting op de balans per 31-12-2008 

Langlopende leningen 

Stand ultimo 2007      2.355 
Af: Aflossingen 2008         765 
Bij: Verstrekt in 2008      5.000 
Stand ultimo 2008      6.590 
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Algemene Reserve 
Stand ultimo 2007     39.190 
Bij: Saldo winst          810 
Stand ultimo 2008    40.000 

Voorziening Promotie 

Stand ultimo 2007     11.831 
Bij: Saldo winst       7.207 
Af; Uitgaven 2008         491 
Stand ultimo 2008    18.547 
 
Nog te vorderen  
Betreft een nagekomen vordering uit 2007 en één uit 2008. 
 
Overige schulden 
Betreft nog uit te geven bedragen uit 2007 en 2008 voor werkgroepavonden van 2007 en 2008,  
alsmede de bestuursdag van 2008.  
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Agendapunt 7 
 

BELEIDSPLAN 2010-2012 AFDELING ZUIDWEST 
 
 

1. INLEIDING 
In de periode 2006-2009 heeft de afdeling Zuidwest gewerkt aan de hand van het in dit document 
opgenomen beleidsplan. Tijdens de jaarlijkse regiovergaderingen is geïnventariseerd wat wij aan 
het beleidsplan kunnen verbeteren. Door de verenigingen zijn diverse suggesties gegeven die in dit 
document zijn verwerkt. Tevens is door veel verenigingen aanbevolen het huidige beleidsplan te 
handhaven en daar waar nodig aan te scherpen c.q. bij te stellen. Het Afdelingsbestuur ZuidWest 
heeft deze aanbeveling overgenomen. 
In dit beleidsplan treft u, daar waar relevant, per beleidsterrein een korte evaluatie aan over de 
periode 2006-2009 daar waar nodig is het beleid bijgesteld. De belangrijkste nieuwe 
beleidsvoornemens zijn verwerkt in dit document. 

1.1 Beleidscyclus 

Evaluatie: het AB, commissies en vrijwilligers hebben de afgelopen jaren volgens het in deze 
paragraaf beschreven model gewerkt en blijven dat ook op pragmatische wijze naar de toekomst 
toe doen. 

 
Het beleidsplan maakt onderdeel uit van de beleidscyclus: 
- Inventariseren van de situatie en de invloeden daarop, zowel intern als extern. 
- Opbouwen van een beleidskader met doelstellingen, uitgangspunten en actiepunten. Dit, 

inclusief te stellen prioriteiten en een tijdspad, vastleggen in een algemeen beleidsplan voor 
een aantal jaren.  

- Per seizoen daaruit actiepunten afleiden met de hiervoor benodigde budgetten en opnemen in 
een jaarplan. 

- Voor de actiepunten die aan de orde zijn plannen van aanpak opstellen. 
- De plannen uitvoeren. 
- Op vooraf bepaalde momenten vindt gedegen evaluatie plaats, waarbij met name ook de 

uitvoerenden betrokken worden. 
- Het resultaat van de uitvoering en evaluatie kan leiden tot bijstelling van het beleidsplan en 

heeft invloed op het nieuwe jaarplan. 
 

Invloeden uit tafeltenniskringen 

ITTF/ETTU/NTTB Andere (maatschappelijke) 
invloeden

Beleidskader/beleidsplan 

Actiepunten/jaarplan 

OVERLEG

Evaluatie 
Plan van aanpak 

Uitvoering
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1.2 Doelstellingen 
De hoofddoelstellingen van dit beleidsplan zijn in lijn met de statuten van de Nederlandse 
Tafeltennisbond: 
De NTTB stelt zich ten doel leiding te geven aan en verantwoorde beoefening te bevorderen van de 
tafeltennissport in Nederland in al zijn verschijningsvormen. (artikel 3, lid 1 van de statuten) 
Als afdeling leveren wij onze bijdrage aan het toewerken naar dat doel. Een veel omvattende doel-
stelling die wij verder moeten uitsplitsen. Binnen alle verder te onderscheiden taakgebieden 
trachten wij zo concreet mogelijke deeldoelstellingen en actiepunten te formuleren.  

1.3 Rolverdeling 
Bij het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van beleid is sprake van een vaste rolverdeling: 

- De algemene ledenvergadering van de afdeling neemt de beslissingen over het beleidsplan, 
het jaarplan en de benodigde budgetten, op basis van voorstellen vanuit het 
afdelingsbestuur. 

- De voorbereiding van het beleid als totaal en de aansturing van de uitvoering van dat beleid is 
de verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur. 

- De feitelijke uitvoering, het eventueel meewerken aan de voorbereiding en het deel hebben 
in de evaluatie komt in handen van werkgroepen en individuele vrijwilligers. 

1.4 Organisatiestructuur van de afdeling ZuidWest. 

Evaluatie: De organisatie van de afdeling ZuidWest is over de periode 2006-2009 in lijn geweest 
met het beleid. Voor de periode 2010-2012 worden hierin geen wijzigingen doorgevoerd. Om 
praktische redenen heeft de voorzitter momenteel Topsport in portefeuille  

Vanaf  oprichting van de afdeling ZuidWest (samengaan van de afdelingen Brabant en Zeeland) zijn 
de verschillende taken en activiteiten onderverdeeld in taakvelden. Deze zijn in lijn met die van de 
landelijke organisatie. De hierboven genoemde rolverdeling krijgt hiermee een duidelijke 
structuur. 

KOPPELING VAN AB-LEDEN AAN TAAKVELDEN 

- Samen zijn de bestuursleden verantwoordelijk voor overblijvende bestuursspecifieke taken en 
voor de integratie van het geheel. 

- De taken betreffende breedtesport en topsport worden onder drie leden verdeeld. 
- De taken die binnen de twee andere taakvelden vallen worden over twee leden verdeeld. 
- Het bestuur bepaalt het beleid in hoofdlijnen en doet hieromtrent waar nodig voorstellen aan 

de afdelingsledenvergadering. 

TAKEN / ACTIVITEITEN 

- De diverse afdelingstaken en –activiteiten worden verdeeld over de (landelijke) taakvelden. In 
afwijking van de landelijke indeling is topsport toegevoegd aan breedtesport. 

- Bij het verdelen is / wordt in principe rekening gehouden met reeds bestaande eenheden.  
- Per beleidsterrein ligt de verantwoordelijkheid voor de taken en activiteiten bij de daarvoor 

beschikbare AB-leden.  
- De betreffende AB-leden zijn met name belast met de aansturing van de verschillende 

activiteiten en mandateren de uitvoering aan werkgroepen of individuele vrijwilligers. 
- De twee of drie AB-leden voor een beleidsterrein fungeren als elkaars vervanger in 

voorkomende gevallen. 
- De activiteiten worden neergelegd in jaarplannen. Het jaarplan is zodanig opgezet, dat ook de 

tijdlijn hiermee gevolgd kan worden 

WERKGROEPEN 

- Individuele personen of werkgroepen voeren de taken uit, op basis van een schriftelijk 
mandaat. 

- Met het oog op continuïteit bij wisselingen werken wij (verder) aan een pakket met taakom-
schrijvingen en werkdocumenten.  

- Onder werkdocumenten wordt concreet verstaan: vastgelegde procedures, checklisten en 
andere hulpmiddelen bij het uitvoeren van een taak. 
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- De uitvoerende personen en werkgroepen worden betrokken bij evaluatie en aanpassing van de 
taken en de werkdocumenten. 

ADVIESGROEPEN 

- Waar wenselijk en nodig vormen wij adviesgroepen / denktanks, die meedenken over het beleid 
rond bepaalde zaken. 

- Een dergelijke adviesgroep kan door het bestuur worden ingesteld voor een specifiek 
taakgebied. 

- De vragen aan adviesgroepen dienen helder geformuleerd te worden. 
- De uiteindelijke beleidsbeslissingen neemt de afdelingsledenvergadering, in principe op voorstel 

van het afdelingsbestuur. 
Een en ander is samengevat in onderstaande tabel. 
 

AB leden 
Toernooien & 
Wedstrijden 

Competitie 
Technische 
Zaken 

Voorzitter Communicatie 
Penning-
meester 

Secretaris 

Taak-velden BREEDTESPORT / TOPSPORT COMMUNICATIE FACILITEITEN 

Taken & 
activiteiten 

Seniorencompetitie 
Jeugdcompetitie 
Alternatieve competities 
Diverse series meerkampen 
Regionale en afdelingskampioenschappen 
Overige toernooien en wedstrijden 
Licentieadministratie 
Stimuleren van verenigingstrainingen 
Organiseren van afdelingstrainingen 
Werken aan talentontwikkeling 
Organiseren van jeugdactiviteiten 
Kindertafeltennisfeest 
Organiseren van cursussen en thema-
avonden / opleidingen 

Afdelingsorgaan 
Bulletin 
Contacten met verenigingen 
Bevorderen van samenwerking 
Promoten van de NTTB 
Landelijke contacten 
Promotieactiviteiten bij 
evenementen 
Contacten met nevenbonden 

Ledenadministratie 
Financiële administratie 
Subsidieverwerving 
Subsidieverstrekking 
Sponsoring 
Reglementering 
Archivering 
Accommodatiezaken 
 

Werk-
groepen 

Werkgroep competitie 
Werkgroep toernooien en wedstrijden 
Werkgroep technisch werk  

Werkgroep Communicatie Kascontrole  
(vaste commissie)  
Ledenadministratie 
 

Advies-
groepen 

Competitie   

1.5 Organogram bij de structuur 

Evaluatie: Onderstaand organogram zal in de tweede helft 2009/begin 2010 worden aangepast 
zodra de bestuurlijke vernieuwing binnen de NTTB definitief is vastgesteld. Ook zal dan een 
uitgebreidere beschrijving worden opgenomen van de verschillende organen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bondsraad 

Hoofdbestuur 

Afdelingsledenvergaderi
ng 

Afdelingsbestuur 

Vaste commissies 

Adviesgroepe
n 

Werkgroepen / individuele 
uitvoerders 

Lidverenigingen 

Bondsbureau 
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1.6 Terminologie 
Het blijkt, om misverstanden te voorkomen, nodig om zorgvuldig om te gaan met termen. In dit 
plan proberen wij eenduidig te zijn. Toch nog voorkomende onduidelijkheden zullen in de loop van 
het proces worden verhelderd. Nu al vragen wij aandacht voor:  
- Regio. Gebied binnen de afdeling waarbinnen de clubs de mogelijkheid hebben om samen te 

overleggen en zaken in gezamenlijkheid uit te voeren. In die visie onderscheiden wij de regio’s 
Zeeland, West Brabant, Midden Brabant, Noordoost Brabant en Zuidoost Brabant. In geval van 
andersoortige indelingen, b.v. bij de competitie, kiezen wij andere termen in plaats van regio. 

- Commissie. Alleen te gebruiken voor een reglementair ingestelde commissie. Binnen de 
afdeling is dat op dit moment alleen de kascommissie. Voor overige bestaande en toekomstige 
groepen de functionele namen werkgroep en adviesgroep hanteren. 

- Seizoen. In het kader van de tafeltenniscompetitie spreken wij over één seizoen en bedoelen 
daarmee de periode van augustus tot en met juli in het daarop volgende jaar. De eerste 
seizoenshelft loopt van augustus tot en met december, de tweede seizoenshelft van januari t/m 
juli. Ten aanzien van de competitie worden ook wel de termen najaars- en voorjaarscompetitie 
gebruikt. 

- Financieel jaar: van 01/01 t/m 31/12 
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2. TAAKVELDEN 

2.1 Breedtesport / topsport 

Evaluatie: De taakvelden breedtesport en topsport zijn in de afgelopen periode sterker 
op de kaart gezet binnen de NTTB. Zo zijn er diverse trajecten opgestart om de 
breedtesport verder te ondersteunen [denk aan de accountmanagers, voorbeeld 
verenigingen, breedtesport activiteiten bij grote evenementen zoals het NK en de 
Europeesche Jeugd Top 10]. Ook topsport vraagt in toenemende mate aandacht van de 
afdelingen [denk aan de regionale bondstrainingen, talentherkenning, dag van het talent, 
NTTB jeugdcup, opzet eredivisie].  

Bij de landelijke structuur betreft het twee taakvelden: breedtesport en topsport. 
Bovenstaande ontwikkeling heeft ertoe geleid dat het aandachtsveld topsport in de 
afdeling is belegd bij het bestuurslid technische zaken  (momenteel om practische redenen 
bij de voorzitter). 

2.2 Competitie 
Het regelen van competities is een van de belangrijkste middelen om de hoofddoelstelling 
van de NTTB te verwezenlijken. Daarbij denken wij in eerste instantie aan de al jaren 
bestaande competitievorm, maar ook zullen naar de toekomst '‘competities op maat'’ 
opgezet moeten worden om in te spelen op levende wensen en behoeften. 

2.2.1 Traditionele competitie. 

Evaluatie: De competitie is conform onderstaand beleid uitgevoerd.  Ten aanzien van het 
beleidsvoornemen behandeling van beroepen tegen boetes zal geen beroepscommisie 
binnen de afdeling worden ingesteld. Hier zal blijvend worden gesteund op de landelijke 
organen zoals de tuchtcommissie en de commissie van beroep. Dit is mede ingegeven 
gezien het zeer beperkt aantal “problemen”.   

De uitvoering gebeurt op basis van de meest recente goedgekeurde reglementen. Na het 
wegvallen van een dames- en meisjescompetitie onderscheiden wij binnen onze afdeling 
nog de seniorencompetitie en de jeugdcompetitie. Voor de afdeling ZuidWest gelden bij 
het regelen van deze competities de volgende uitgangspunten: 
- De leiding van de seniorencompetitie berust bij een seniorencompetitieleider (SCL), 

bijgestaan door een aantal competitieleiders. 
- De leiding van de jeugdcompetitie berust bij een jeugdcompetitieleider (JCL), 

bijgestaan door een aantal competitieleiders. 
- Het geheel valt onder de afdelingscompetitieleider (ACL) als verantwoordelijk 

bestuurslid. 
- Voor de behandeling van beroepen tegen boetes en andere maatregelen wordt 

gesteund op de landelijke organen 
- Bij het indelen van deelnemende teams in speelgroepen wordt als eerste prioriteit de 

reisafstand genomen, daarnaast speelt ook de speelsterkte een rol van belang. 
- Bij het indelen van jeugdteams zoveel mogelijk rekening houden met leeftijden. Zolang 

dit haalbaar is, zullen wij aparte klassen handhaven voor de jongste leeftijdsgroepen 
(dat is thans de aspirantenklasse). 

- De adviesgroep competitie adviseert het afdelingsbestuur inzake competitie 
aangelegenheden waaronder de competitie indeling en de leeftijdsgrenzen in de 
jeugdcompetitie 

- Waar mogelijk gebruik maken van automatisering. 
- E-mail en website gaat meer en meer de normale post vervangen (bijna 100% 

gereed) 
- Gebruik maken van uniforme software door alle competitieleiders. 

- Het goede van de huidige situatie in stand houden en van opgedane ervaring 
profiteren. 
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- De opgebouwde hulpmiddelen gebruiken, actueel houden en zo mogelijk nog 
verbeteren. Te denken valt aan de taakomschrijvingen met tijdlijn, de boetelijst, 
de promotie / degradatie regeling en de hele administratieve regeling. 

 

2.2.2 Alternatieve wedstrijdvormen (voorheen alternatieve 
competities) 
 
Evaluatie: In de afgelopen periode is dit, mede door het stopzetten van de landelijke 
werkgroep niet tot stand gekomen. Inmiddels zijn er op landelijk- en afdelingsniveau weer 
een aantal initiatieven.  

Het afdelingsbestuur is voornemens om in de komende periode meerdere alternatieve 
wedstrijdvormen te laten ontstaan. Hiertoe wordt een werkgroep alternatieve 
wedstrijdvormen ingesteld. Doelstelling van deze alternatieve wedstrijdvormen moet zijn 
om meer mensen (vaker) te laten tafeltennissen waardoor wij meer leden krijgen en 
behouden. De wedstrijdvormen / opzet moeten  de “leemtes” invullen die door de 
traditionele competitievormen niet worden afgedekt en invulling geven aan een aantal 
maatschappelijke ontwikkelingen zoals (niet limitatief) verdere individualisering van de 
maatschappij, toename van het aantal ouderen en oudere jeugd die in toenemende mate 
op zaterdag werkt. Enkele voorbeelden( niet limitatief): 
- In perioden waarin geen reguliere competitie is (bijvoorbeeld mei / juni) toch 

wedstrijdvormen aanbieden. 
- Speciale competitie voor jeugd op de zondag; waardoor voetballers en zaterdagwerkers 

toch iets meer kans krijgen voor onze sport te kiezen. 
- Wedstrijdvormen die korter duren dan de huidige opzet, waardoor spelers die nu geen 

competitie spelen in verband met de vaak late eindtijd toch gaan spelen. 
- Wedstrijdvormen voor nieuwe doelgroepen die mogelijk de bloeiende competities van 

straks vormen: 55+, jonge senioren, meisjes , dames. Etc. 
 

2.3 Toernooien en wedstrijden 
Het organiseren van toernooien en wedstrijden en de hele regelgeving daaromheen is een 
belangrijk middel om de hoofddoelstelling van de NTTB te realiseren.  
Doelstellingen en uitgangspunten van algemene aard: 
- De evenementen kalender is volledig digitaal beschikbaar via de website van de afdeling 

ZuidWest; het streven is deze in de komende periode te voorzien van nieuwe functionaliteit, 

zodat bijvoorbeeld alle landelijke evenementen en alle vergaderingen ook terug te vinden zijn. 

Bij gebleken belangstelling zouden clubs ook een eigen agenda via de website kunnen 

aanmaken.  

- De afstemming van de afdelingskalender met de landelijke kalender moet verbeteren; 
hiertoe zal een proces afspraak worden gemaakt met de landelijke organisatie 

2.3.1 Regionale en afdelingskampioenschappen  

Evaluatie: De Zuidwest kampioenschappen hebben de afgelopen periode te kampen gehad 
met dalende deelnemers aantallen. Door deze afdelingskampioenschappen weer in januari 
te organiseren en het toernooi goed te promoten (ook onder de sterkere A, B en C  
spelers)moet dit de komende periode weer het topevenement binnen de afdeling worden.  
In een aantal regio’s (Zuidoost - en West Brabant) zijn geen regionale kampioenschappen 
meer verspeeld. In Zeeland (Open Zeeuwse), Noord Oost en Midden Brabant zijn regionale 
kampioenschappen nog steeds belangrijke evenementen. Het afdelingbestuur gaat de 
komende periode de regionale en afdelingskampioenschappen verder stimuleren. 
Hierover vallen de volgende opmerkingen te maken: 
- De regionale kampioenschappen worden gezien als een belangrijke pijler onder de 

gehele toernooi structuur. Het is de uitgelezen kans relatief dicht bij huis kennis te 
maken met het spelen van toernooien; 
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- Het AB gaat in het seizoen 2009-2010 en 2010-2011 het organiseren van de afdelings- 
en regionale kampioenschappen stimuleren met financiële middelen uit de 
promotie/stimuleringsvoorziening. Een nadere regeling wordt hiervoor door het AB voor 
eind 2009 uitgewerkt 

- De regionale kampioenschappen hebben geen plaatsingsfunctie voor de 
afdelingskampioenschappen. 

- Werkgroepen verrichten het feitelijke uitvoerende werk. 

2.3.2 Jeugdactiviteiten 

Evaluatie: In de afgelopen periode zijn de hierna genoemde jeugdactiviteiten jaarlijks 
georganiseerd. De top 6 meerkampen jeugd zijn uitgebreid van een Zeeuwse activiteit 
naar een mooie nieuwe afdelingsbrede activiteit. 
 
Met het oogmerk ledenwerving en ledenbehoud een accent leggen bij het organiseren van 
jeugdactiviteiten en het stimuleren van de organisatie daarvan. De volgende 
uitgangspunten en doelen zijn van toepassing: 
- De voorronde voor de Nationale Jeugdmeerkampen blijft gehandhaafd als activiteit. 

- Bezien gaat worden in hoeverre afspelen tot en met de finale noodzakelijk is en 
blijft in verband met het doorstromen naar de landelijke ronde. 

- De geldende regels qua inschrijving, organisatie en kosten blijven vooralsnog van 
toepassing. 

- Meerkampen voor jeugd met een C of D licentie blijven op de agenda staan. 
- De afdelingsontmoeting voor de jeugd, die in samenwerking met verschillende 

afdelingen wordt gerealiseerd, blijft een activiteit waar de afdeling aan meedoet. 
- Het Zeeuwse jeugdranglijsttoernooi blijft op de agenda. 
- De top zeskampen voor de jeugd op basis van competitieresultaten gaat verder als 

afdelingsbrede activiteit 
- Voor de ondersteuning / stimulering van de follow up van het  kindertafeltennisfeest 

binnen de verenigingen zullen extra middelen worden vrijgemaakt door het 
afdelingsbestuur. Een nadere regeling wordt hiervoor door het AB voor eind 2009 
uitgewerkt 

2.3.3 Overige wedstrijden 

Evaluatie: in de afgelopen periode zijn het Maasland team toernooi en het 
backhandstoernooi belangrijke toernooien gebleken binnen de afdeling. Activiteiten zoals 
de bekercompetitie en / of meerkampen zijn niet meer georganiseerd voor de senioren. 
 
Over nog overblijvende en eventueel toekomstige wedstrijden en evenementen het 
volgende: 
- De afdeling gaat voor de komende beleidsperiode voor een aantal vaste evenementen 

zoals het Backhandstoernooi en het Maasland teamtoernooi garantiesubsidies 
verstrekken. Een nadere regeling wordt hiervoor door het AB voor eind 2009 
uitgewerkt. 

- Onderzoeken of er nog ‘witte vlekken’ bestaan qua activiteiten voor de diverse 
doelgroepen. 

2.4 Licentieadministratie 
Evaluatie: In de afgelopen periode is door het niet afronden van het landelijke systeem 
NAS de licentieadministratie bemoeilijkt (koppeling licenties en leden was niet meer 100% 
beschikbaar). Ondanks deze problemen is het de licentiefunctionaris gelukt de 
administratie up to date te houden. 
 
Zowel bij senioren als jeugd wordt afhankelijk van de speelsterkte een licentie toegekend, 
die voornamelijk bepalend is voor toelating tot bepaalde toernooiklassen.  
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De navolgende zaken zijn van toepassing. 
- De administratie uitbesteden aan individuele vrijwilligers. 
- De administratie koppelen aan de ledenadministratie is afhankelijk van de 

ontwikkelingen van NAS. Het AB zal deze nauwgezet volgen en  daar waar nodig vragen 
om bijsturing aan het Hoofdbestuur van de NTTB 

- De in gebruik zijnde criteria voor toewijzing van een hogere of lagere licentie actueel 
houden en bereikbaar maken. 

- Periodieke publicatie op de website van de afdeling 
- De licentiefunctionarissen spelen in op de mogelijkheden en voorwaarden van de in 

gang gezette automatisering. 

2.5 Technisch werk 

Evaluatie: in 2007 is het technisch beleid voor de afdeling verder uitgewerkt. Dit 
beleidplan is hier overgenomen en daar waar nodig bijgesteld. De feitelijke realisatie van 
de doelstellingen is met 2 jaar opgeschoven met als reden het later bechikbaar hebben 
van de trainers dan initieel ingeschat. Op dit moment kan worden gemeld dat er duidelijk 
vooruitgang zit in de realisatie van de plannen. 

2.5.1 Doelstellingen 2007-2012 

- ZuidWest bij de beste drie jeugdafdelingen van Nederland in alle categorieën, te 
meten in plaatsen top 20 van de A-ranglijst van 2012  

- Jeugdopleiding ZuidWest is de beste in Nederland in 2012 en vergelijkbaar met de 
betere in Europa 

- Breed draagvlak voor technisch beleid ZuidWest bij jeugdspelers, clubs en 
afdelingsbestuur 

- Technisch beleid als middel voor werving en behoud van jeugdspelers 
- Bijscholen trainers (minimaal 3 bijscholingen per jaar in ZuidWest) 

2.5.2. Wat is nodig? 

- Stimuleren van verenigingstrainingen. Aandacht voor de techniek en het hier gericht 
mee bezig zijn werkt stimulerend op het spelplezier en is daarmee een positieve factor 
qua ledenbehoud. Vanuit die optiek ligt er een taak voor de afdeling om op dat vlak 
stimulerend bezig te zijn. Elementen daarbij: 

- Verenigingsbezoek door afdelingstrainers of werkgroepsleden naar aanleiding 
van hun ervaringen bij de afdelingstrainingen, of op verzoek van verenigingen. 

- Bekendmaken van het bestaan van hulpmiddelen door te verwijzen naar de 
informatiepunten. 

- Het door middel van een trainerspool en clinics mogelijk maken dat clubs die 
geen trainer hebben af en toe toch hiervan gebruik kunnen maken. Hiertoe 
worden gelden vrijgemaakt uit de promotiepot 

- Stimuleren van technische publicaties in het afdelingsorgaan. 
- Meewerken aan het organiseren van themabijeenkomsten en bijscholingen voor het 

technische kader. 
- Stimuleren van deelname aan opleidingen 
- Organiseren van afdelingstrainingen: het organiseren van afdelingstrainingen is een 

geschikt middel ter verhoging van het spelpeil. Uitgangspunten daarbij: 
- De afdelingstrainingen richten zich met name op jongere spelers en speelsters. 
- Vanuit de afdelingstrainers liggen contacten naar de landelijke opzet om 

doorstroming mogelijk te maken. 
- Deelnemers aan afdelingstrainingen betalen een eigen bijdrage. In het komende 

seizoen gelden de huidige tarieven. 
- Werken aan talentontwikkeling: Talentherkenning en talentontwikkeling zijn termen 

uit de landelijke opzet. Op afdelingsniveau kunnen wij in die zienswijze van een 
kweekvijverfunctie spreken. Die taak wil de afdeling realiseren door: 
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- De doorstroom vanuit afdelingstraining naar regionale bondstraining mogelijk te 
maken. 

- Regionaal kweekvijverdagen (via welpenactiviteiten) te organiseren en de 
deelname daaraan te stimuleren. 

- De afdelingstrainers als begeleiders in te schakelen bij de afdelingsontmoeting 
- Organiseren van cursussen en thema-avonden. Kadervorming is erg belangrijk. In dat 

verband dient aan de hand van een scholingsplan een aanbod te komen van cursussen 
en thema-avonden.  Voor de organisatorische kant is overleg nodig met het bestuurslid 
faciliteiten. Wij sluiten met onze activiteiten aan bij de ontwikkelingen op het gebied 
van de modernisering van de opleidingen: 

- In overleg met de functionaris opleidingen bewerkstelligen dat regelmatig technische 
opleidingen binnen de afdeling gepland worden. 

- Streefgetallen daarbij: een A-cursus per twee jaar, ieder jaar een opleiding 
specifiek voor jeugdkader, minimaal een kaderdag of avond per seizoen. 

2.5.3. Aanpak en planning 

Evaluatie: delen van het plan zijn gerealiseerd. Hetgeen (nog) niet is gerealiseerd is 
vetgedrukt opgenomen. De tijdslijnen zijn doorgeschoven naar 2010 en 2011. 

2007/2 
- Visie uitwerken (incl. definitie steunpuntclubs) 
- 3 Afd. trainingen (NoordOost Brabant, ZuidOost Brabant, West/Midden Brabant), start 

Regionale Bondstraining welp/pup. 
- Werven Regionale bondstrainer 
- Scouts zoeken en visie delen (2 per regio, totaal 8) / nog niet alle scouts ingevuld 
- Start welpenactiviteiten in alle regio’s / nog niet in alle regio’s voorzien van 

welpenactiviteiten 

2008 
- Visie uitdragen en toepassen (ook bijscholingen) / een aantal bijscholingen is gegeven, 

het streven is om in de komende periode 1 of 2 keer alle trainers in de afdeling bij 
elkaar te halen met als doel ze bij te scholen en enthousiast te maken 

- 4 Afd. trainingen (nieuwe in Zeeland) / NoordOost Brabant is niet meer gegeven 
- Regionale Bondstraining welpen / pupillen 
- Start scouting en talent herkenning 
- Regelmatig overleg met verenigingstrainers (vind bij alle trainers plaats) 
- Steunpunt clubs selecteren (16, 4 per regio) / in de praktijk zijn dit de clubs die 

deelnemers leveren aan de afdelings- en regionale bondstraining; er is regelmatig 
contact tussen trainers en verenigingstrainers 

2009 
- 4 Afd. trainingen (NoordOost Brabant, ZuidOost Brabant, West/Midden Brabant, 

Zeeland) / NoordOost Brabant is niet meer gegeven, doel is om dit in 2009 goed op 
te pakken 

- Regionale Bondstraining welpen / pupillen, Regionale Bondstraining kadetten (opzet 
in 2e helft 2009) 

2010 
- 4 Afd. trainingen (NoordOost Brabant, ZuidOost Brabant, West/Midden Brabant, 

Zeeland) 
- Regionale Bondstraining welpen / pupillen,  kadetten,  junioren 

2011 
- Tafeltennis steunpunt ZuidWest opzetten (voorbeeld Westa, steunpunt in Limburg) 
- Samenwerking LOOT scholen opzetten  
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2.5.4 Organisatie 

- Bestuurslid technische zaken (zie ook hoofdstuk 1) 
- Beleid en budget opstellen (ALV en Afdelingsbestuur keuren goed) samen met de 

gehele Technische Commissie 
- Aanstellen Regionale Bondstrainer (i.o.m. Afdelingsbestuur) 
- Goedkeuren aanstellen afdelingstrainers 
- Indien aan de orde afsluiten contracten samen met de voorzitter  
- Bondsraad, best. Contactpersoon naar NTTB topsportoverleggen 
- Opleidingen 
 

- Regionale Bondstrainer 
- Verzorgen Regionale Bondstraining (-en) 
- Verantwoordelijk voor onderhouden en uitdragen visie 
- Overleg bondcoaches en hoofd topsport NTTB 
- Aanstellen afdelingstrainers en scouts 
- Inhoudelijk organiseren talentherkenning (bijv. via dag van het talent) 
- Coachen ZuidWest vertegenwoordigingen (bijv. NTTB jeugdcup en 

afdelingsontmoetingen) + Aanstellen coaches voor de verschillende teams 
- Onderhoud contacten met alle steunpuntclubs 
 

- Afdelingstrainer 
- Verzorgen afdelingstraining 
- Actieve bijdrage leveren aan talentherkenning 
- Coachen ZuidWest vertegenwoordigingen (bijv. NTTB jeugdcup en 

afdelingsontmoetingen) 
- Onderhouden contact met verenigingstrainers 
- Onderhouden contacten met alle steunpunt clubs in de regio samen met Regionale 

Bondstrainer 
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3. TAAKVELD COMMUNICATIE 

3.1 Communicatie 
In een grote afdeling waarbinnen wij allerlei activiteiten ontplooien is een goede 
communicatie van groot belang. Wij onderscheiden hierbij de communicatie met de 
lidverenigingen en de contacten met de landelijke NTTB. 

3.1.1  Met de lidverenigingen 

Evaluatie: De beleidsvoornemens ten aanzien van communicatie zijn in behoorlijke mate 
gerealiseerd. Ten aanzien van de regionale samenwerking zijn er echter nog een aantal 
`witte vlekken´ die in de komende beleidsperiode meer aandacht behoeven.  

Het beleid is erop gericht om de bestaande vormen van communicatie in stand te houden 
en waar mogelijk te verbeteren en om gebruik te gaan maken van nieuwe mogelijkheden. 
Hier volgen een aantal opties voorzien van passende opmerkingen. Via een aantal van deze 
kanalen kunnen wij ook de individuele leden van verenigingen bereiken. 
- Daar waar aan de orde verkleinen van de afstand tussen de NTTB (Hoofdbestuur en 

afdelingsbestuur) en verenigingen. De afdeling doet dit door onder andere de 
regiovergaderingen. In de komende periode zal er naar worden gestreefd om per regio 
een AB lid actiever contact te laten houden met de clubs in die regio. In de contacten 
met de clubs onder andere de volgende zaken actief op de agenda plaatsen ter 
bespreking 
- Werving, opvang en behoud (Kindertafeltennisfeest, contacten met scholen / 

naschoolsche opvang, ledenwervingscampagnes, actief adviseren ten aanzien van 
ledenbehoud) 

- Aandacht voor training 
- Ontwikkeling alternatieve competitievormen 
- Doelgroepen ontwikkeling (ouderen, jonge senioren, hoe om te gaan met 

individualisering) 
- Deelname aan toernooien 
- Daar waar nodig zullen contacten worden gelegd tussen medewerkers van het 

bondsbureau en de clubs (bijvoorbeeld voor het opstarten van 
breedtesporttrajecten) 

- Bevorderen van (regionale) samenwerking tussen lidverenigingen blijft een 
aandachtspunt. 
- In kaart brengen van de bestaande samenwerkingsvormen en het functioneren 

daarvan. 
- Bij het ontbreken van een dergelijk overleg actie ondernemen tot het opzetten van 

zo’n regionale overlegvorm. In de komende periode zal hiervoor in een aantal 
regio´s waar deze samenwerking niet of nauwelijks aanwezig is onder stimulans van 
het AB worden getracht deze op te zetten 

- Binnen het afdelingsbestuur per regio een bestuurslid aanwijzen voor het contact 
met de betreffende verenigingen. 

- Periodiek bijeenkomsten organiseren tussen de verenigingen uit een regio en (een 
deel van) het afdelingsbestuur. Het AB blijft dit invullen met de jaarlijkse 
regiovergadering. 

- Afdelingsorgaan ge-Mixed 
- Verschijnt periodiek en verschaft achtergrondinformatie over het tafeltennis in de 

afdeling ZuidWest en tafeltennis in het algemeen. 
- De redactie werkt aan de hand van een in overleg op te stellen statuut. 
- Voor verspreiding wordt uitsluitend nog gebruik gemaakt van de digitale snelweg. 

- Bulletin Info ZuidWest 
- Het bulletin is bedoeld voor het verspreiden van concrete informatie betreffende 

competitie en overige wedstrijden. 
- Verschijnt in het seizoen wekelijks en buiten het seizoen indien nodig. 
- Ook hier wordt steeds verder overgegaan naar een elektronische versie. 
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- Website 
- De website bevat een veelheid aan informatie over de afdeling. De inhoud wordt 

bepaald in overleg met het verantwoordelijk AB-lid. 
- Er wordt bestudeerd in hoeverre het Internet nog nadrukkelijker een rol kan spelen, 

b.v. bij het doorgeven, verwerken en weer terug op kunnen vragen van competitie-
uitslagen. 

- De automatisering op landelijk niveau zal hier ook invloed op hebben. 
- Uitslagendienst 

- Voortzetten en verbeteren van de procedures ten aanzien van het doorgeven van 
uitslagen. 

- Contacten met bulletin Info ZuidWest. 
- Contacten met de beheerder van de website. 
- Contacten met de werkgroep competitie. 

De kosten voor het in stand houden van afdelingsorgaan, bulletin en website worden mede 
bestreden door het plaatsen van advertenties en een bijdrage van de verenigingen. De 
hoogte van de bijdrage is mede afhankelijk van de mate van automatisering. 
 

3.1.2 Landelijke contacten 

Evaluatie: In de afgelopen periode zijn de landelijke contacten gelopen conform het 
hierna weergegeven beleid. Het AB zal eind 2009 / begin 2010  als gevolg van de 
bestuurlijke vernieuwing op onderdelen de structuur op punten moeten wijzigen. De 
contacten met de nevenbonden zijn voorzichtig aangehaald. Het “aanhalen” van de 
contacten met de nevenbonden zal verder vorm worden gegeven. Deelname van de 
nevenbonden aan bijvoorbeeld de alternatieve wedstrijdvormen is een kans tot betere 
samenwerking. 
 
De afdeling ZuidWest staat niet op zichzelf. Wij kiezen daarom als beleid om het 
onderhouden van de contacten met de landelijke organisatie als een onderscheiden taak te 
zien. Naast dit formele contact blijven er vanzelfsprekend ook voor veel anderen 
werkcontacten bestaan met de landelijke organisatie op verschillende terreinen. 

- Bondsraad 
- Volgen van de gang van zaken binnen de bondsraad. 
- Bestuderen van bondsraadsstukken en relevante informatie verspreiden onder 

belanghebbenden. 
- Voorbereiden van de bespreking van vergaderstukken en zorgen voor terugkoppeling 

naar betreffende afdelingsfunctionarissen. 
- De bondsraadleden, het afdelingsbestuur en de afdelingsledenvergadering adviseren 

of om advies vragen omtrent onderwerpen die spelen in de bondsraad. 
- Landelijke werkgroepen. 

- De afdeling ziet het belang van samenwerking in en stimuleert de deelname aan en 
de interesse voor landelijke werkgroepen. 

- Contacten met nevenbonden 
- In onze afdeling kennen wij het bestaan van diverse nevenbonden. Het beleid is 

erop gericht het contact met deze organisaties aan te halen en waar mogelijk tot 
vormen van samenwerking te komen. 

- In het kader van de toekomstvisie van het hoofdbestuur is dit een van de 
speerpunten.  
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3.2 Promotie / Werving, opvang en behoud 
 
Evaluatie: In de afgelopen periode is er door de afdeling weinig gedaan aan promotie.  
 
Het streven is om in de komende periode sterk in te zetten op het beter promoten van 
onze sport met als doel meer leden te werven, deze goed op te vangen en te behouden 
voor onze sport. Een gedeelte van de financiële overschotten uit het verleden zullen 
hiertoe in de komende beleidsperiode worden ingezet. Gedacht wordt aan het promoten 
van de ZuidWest kampioenschappen en de regionale kampioenschappen, het reactiveren 
van trainers, en extra subsidies rondom de opvang na afloop van het Kinder-
tafeltennisfeest. In de definitieve begroting voor 2009 en de begroting voor 2010 wordt dit 
verder geconcretiseerd. 
 

3.3 Representatie 
Evaluatie: In de afgelopen periode is de representatie conform onderstaande verdeling 
ingevuld. Dit blijft onveranderd. 
 
Bij diverse gelegenheden moet de afdeling haar ‘gezicht laten zien’. In principe dient de 
voorzitter daar een voorname rol in te spelen. Gezien de geografische grootte van de 
afdeling zal een deel van de representatieve taak worden toegewezen aan het 
‘dichtstbijzijnde’ beschikbare AB-bestuurlid. 

3.4 Vrijwilligersbeleid 
Evaluatie: het onderscheidingen systeem is in de afgelopen periode enkele malen 
geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. 
 
Het reilen en zeilen binnen de afdeling berust op de hoog gewaardeerde inzet van vele 
vrijwilligers. Het beleid is erop gericht hier nadrukkelijk oog voor te hebben. Concreet: 

- In stand houden van het onderscheidingensysteem vanaf ereraad in brons tot en met 
erelid. 

- Bij verenigingen stimuleren dat een actief vrijwilligersbeleid gevoerd wordt. 
- Inspelen op landelijk beleid in deze. 
- Een van de bestuursleden nadrukkelijk belasten met dit taakgebied.  Inmiddels is de 

secretaris het verantwoordelijk bestuurslid voor dit taakgebied. 
- In de komende periode zal er meer aandacht komen vanuit het AB om, naast de 

afdelingsvrijwilligers, ook de verenigingsvrijwilligers nadrukkelijker te waarderen. 
Eén van de voorstellen is deze groep uit te nodigen voor het WK in Rotterdam in 
2011. 
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4 FACILITEITEN 
 

4.1 Ledenadministratie 
 
Evaluatie: De ledenadministratie is in de afgelopen periode volledig opgenomen in NAS. 
Het beleid richt zich op het voeren van de ledenadministratie conform de voorschriften van de 
NTTB met behulp van het daartoe ontwikkelde programma. 
- Onder eindverantwoordelijkheid van een bestuurslid laten wij de administratie die nog door de 

afdeling moeten worden gedaan uitvoeren door een hiervoor geschikte vrijwilliger. 
- Op af te spreken tijden verschaft deze administrateur overzichten betreffende het 

ledenverloop. 
- De administrateur zorgt voor de samenvatting daarvan in het jaarverslag. 
- Wij werken als afdeling mee aan de mogelijkheden die de nieuwe geautomatiseerde 

administratie op dit terrein biedt. Wij blijven service bieden aan verenigingen die hier nog niet 
mee om kunnen gaan. 

4.2 Financiële administratie 

Evaluatie: Financiële administratie is volgens dit beleid gevoerd.  
Het beleid richt zich op het goed bijhouden en bewaken van de geldstromen binnen de afdeling. 
Een van de bestuursleden, in principe de penningmeester, is verantwoordelijk voor het (laten) 
voeren van de financiële administratie van de afdeling 

- Op nader af te spreken tijdstippen verschaft de penningmeester een overzicht van de stand van 
zaken op dit gebied. 

- Hij zorgt tijdig voor het laten controleren van de administratie door de kascommissie. 
- De werkzaamheden voor het samenstellen van de begroting, waaronder het verzamelen van 

deelbegrotingen, worden tijdig gestart. 
- Gekoppeld daaraan worden de voor de ledenvergadering vereiste financiële voorstellen 

opgesteld. 
- De penningmeester stelt voor deze activiteiten een jaarplan op. 
- Hij adviseert het bestuur betreffende het stellen van richtlijnen op financieel gebied. 
- In de komende periode zal de uitvoering van financiële administratie mogelijk uitbesteed gaan 

worden. 
 

4.2.1 Subsidieverwerving 

 
Evaluatie: geen noemenswaardige feiten uit de afgelopen beleidsperiode. 
 
Een raakvlak met de financiële administratie vormt de subsidieverwerving. Het beleid in deze is 
erop gericht de bekendheid met mogelijkheden te vergroten en eventuele kansen te benutten. 
- De persoon of werkgroep die dit taakgebied gaat behartigen stelt zich op de hoogte van 

mogelijkheden op dit terrein. 
- De werkgroep adviseert het bestuur om bepaalde stappen te ondernemen.  
- In voorkomende gevallen speelt de werkgroep relevante informatie op dit gebied door naar 

lidverenigingen. 
 

4.2.2 Subsidieverstrekking 
 

Evaluatie: In 2008 is met het instellen van de Schwungsubsidie een eerste aanzet gedaan om 
meer te doen aan promotie, werving, opvang en behoud. Met deze subsidies zijn een aantal mooie 
initiatieven gestart. De resultaten hiervan zijn pas op langere termijn vast te stellen. 
In de komende beleidsperiode zal de Schwungsubsidie blijven bestaan. Voor de toepassing en 
reglementen wordt verwezen naar de site van de afdeling. 
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4.2.3 Sponsoring 
 

Evaluatie: geen noemenswaardige feiten uit de afgelopen beleidsperiode. De bestaande 
sponsorcontracten zijn gecontinueerd. 
 
Een gebied dat nadrukkelijk raakpunten heeft met de financiële zaken binnen de afdeling. De 
volgende aandachtspunten spelen: 
- Vrijwilligers vragen een rol op dit terrein te spelen. 
- Goed overleg met het verantwoordelijke bestuurslid is vereist. 
- Heel concreet is een actiepunt het werven van adverteerders voor afdelingsorgaan Mixed, voor 

bulletin Info ZuidWest en voor de website. 
- Bij sponsoring ook denken aan vergoeding in andere vorm dan geld. Diensten of producten zijn 

bespreekbaar als tegenprestatie. 
 

4.3 Reglementering 
 
Evaluatie: geen noemenswaardige feiten uit de afgelopen beleidsperiode. 
Binnen een grote organisatie moeten goede afspraken gemaakt worden, die uiteindelijk hun 
neerslag vinden in allerlei reglementen. Een van de bestuursleden heeft tot taak dit geheel aan 
reglementering bij te houden en een actieve rol te spelen bij aanpassingen en vernieuwingen. 
- De secretaris houdt het pakket aan reglementen actueel. Hij adviseert het bestuur wanneer 

sprake dient te zijn van wijzigingen. Daar waar nodig wordt gebruik gemaakt van de landelijke 
organisatie (Bondsbureau, scheidsrechterscommissie) 

- Wanneer ergens reglementen aan de orde komen, zal deze functionaris voor advies zorgen. 
- De functionaris zorgt voor publicatie in geval van wijzigingen of in geval van veranderde 

interpretatie. 

4.4 Archivering 
 
Evaluatie: wordt uitgevoerd conform onderstaand beleid. 
 
Het bestuurslid dat hiermee is belast, in principe de secretaris, verzamelt alle verslagen en andere 
stukken die relevant zijn voor het archief van de afdeling. 
- Wanneer bestuur, werkgroepen, regio’s, e.d., verslagen maken, dan zorgen zij ervoor dat een 

exemplaar in afschrift naar de secretaris gaat. 
- De secretaris put uit de voorraad bij het opstellen van het jaarverslag. 
- Er worden afspraken gemaakt over hetgeen al dan niet bewaard dient te blijven. 
- Hij zorgt (of laat zorgen) voor een goede bewaring van het archief. 
 

4.5 Accommodatiezaken 
 
Evaluatie: afgelopen periode zijn wederom een aantal schitterende accommodaties gerealiseerd 
binnen de afdeling. Daar waar nodig / mogelijk heeft het accommodatiefonds bijgedragen.In de 
afgelopen periode is de regeling door het AB geëvalueerd en bijgesteld (rente aangepast, en te 
lenen bedrag per lid verhoogd). 
In onze afdeling komen heel wat uitstekende accommodaties voor. Het beleid is erop gericht dat zo 
te houden en mogelijk nog te verbeteren. Onder verantwoordelijkheid van een bestuurslid willen 
wij hiertoe activiteiten ontplooien: 
- De betreffende regeling evalueren en opnieuw vaststellen. 
- Verenigingen er regelmatig op wijzen dat op landelijk niveau een fondsbeheerscommissie actief 

is, waarbij in geval van (ver)bouw van een accommodatie een (beperkt) bedrag geleend kan 
worden. 

- Onder de aandacht van de verenigingen brengen dat de NTTB een boekje uitgeeft dat over deze 
materie gaat. 
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- Via het afdelingsorgaan accommodatieaangelegenheden, liefst succesverhalen of juist 
waarschuwingen, onder ieders aandacht brengen. 

4.6 Organiseren van cursussen en thema-avonden 
 
Evaluatie: Binnen de afdeling zijn in de afgelopen periode een aantal opleidingen bijscholingen 
georganiseerd. Het streven is dit in de komende periode zo door te zetten en tevens een aantal 
thema avonden te organiseren. 
Een taakgebied waar duidelijk raakpunten met breedtesport en met name technisch werk liggen. 
De taak zoals hier bedoeld betreft nadrukkelijk de coördinatie en de facilitaire kant. 
- Waken over een goede spreiding van activiteiten over de hele afdeling 
- Waken over de diversiteit aan aanbiedingen. 
- Adviseren over data, dit in overleg met de functionarissen voor competitie en wedstrijden 
- Adviseren en eventueel bemiddelen ten aanzien van te gebruiken accommodatie 
- Adviseren betreffende de financiële kant van een en ander 
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Agendapunt 8 
 
 

Financiële voorstellen voor 2010 
 
Competitiebulletin infoZuidWest: 
Per exemplaar in gedrukte versie € 50,00 onveranderd 
 
Bestuursboek 
Het bestuursboek staat op de website en eventuele wijzigingen worden regelmatig ingevoerd. 
Gedrukte exemplaren alleen op aanvraag. 
Per exemplaar in gedrukte vorm €   3,50 (+ verzendkosten) onveranderd 
 
Overzicht Persoonlijke prestaties 
De overzichten van de persoonlijke prestaties worden op de website geplaatst. 
Gedrukte exemplaren alleen op aanvraag. 
Per exemplaar in gedrukte vorm €   3,50 (+ verzendkosten) onveranderd 
 
Licentieboek 
Het Licentieboek wordt op de website geplaatst, wijzigingen en correcties zullen regelmatig 
worden ingevoerd. Gedrukte exemplaren alleen op aanvraag. 
Per exemplaar in gedrukte vorm €   3,50 (+ verzendkosten) onveranderd 
 

Competitieboek 
Het competitieboek zal op de website worden geplaatst. Gedrukte exemplaren alleen op aanvraag. 
Per exemplaar in gedrukte vorm alleen verzendkosten onveranderd 
 

Meerkampen, inschrijfgelden, toernooiheffingen  
Inschrijfgelden: 
ZuidWest kampioenschappen:  jeugd         €   7,00 onveranderd
  
                                                  senioren    €   8,50 onveranderd
      
A/B jeugdmeerkampen                    €   4,00 onveranderd 
C/D jeugdmeerkampen €   4,00 onveranderd
  
Landelijke rondes jeugdmeerkampen € 12,00 */ onveranderd 
 
Dagvergoeding (excl. reiskosten) Bondsafgevaardigde bij afdelingskampioenschappen, regionale 
kampioenschappen en meerkampen € 12,00 onveranderd 
 
Reiskosten                                                    
Vergoeding per km.   €   0,19 onveranderd 

Afdelingscontributie 

In afwijking van een eerder besluit van de ALV om de contributiebedragen jaarlijks te indexeren, 
wordt voorgesteld – gezien de financiële positie van de afdeling – dit jaar af te zien van indexatie. 
per basislid per jaar €   1,50 onveranderd 
toeslag jeugdlid competitiespelend per jaar  €   4,00 onveranderd 
toeslag seniorenlid competitiespelend per jaar  €   6,16 onveranderd 

Boete wegens niet bijwonen ALV 

Voorgesteld wordt om het AB de bevoegdheid te verlenen om het niet bijwonen van de ALV te 
beboeten met maximaal: € 34,00 onveranderd 
 

Eigen Bijdrage Afdelingstraining 
Per persoon per avond €   3,20 onveranderd    
Per persoon per dag €   8,50 onveranderd  
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Eigen Bijdrage Regionale Bondstrainingen  
Per persoon per avond €   3,20 onveranderd    
Per persoon per dag 
 €   8,50 onveranderd 
Eigen Bijdrage NTTB Jeugdcup  
Per persoon  €   35,00 onveranderd 
 

Boetes en straffen 
   

  2009 2010 

1. 
Te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings- en teamgegevens, 
per soort gegeven. 

€ 7, = 
 

€ 7, = 
 

2. 
Het niet tijdig indienen van een schriftelijk verzoek tot uitstel van een 
competitiewedstrijd, cq schriftelijk melden van het in overleg met de 
tegenstander verzetten van zo een wedstrijd 

 € 5,= € 5,= 

3. 
Het niet spelen van een competitiewedstrijd op de door de SCL/JCL 
vastgestelde datum en/of tijdstip; kunnen beide teams worden beboet, 
terwijl verdere maatregelen kunnen volgen. 

€ 15,= 
 

€ 15,= 
 

4. Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd € 5,= € 5,= 

5. 
Het niet kunnen tonen van de bondskaart of legitimatiebewijs tijdens een 
competitiewedstrijd, per persoon 

€ 2,= € 2,= 

6. 
Het niet spelen in uniform tenue tijdens een competitiewedstrijd, per 
persoon 

€ 2,= € 2,= 

7. 
Het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier, 
per formulier 

€ 2,= 
 

€ 2,= 
 

8. 
Het niet, of niet tijdig, op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van een 
competitiewedstrijd, per vereniging 

€ 5,= 
 

€ 5,= 
 

9. 
Het te laat ontvangen van een wedstrijdformulier door SCL/JCL, per 
formulier 

€ 2,= € 2,= 

10. 
Het niet inzenden van het wedstrijdformulier (later dan één week na gesteld 
tijdstip) 

€ 7,= 
 

€ 7,= 
 

11. 
Het niet begeleiden van een jeugdteam (zowel uit- als thuisspelend), per 
team. Begeleiding moet blijken uit de handtekening incl. de 
verenigingsnaam van de begeleider op het wedstrijdformulier 

€ 7, = 
 

€ 7,= 
 

12. 

Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier; (o.a. het 
toevoegen van de namen en uitslagen van afwezige spelers of uitkomen 
onder een valse naam) beide verenigingen worden beboet, terwijl verdere 
maatregelen kunnen volgen. 

€ 23,= 
 

€ 23,= 
 

13. 
Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd 
(bijv. niet aangemeld als lid, niet competitiegerechtigd), per persoon 

€ 10, = 
 

€ 10, = 
 

14. 
Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team 
* 

€ 10,= € 10,= 

15. 
Het niet opkomen van een team voor een competitiewedstrijd, per 
wedstrijd 

€ 23,= € 23,= 

16. 
Het terugtrekken van een team uit de competitie 
(toestemming van de SCL/JCL is noodzakelijk), per team 

€ 23,= 
 

€ 23,= 
 

17. Het niet inzenden van het originele wedstrijdformulier  € 2,= € 2,= 

 

* Deze boete wordt alleen opgelegd als op de achterzijde van het wedstrijdformulier geen afdoende reden 
voor het spelen met 2 personen wordt vermeld (bijv. ziekte, blessures, en dergelijke). 
 

Tegen opgelegde boetes en/of maatregelen is binnen 20 dagen beroep mogelijk bij SCL/JCL. 
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Agendapunt 9 
 

Begroting 2009 – 2010 + Toelichting 
 

       

BATEN Werkelijk Oorspronkelijk Definitief Begroting 

 2008 2009 2009 2010 

     

Contributies 25.721  27.300  26.000  26.500  

       

Advertenties  1.180  1.100  1.100  1.100  

Verkoop wedstrijdboekjes ed 817  1.000  1.000  1.000  

Verkoop Jeugdbegeleidingsboekjes 25  100  50  50  

Inschrijfgelden       

Meerkampen jeugd A/B 628  800  650  650  

Meerkampen jeugd C/D 664  800  700  700  

Meerkampen Jeugd A/B landelijk 560  650  600  600  

        

Abonnementen Info ZuidWest 450  450  450  450  

       

Porto 62  100  100  100  

Rente 2.113  2.100  2.100  2.100  

Boetes 3.752  2.500  2.500  2.500  

     

Eigen bijdrage NTTB Jeugdcup 420  450  450  450  

Eigen bijdrage Afdelingstrainingen 1.338  3.500  2.300  2.800  
Eigen bijdrage Regionale 
Bondstrainingen 390  950  500  700  
Bondsbijdrage Regionale 
Bondstrainingen 1.000  750  1.000  1.000  

Onttrekking voorziening afd. training 0  4.220  2.500  2.500  

Onttrekking voorziening Promotie  0  6.000  8.800  

Ten laste van Algemene Reserve 0  380  5.250  6.250  

 -------------- ------------- ------------- ------------- 

 39.120  47.150  53.250  58.250  

 
      

========== ========== 
      

========== 
      

========== 
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LASTEN Werkelijk Oorspronkelijk Definitief Begroting 

 2008 2009 2009 2010 

Bestuurskosten:     

Reis- en verblijfskosten AB 1.597  1.600  1.600  1.600  

Afdelingsvergaderingen 973  1.000  1.000  1.000  

Jaarvergadering 1.323  1.500  1.500  1.500  

     

Administratie en Beheer:     

Kosten ledenadministratie 137  300  200  200  

Druk- en kopieerkosten 15  200  200  200  

Porti-, tel- en adm.kosten 515  1.000  1.000  1.000  

Uitbesteding financiële administratie  0  1.000  2.000  

Vergoeding apparatuur 897  1.000  1.000  1.000  

     

Communicatie:     

Diverse kosten GeMixed 0  100  100  100  

Drukwerk Info ZuidWest 871  800  900  900  

Verzendkosten Info ZuidWest 454  500  500  500  

Diverse kosten Info ZuidWest 0  100  100  100  

Abonnement Domeinnaam Website 357  500  500  500  

Diverse kosten Website 0  100  100  100  

     

Algemene kosten:     

Jubilea en repres kosten 532  500  500  500  

Bestuursdag 1.000  1.000  1.000  1.000  

Nationale kaderdag 0  250  250  250  

Vrijwilligersbeleid 0  1.500  1.500  1.500  

Afschrijving Debiteuren 85  0  0  0  

Kosten wedstrijdboekjes 525  1.000  1.000  1.000  

     

Werkgroep Opleidingen 888  2.000  2.000  2.000  

Werkgroep Competitie 3.464  5.000  4.800  5.000  

Werkgroep Toernooien en Wedstrijden 5.434  9.750  9.200  9.400  

Werkgroep Technisch Werk 8.648  12.850  12.500  13.300  

Accommodatiezaken 0  100  100  100  

     

Uitv beleids- en aktiviteitenplan:     

Schwung subsidie 1.150  2.000  2.000  2.000  

Promotie / stimulering  0  6.000  8.800  

Communicatie m verenigingen 719  1.000  1.000  1.000  

Nevenbonden 19  0  200  200  

Dotatie Jubileumfonds 1.500  1.500  1.500  1.500  

Dotatie voorziening promotie 7.207  0  0  0  

Dotatie algemene reserve 810  0  0  0  

 -------------- ------------- ------------- ------------- 

 39.120  47.150  53.250  58.250  

 
      

=========        ========= 
       

========= 
       

========= 
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S P E C I F I C A T I E S Werkelijk Oorspronkelijk Definitief Begroting 

 2008 2009 2009 2010 

Werkgroep Opleidingen:     

Thema bijeenk./bijscholing 848  1.500  1.500  1.500  

Diverse kosten 40  500  500  500  

         ---------         --------------         ---------         --------- 

 888  2.000  2.000  2.000  

 
       

=========         ========= 
        

========= 
        

========= 

Werkgroep Competitie:     

Vergaderingen 40  300  200  300  

Verteer, werkgroepavond e.d. 750  1.000  1.000  1.000  

Reiskosten 712  1.000  1.000  1.000  

Porti-, tel- en admin.kosten 1.255  1.500  1.400  1.500  

Representatie 0  100  100  100  

Onvoorzien 0  100  100  100  

Drukwerk (competitieboeken ed) 707  1.000  1.000  1.000  

 -------------- ------------- ------------- ------------- 

 3.464  5.000  4.800  5.000  

 
       

========        ======== 
     

======== 
       

======== 

Werkgroep Toernooien en Wedstrijden:     

Licentie 518  500  500  500  

Kindertafeltennisfeest 1.699  2.100  2.100  2.100  

Afdelingsontmoeting 318  750  750  750  

Meerkampen jeugd AB 384  400  400  400  

Meerkampen jeugd CD 402  600  500  500  

Meerkampen jeugd AB landelijk 552  800  600  700  

Vergaderkosten, werkgroepavond e.d. 543  650  600  650  

Reiskosten en verteer 317  550  550  550  

Porti-,tel- + kantoorkosten 122  250  200  250  

Kopieer, drukw. en abonnem. 0  200  100  100  

ZuidWest kampioenschappen 0  2.000  2.000  2.000  

Regionale kampioenschappen 120  300  300  300  

Top 6-kampen 459  400  500  500  

Onvoorzien 0  250  100  100  

 -------------- ------------- ------------- ------------- 

 5.434  9.750  9.200  9.400  

 
        

=========         ========= 
        

========= 
        

========= 

Werkgroep Technisch Werk:     

Afdelingstrainingen 3.688  7.200  7.200  8.000  

Regionale Talentdagen 256  650  400  400  

Regionale Bondstrainingen 2.679  2.700  2.700  2.700  

NTTB Jeugdcup 1.026  1.000  1.100  1.100  

Werkgroepkosten 999  1.300  1.100  1.100  

 -------------- ------------- ------------- ------------- 

 8.648  12.850  12.500  13.300  

 ==========            ========== ==========      ==========      
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Promotie / Stimulering     

Regionale Kampioenschappen 0  0  0  2.500  

ZuidWest Kampioenschappen 0  0  0  1.300  

Organisatie trainersdag 0  0  3.000  0  

Stimulering opleidingen 0  0  1.500  1.500  

Kindertafeltennisfeest 0  0  1.000  3.000  

Spreekbeurten jeugd 0  0  500  500  

 -------------- ------------- ------------- ------------- 

 0  0  6.000  8.800  

 
      

==========       ========== 
      

========== 
      

========== 
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Toelichting begroting 2009-2010 
 
Hiervoor treft u aan de werkelijke cijfers over 2008, de oorspronkelijke en de definitieve begroting 
voor 2009, de begroting voor 2010, evenals de toelichting. Ter verdere verduidelijking: In de 
tweede kolom ziet u de oorspronkelijke begroting 2009, zoals deze op de ALV van mei 2008 is 
vastgesteld. Onder Definitief 2009 staan de begrotingscijfers bijgesteld op basis van de 
daadwerkelijke cijfers over 2008, alsmede de huidige plannen. In de laatste kolom treft u de 
begroting aan voor 2010. Alle bedragen in dit overzicht zijn in hele euro’s. 
In de ALV van mei 2002 is ten aanzien van de begroting 2010 het voorbehoud gemaakt dat het AB in 
de ALV van mei 2010 een aangepaste begroting kan indienen. 
 
Hieronder volgt een korte toelichting voor die posten, waarbij de optredende verschillen om een 
nadere uitleg vragen. 

Contributies 

Op basis van de werkelijke cijfers over 2008 de bedragen naar beneden bijgesteld. 

Boetes 

Worden standaard begroot op € 2500. 

Eigen bijdrage afdelingstrainingen 

Op basis van de werkelijke cijfers over 2008 en de plannen voor 2009 en 2010 de bedragen 
bijgesteld. Voor 2010 worden er op basis van de meerjarenplanning van de werkgroep Technisch 
Werk meer afdelingstrainingen gebudgetteerd. 

Eigen bijdrage en Bondsbijdrage Regionale Bondstrainingen 

De verwachting is dat in 2009 en 2010 de regionale bondstrainingen verder kunnen worden 
uitgebreid. 

Onttrekking voorziening afd. training 

Op de balans staat een voorziening uitbreiding afdelingstraining van € 5000. Ter dekking van de 
verwachte, maar moeilijk in te schatten hogere kosten is zowel voor 2009 als 2010 € 2500 begroot 
ten laste van deze voorziening. 

Onttrekking voorziening promotie 

Op de balans staat een voorziening promotie van € 18.547. In 2009 willen we € 5000 en in 2010 € 
8800 onttrekken uit deze voorziening. Voor een nadere uitleg verwijzen we naar de toelichting 
onder Promotie / Stimulering  verderop. 

Kosten Ledenadministratie 

Op basis van de cijfers over 2008 is de begroting enigszins naar beneden bijgesteld. 

Drukwerk en kopieerkosten 

Worden vooralsnog standaard op € 200 begroot. 
 
Uitbesteding financiële administratie 
Zoals reeds op de regiovergaderingen aangegeven is vanwege het stoppen van de huidige 
penningmeester gekeken naar de mogelijkheid van uitbesteding van de financiële administratie. 
Het Bondsbureau in Zoetermeer biedt momenteel deze dienst aan voor € 2000 per jaar. Uitgaande 
van een half jaar in 2009 en een vol jaar in 2010 is hiervoor respectievelijk € 1000 en € 2000 
begroot. 

Diverse kosten GeMixed, Info ZuidWest en Website 

Voor deze rubrieken wordt standaard € 100 begroot. 

Nationale Kaderdag 

Wordt standaard begroot op € 250 totdat berichten worden ontvangen dat deze landelijk niet meer 
georganiseerd wordt. 
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Vrijwilligersbeleid 
Het bestuur beraadt zich ieder jaar om wat extra’s te doen voor de actieve vrijwilligers binnen de 
afdeling en heeft daarom het begrotingsbedrag gehandhaafd. Er wordt tevens gedacht om de 
verenigingsbesturen dit extra’s ook aan te gaan bieden. Denk hierbij o.a. aan vrijkaarten voor 
Europese- en Wereldkampioenschappen in Nederland. 

Werkgroep Opleidingen 

In de regiovergaderingen in 2007 is gesproken over themabijeenkomsten. Hiervoor daarom zowel in 
2009 als 2010 € 1500 begroot.  

Werkgroep Competitie 

Op basis van de verwachtingen voor 2009 en 2010 de begrote bedragen grotendeels gehandhaafd.  

Werkgroep Toernooien en wedstrijden 

Op basis van de plannen van de werkgroep voor 2009 en 2010 de begrote bedragen hier en daar 
bijgesteld. De kosten voor de ZuidWest Kampioenschappen in 2009  en 2010 zijn verhoogd wegens 
de verhuizing van de kampioenschappen naar januari en alles spelen op één dag. Hierdoor zal zowel 
de zaalhuur als de huur van tafels stijgen.  

Werkgroep Technisch Werk 

Zie de eerder gegeven verklaringen bij de diverse eigen bijdragen. Dit heeft uiteraard ook zijn 
weerslag op de hiervoor geraamde kosten. Verder zijn op basis van de werkelijke cijfers over 2008 
en de plannen voor 2009 en 2010 de bedragen enigszins bijgesteld. 

Promotie / Stimulering 
In het kader van promotie en stimulering van onze tafeltennissport heeft het afdelingsbestuur de 
volgende voorstellen: 
Stimulering van de regionale kampioenschappen in 2010 en 2011 met 500 euro per regio per jaar, 
hetgeen kan resulteren in totaal 5000 euro voor 2010 en 2011. 
Extra stimulering van de afdelingskampioenschappen voor de komende 2 jaar met 1300 euro per 
jaar. 
Organisatie van een trainersdag voor alle trainers in de afdeling eind 2009/ begin 2010, begrote 
kosten 3000 euro. 
Stimulering van (trainers)opleidingen voor een totaalbedrag van 3000 euro. 
Ondersteuning follow up kindertafeltennisfeest voor 4000 euro. 
Promotiepakket spreekbeurten jeugd voor 1000 euro. 
Op de ALV kunnen deze onderwerpen desgewenst nader toegelicht worden. 

Nevenbonden 

In 2009 en 2010 willen we de gesprekken met de nevenbonden weer oppakken. 

Ten laste van Algemene Reserve 
Op basis van de voorliggende cijfers en toelichting begroten we een verlies van € 5250 in 2009 en 
een verlies van € 6250 in 2010. Deze bedragen kunnen gezien de hoogte van het eigen vermogen 
zonder problemen ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.  
Bij de cijfers wordt aangetekend dat conservatief is begroot, te weten de baten aan de lage kant 
en de uitgaven aan de ruime kant. Dit om te voorkomen dat we in de praktijk voor verrassingen 
komen te staan.  
De ervaringen in de afgelopen jaren leren dat het uiteindelijke resultaat er steeds gunstiger heeft 
uitgezien dan begroot. Maar ervaringen uit het verleden bieden uiteraard geen garanties voor de 
toekomst. 
 
 
Chris van Dijk 
penningmeester 
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Agendapunt 10  
 
 

(Her)benoeming leden Afdelingsbestuur 
 

In de loop van 2008 heeft John van Geel ad interim de voorzittershamer overgenomen van Adri 
Dam. Adri heeft de functie van John van Geel, technisch werk, overgenomen 
Remco Dijkers heeft in de loop van 2008 de taken als ACL ad interim van Richard Heil 
overgenomen. 
 
Volgens het door het afdelingsbestuur vastgestelde rooster zijn aan de beurt om af te treden: 
2009 Voorzitter 

Bestuurslid belast met competitiezaken 
2010 penningmeester 
2011 secretaris 
 bestuurslid belast met Technisch werk 
 bestuurslid belast met Toernooien en Wedstrijden 
2012 voorzitter 
 bestuurslid belast met Competitiezaken 
 
Het afdelingsbestuur stelt voor om John van Geel te benoemen als voorzitter van de afdeling 
ZuidWest voor een periode van drie jaar. 
 
Remco Dijkers heeft aangegeven benoemd te willen worden voor de periode van één jaar. Daarna 
zal Remco bekijken of hij voor een volgende periode benoemd wil worden.  
Het afdelingsbestuur stelt daarom ook voor om Remco Dijkers te benoemen als lid van het 
afdelingsbestuur voor een periode van één jaar. 
 
Het afdelingsbestuur stelt voor om Adri Dam te benoemen als lid van het afdelingsbestuur voor een 
periode van twee jaar (bestuurslid technisch werk is volgens het rooster van aftreden in 2011 aan 
de beurt om af te treden). 
 
Nico van Erp heeft te kennen gegeven nog een jaar aan te willen blijven tenzij er een opvolger 
gevonden wordt. Chris van Dijk heeft te kennen gegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te 
willen komen. 
 
Het afdelingsbestuur heeft tot het moment van de opstelling van deze jaarstukken niemand bereid 
gevonden de daarmee vrijgekomen plaatsen voor “lid afdelingsbestuur met de portefeuille 
Toernooien en Wedstrijden” en “penningmeester” te gaan vervullen. 
 

 

(Tegen)kandidaten voor de hierboven genoemde personen dienen schriftelijk vóór 4 mei 2009 te 
worden voorgedragen bij de secretaris van de afdeling: Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 
KD Arnemuiden, e-mail: secretaris@nttb-zuidwest.nl. 
 

De voordrachten moeten voldoen aan het gestelde in art. 8 lid 1 van het Afdelingsreglement. 
(Art. 8 lid 1 Afd. regl.: Tot uiterlijk 10 dagen vóór de datum van de in hoofdstuk II bedoelde 
Afdelingsledenvergadering kunnen voor elke zetel afzonderlijk bij het betrokken Afdelingssecretariaat 
schriftelijk kandidaten worden gesteld, waarbij iedere kandidaat moet worden voorgedragen door ten 
minste 10 personen, die elk lid moeten zijn van een van de lid-verenigingen, genoemd in artikel 1, of 
behoren tot de andere in dat artikel genoemde leden, echter met dien verstande dat onder dit aantal ten 
minste drie verschillende tot de Afdeling behorende lid-verenigingen worden vertegenwoordigd). 
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Agendapunt 11 
 
 

(Her)benoeming leden Kascommissie  
 

De kascommissie bestaat momenteel uit: 
Jan-Willem Bultman 
Joop van Eijk 
Dale Knufman  
Eelco Ligtenberg (plv.) 
 
De leden Jan-Willem Bultman,  Eelco Ligtenberg en Dale Knufman hebben zich bereid verklaard een 
herbenoeming als lid van de kascommissie te aanvaarden. 
Joop van Eijk stelt zich niet beschikbaar. 
Het afdelingsbestuur stelt voor de leden Jan-Willem Bultman, en Dale Knufman als lid en Eelco 
Ligtenberg als plaatsvervangend lid van de kascommissie te benoemen voor een periode van 1 jaar 
 

(Tegen)kandidaten voor de hierboven genoemde personen, respectievelijk een kandidaat  voor de 
functie van plaatsvervangend lid kunnen schriftelijk worden voorgedragen bij de secretaris van de 
afdeling: Jan Mijnsbergen, Boekweitstraat 13, 4341 KD Arnemuiden, e-mail: secretaris@nttb-
zuidwest.nl.Ook mondelinge kandidaatstelling tijdens de vergadering is mogelijk 
 
Kandidaten dienen lid te zijn van een van de lidverenigingen, dan wel persoonlijk lid, erelid of lid van 
verdienste van de afdeling ZuidWest. 
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Agendapunt 12 
 

(Her)benoeming (plaatsvervangend) leden Bondsraad 
 
Tijdens de ALV van 20 mei 2008 zijn de volgende (plaatsvervangend) bondsraadsleden aangewezen 
voor een periode van 3 jaar: 
Bondsraadsleden: Hans v.d. Bruggen (Algemeen Bestuurlijke Zaken) 
 Adri Dam (Communicatie) 
 Nico van Erp (Breedtesport) 
 John van Geel (Technische zaken)  
Plv. Bondsraadsleden: Chris van Dijk (Algemeen Bestuurlijke Zaken) 
 Ria Elshof (Communicatie) 
 Jan Mijnsbergen (Breedtesport) 
 Albert Rooijmans (Topsport) 
 

Bestuurlijke vernieuwing Bondsraad 

Elke afdeling mag voor de vernieuwde Bondsraad twee leden leveren. Bestuursleden van de 
afdelingen, op een overgangstermijn na, mogen geen lid meer zijn van de nieuwe Bondsraad. Naast 
deze 16 leden (8 afdelingen maal 2 leden) komen er 8 functiezetels t.w. voor Financiën, 
Breedtesport, Wedstrijdzaken, Topsport en talentherkenning, Organisatie, Opleidingen, Marketing 
en externe communicatie en Subsidies. Ieder lid van de NTTB kan zich kandidaat stellen voor één 
van deze 8 functiezetels. Ook afdelingen kunnen kandidaten voordragen. 
 
De commissie bestuurlijke vernieuwing heeft meer tijd nodig om de reglementen aan te passen. Dit 
betekent dat de reglementen op de vergadering van 13 juni 2009 ter goedkeuring aan de Bondsraad 
worden voorgelegd.  
Daardoor worden de twee Bondsraadleden nieuwe stijl pas op de algemene ledenvergadering van 
2010 gekozen.  
 
Bij een tussentijdse Bondsraadsvergadering tussen 01-01-2010 en de ALV van de afdeling in 2010 
zullen uit de huidige (plaatsvervangende)bondsraadsleden twee leden worden afgevaardigd. 
 
 
 


