
   
 

1 van 4 

Notulen ALV 27 Mei 2015 
 
 
Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Gelre van de NTTB, gehouden op 
woensdag 27 mei 2015 te Beuningen. 
_____________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
 Vertegenwoordigers van de verenigingen: Akris, Arena,  TTN, Bit.nl, Cevelum, DNW,  

Drusus, DTS, ETAC, Gazelle, Getavé, Grol, HTTC, Hutaf, Kracht&Vriendschap, De 
Kroon, Litac, MOVC, Odion, ONI, Overbetuwe, Relax, Revanche, Sethone, Shot (W), 
SKF, Slagvaardig, Taflan, Taverdo, TCB, TIAN, Tik Hard, Treffers (A), TVO, Victoria en 
Wehl. 

 AB-leden: De heer Van der Burgt (Algemene Zaken), de heer Laenen (Sportzaken)  
en de heer Ebben (Wedstrijdzaken); 

 Ereleden: Mevrouw Reuling en de heer Van Rumpt 
 Leden van verdienste: De heer Scheen en de heer Ten Bras 
 Commissieleden: De heer De Jong en de heer Scheen 
 Bondsraadsleden: De heer Gerrevink en de heer Henfling 
 Bondsbureau: Mevrouw Koppelman 
 Hoofdbestuurslid:  De heer Kamp 
 Overig: De heer W. Vreeburg (werkgroep Bestuurlijke vernieuwing)en de heer Hazenberg 

(GSF) 
 
Afwezig met bericht van verhindering: 
 Ereleden/leden van verdienste/persoonlijke leden/commissieleden: De heer J. van den Berg, 

de heer Brouwer 
 Bondsraadslid: De heer Van Raaij 
 Vertegenwoordigers van de verenigingen: ATAK,  ATC (A), Dropshot, GTTC, HATAC, 

Herpen, Kolping, Mitac, MVR, OTTV, Reflex,  Rhenus, Shot (B), Smash (B), Smash (G), 
SMD, Trumelo, Unitas, VIOS, Westa, Zevenaar en ISVA 

 
Afwezige verenigingen zonder bericht van verhindering:  
 Vertegenwoordigers van de verenigingen: ATTV, Bredevoort, Essentia, Gentac, Hercules, 

Looping, Stuiterd, Topspin en Velp 
 
De aanwezige 36 verenigingen waren goed voor in totaal 1.968 stemmen, waardoor aan het 
benodigde quorum werd voldaan.  

 
 
1. Opening 

De heer van der Burgt heet iedereen welkom, in het bijzonder de ereleden, leden van verdienste 
en het hoofdbestuurslid de heer Kamp alsmede een aantal sprekers zijnde de heer Vreeburg en 
de heer Hazenberg.  
 
2. Mededelingen 

De afmeldingen zullen worden verwerkt in het verslag. Agendapunt 9 wordt uitgebreid met 
enkele mededelingen vanuit het afdelingsbestuur. 
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3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen stukken binnengekomen 
 
4. Vaststelling notulen van de ALV van 13 mei en 28 oktober 2014 

Er zijn vooraf geen schriftelijke opmerkingen over de notulen ingekomen. 

De heer Gerrevink van de Kroon / bondsraadslid maakt een opmerking over de notulen van 13 
mei. Daarin werd vermeld dat er een vacature zou worden geplaatst op de website voor een 2e 
reserve bondsraadslid en hij vraagt zich af of hier reacties op zijn gekomen. De heer van der 
Burgt moet bekennen dat dit helaas over het hoofd is gezien en de vacature alsnog zal worden 
geplaatst.  

De heer Bekkers van Kracht&Vriendschap heeft een vraag over de notulen van 13 mei. Op 
bladzijde 6 wordt in de 2e alinea vermeld dat in de evaluatie zou worden meegenomen om naast 
de begroting voor het nieuwe jaar ook de begroting van het huidige jaar en de resultaten van 
het voorafgaande jaar te vermelden. De heer van der Burgt meldt dat aangezien er geen 
begroting meer is door de nieuwe structuur deze opmerking achterhaald is. Verder zegt De heer 
van der Burgt toe dat de financiële cijfers bij het verslag zullen worden gevoegd om tegemoet 
te komen aan de vraag van de heer Bekkers om inzicht te krijgen in de cijfers (samenvatting 
balans en winst&verliesrekening) 

 
5. Jaarverslag 2014 van de afdeling. 

Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV dus daarmee wordt het jaarverslag vastgesteld door 
de ALV 
 
6. Presentatie Gelderse Sportfederatie over “Meer Vrijwilligers in Korte Tijd” 

Zie bijgevoegde presentatie. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het afdelingsbestuur. 
 
7. Activiteitenplan 2016 van de afdeling 

De heer van der Burgt ligt kort de procedure toe omrent de vaststelling van het activiteitenplan. 
Voor de niet reguliere taken wordt er een budget beschikbaar gesteld vanuit de NTTB voor alle 
acht de afdelingen. Als de kosten voor uitvoering van de activiteitenprogramma’s van de acht 
afdelingen binnen dit budget blijven zal dit geen probleem vormen. Mocht het totale budget 
niet toereikend zal door de Bondsraad een beslissing moeten nemen over het toekennen van 
extra budget dan wel het niet beschikbaar stellen van financiële middelen voor bepaalde 
activiteiten. De heer van der Burgt licht toe dat in het activiteitenplan ook reeds een bedrag is 
opgenomen voor ondersteuning voor het MVKT project zoals gepresenteerd tijdens het vorige 
agendapunt. De heer van Ooijen van Bit.nl stelt voor om alvast interesse te peilen voor 
deelname aan dit project. Deze vraag wordt voorgelegd aan de aanwezige verenigingen en een 
aantal verenigingen geven aan hier interesse voor te hebben. 
 
Het activiteitenplan wordt puntsgewijs doorlopen. 
 
De heer de Kort van Overbetuwe heeft een opmerking met betrekking tot wedstrijdzaken. Er is 
een opmerkingen gemaakt dat het toezenden van formulieren niet meer nodig is. Dit zou ook 
betekenen dat er boetes worden misgelopen. De heer van der Burgt ligt toe dat het opleggen 
van boetes niet de achtergrond is van het opsturen van de briefjes maar dat dit een controle 
functie heeft en dat hier tegenwoordig ook NAS voor kan worden gebruikt. De heer Bekkers 
van Kracht&Vriendschap vraagt zich af hoe lang de briefjes bewaard moeten worden. Dit zal 
nog worden gecommuniceerd in het competitiebulletin. De heer Gerrevink van De Kroon heeft 



   
 

3 van 4 

nog een tweetal opmerkingen. Allereerst wil hij graag weten of deze wijziging ingaat per 
najaarscompetitie 2015 of per januari 2016 zoals wordt gesuggereerd in de tekst. De heer van 
der Burgt zegt toe dit tekstueel aan te passen. Verder stelt de heer Gerrevink dat er duidelijk 
moet worden gesteld wie verantwoordelijk is voor het bewaren van welke briefjes. 
 
De heer Laenen van het afdelingsbestuur vraagt mensen zich nog op te geven voor de avond op 
2 juni over werving van leden waarvoor hij enkele weken geleden een oproep heeft gedaan. 
Verder merkt hij op dat het hem is gebleken dat mail adressen in NAS niet altijd kloppen, hij 
verzoekt alle verenigingen om deze gegevens up to date te houden. 
 
8. Verkiezing Vereniging van het jaar 2014. 

De heer Richter richt het woord tot de vergadering. De top 3 is: 
3e prijs: Treffers uit Arnhem 
2e prijs: Cevelum uit Cuijk met 102 punten 
1e prijs: Slagvaardig uit Rheden met 102 punten, zij hebben gewonnen doordat zij een grotere 
ledenaanwas hadden als Cevelum (17%) 
 
Door de heer Richter en de heer Van der Burgt worden de bij de 1e plaats behorende prijzen, 
zijnde een oorkonde, wisselbeker en envelop met inhoud uitgereikt aan de heer De Boer van 
Slagvaardig. 
 
De heer Richter vraagt aan de aanwezig verenigingen om zeker door te blijven gaan met het 
toesturen van informatie zoals uitslagen, krantenartikelen en nieuwsbrieven. 
 
9. Vanuit het bestuur 
 
9a. Vanuit het Afdelingsbestuur 

De heer Ebben ligt het besluit toe wat betreft het gebruik van de plastic ballen. Naar aanleiding 
van eerdere berichten zijn er vragen / opmerkingen gekomen vanuit diverse verenigingen. Na 
overleg met de ACL / AJCL is er besloten dat verenigingen de komende competitie zelf de 
keuze mogen maken of zij spelen met de celluloid bal dan wel de plastic bal. 
De heer De Jong van SKF vraagt of verenigingen dit zelf mogen beslissen voor de diverse 
competities (jeugd/senioren). Dit wordt bevestigd door de heer Van der Burgt. Daarnaast doet 
de heer De Jong het voorstel om een lijst samen te stellen van welke vereniging met welke bal 
speelt. Dit zal worden meegenomen. 
De heer Sanders van Hutaf heeft een vraag over de prijsontwikkeling van de plastic ballen. Hier 
kan de afdeling geen uitspraken over doen. 
De heer Bekkers van Kracht&Vriendschap vraagt of er vanuit de NTTB een test met betrekking 
tot kwaliteit kan worden gedaan met de diverse plastic ballen door een onafhankelijk instituut 
en de uitslag te communiceren met alle verenigingen. De heer Van der Burgt zegt toe dat hij dit 
voorstel zal doorspelen aan het bondsbureau/hoofdbestuur. 
De heer Van der Burgt meldt dat er op 8 september een extra ALV zal worden gehouden, vooral 
gericht op het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de NTTB. Daarnaast zullen in het najaar door 
het afdelingsbestuur een drietal regiobijeenkomsten worden georganiseerd. Hij vraagt alle 
aanwezigen om suggesties in te dienen voor mogelijke locaties voor zowel de ALV als de 
regiobijeenkomsten en tevens ideeën voor onderwerpen voor de regio bijeenkomsten 
De heer van de Burgt geeft aan dat hij volgend jaar aftredend en, na 9 jaar AB lid,  niet 
herkiesbaar is.  Geïnteresseerden voor de functie van AB lid Algemene Zaken kunnen zich 
melden bij het afdelingsbestuur. 

 
9b. Vanuit het bondsbureau/hoofdbestuur 
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Zie bijgevoegde presentaties door mevrouw Koppelman, de heer Kamp en de heer Vreeburg. 

 
10. Rondvraag 

Er zijn op voorhand geen vragen ingediend. 
 
De heer Corts van Grol vraagt zich af waarom we hier zitten en niet op de gebruikelijke 
vergaderlocatie aangezien de reisafstand naar deze locatie problematisch is. De heer  Van der 
Burgt ligt toe dat tijdens de vorige ALV is besloten dat we qua locaties zouden gaan rouleren. 
Volgende keer gaan we wederom op een andere locatie vergaderen en suggesties hiervoor zijn 
van harte welkom.  


