
   
 

1 van 4 

Bijlage bij agendapunt 4 

 

 

Notulen ALV 10 Mei 2016 
 
 
Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Gelre van de NTTB, gehouden op 
woensdag 10 mei 2016 te Arnhem. 
_____________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
 Vertegenwoordigers van de verenigingen: Akris, Arena, ATC (A), Bit, Cevelum, DNW, 

DTS, Essentia, Etac, MOVC, MVR, Odion, Oni, Relax, Shot (W), SKF, Slagvaardig, 
Gazelle, Getave, GTTC, Herpen, Hutaf, Kracht&Vriendschap, De Kroon, Litac, De 
Stuiterd, Taflan, Taverdo, TCB, De Treffers, Unitas, Velp, Victoria, Vios, Wehl, Westa, 
Zevenaar, ISVA,   

 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 
 Bondsraadsleden: De heer Gerrevink, de heer Henfling en de heer Van Raaij 
 Bondsbureau:  
 Hoofdbestuurslid:  De heer Kamp 
 Afdelingsondersteuner: De heer de Groot  

 
Afwezig met bericht van verhindering: 
 Ereleden/leden van verdienste/persoonlijke leden/commissieleden: De heer Brouwer 
 Bondsraadslid:  
 
De aanwezige 38 verenigingen waren goed voor in totaal 1.842 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, 
de nieuwe ACL en AJCL en het hoofdbestuurslid de heer Kamp. Wim begint met geschiedenis. 
In 67 was SKF de eerste die NL kampioen waren bij de jeugd uit de afdeling Gelre. Afgelopen 
donderdag was het niet de vraag of er een team uit Gelre kampioen werd maar welk team 
aangezien de finale ging tussen Litac en SKF. Uiteindelijk was het Litac die met 6-3 de finale 
won er daarmee voor een jaar zich NL kampioen mag noemen. Uiteraard eerst een applaus voor 
SKF die 2e werd bij zowel de dames als de jeugd. Een vertegenwoordiger van Litac neemt een 
bos bloemen in ontvangst alsmede cadeaubonnen voor de betrokken spelers Lode Hulshof, 
Kevin Pan, Rutger Carelse en Lars Banning. 
 
2. Mededelingen 

Op basis van de aanmeldingen zijn er 38 verenigingen en met 1.842 stemmen voldoen we aan 
het benodigde quorum. 
 
 
3. Ingekomen stukken 
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Er zijn geen stukken binnengekomen. Wel enkele vragen bij agendapunt 5 maar die zullen daar 
worden besproken 
 
4. Vaststelling notulen van de ALV van 27 mei 2015 

Er zijn vooraf geen vragen schriftelijk ingediend. Er was alleen een vraag n.a.v. of de notulen 
van de bijeenkomst bij de pannenkoekenbakker van 8 september 2015 ook niet vastgesteld 
moesten worden. Aangezien dit een bijeenkomst was vanuit het HB zien wij het niet als 
noodzakelijk om deze vast te stellen. 

 
5. Jaarverslag 2014 van de afdeling. 

Op voorhand zijn er een tweetal vragen ingediend: 
Vraag 1: Bij de ontvangen stukken was geen balans inbegrepen, zou dit niet moeten? Aangezien 
NTTB Gelre formeel geen eigen middelen heeft maar middelen krijgt vanuit de NTTB op basis 
van de ingediende jaarplannen is een balans voor NTTB Gelre niet van toepassing. 
Vraag 2: Waarom is er geen vergelijking gemakt de voorgaande jaren wat betreft aangevraagde 
budgetten. Vanuit het AB vonden wij het logischer om op basis van het nieuwe systeem te 
kijken naar wat er begroot is en wat er daadwerkelijk is uitgegeven. 
Verder zijn er geen vragen en wordt het jaarverslag vastgesteld. 
 
 
6. Activiteitenplan 2017 van de afdeling 

Aantal taken worden gezien als basistaken waar sowieso budget voor wordt toegekend, de 
hoogte van dit budget is nog niet precies bekend. Daarnaast hebben we nog aanvullende 
zaken, de zogenaamde slagroom op de taart. Hier wordt gekeken naar de aanvragen van alle 8 
de afdelingen en op basis hiervan wordt een verdeling gemaakt nav de ingediende 
activiteitenplannen 
 
Het activiteitenplan wordt per hoofdstuk besproken, bij sport en productontwikkeling geeft dhr 
Laenen een korte presentatie over Table Stars, deze is als bijlage bij de notulen gevoegd. 
Speciale aandacht wordt gevraagd voor het Table Stars platform waar 22 juni een bijeenkomst 
voor staat gepland, hier krijgt iedereen nog een uitnodiging van. 
 
De heer Schuurman van Essentia meld dat zij afgelopen jaar iets dergelijks zelf hebben 
georganiseerd en heeft de vraag of zij aan kunnen sluiten bij een dergelijk initiatief. De heer 
van de Burgt verwijst naar punt 4 van het activiteitenplan waar omschreven staat wat je krijgt 
als vereniging. Elke vereniging kan zich aanmelden voor dit traject en hieraan meedoen. Alleen 
als elke vereniging zich zou aanmelden dan zouden we een probleem hebben aangezien de 
budgetten dan niet toereikend zijn. 
 
Aangezien er verder geen vragen zijn wordt het activiteitenplan 2017 vastgesteld en zal dit 
worden voorgelegd aan het hoofdbestuur/bondsraad. 
 
 
7. Verkiezing Vereniging van het jaar 2015. 

De heer van de Burgt richt het woord tot de vergadering aangezien de heer Richter helaas 
verhinderd is in verband met ziekte. De top 3 is: 
3e prijs: Shot uit Wageningen met 67 punten 
2e prijs: SKF uit Veenendaal en Odion uit Gaanderen met 80 punten 
1e prijs: Cevelum uit Cuijk met 100 punten 
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Door 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 Ebben van Cevelum. 
 
De heer Ebben vraagt aan de aanwezig verenigingen om zeker door te blijven gaan met het 
toesturen van informatie zoals uitslagen, krantenartikelen en nieuwsbrieven. De regels omtrent 
hoe punten te verzamelen zijn te vinden op de website van NTTB Gelre onder het kopje 
downloads 
 
8. Vanuit het bestuur 
 
8a. Vanuit het Afdelingsbestuur 
Het AB heeft geen mededelingen. 
 
8b. Vanuit het bondsbureau/hoofdbestuur 

De heer Kamp neemt het woord en licht toe dat het huidige hoofdbestuur (HB) nog slechts 
bestaat uit 3 personen na het stoppen van de heer Kramer. Op dit moment is men in gesprek 
met 3 mogelijke kandidaten die toe zouden willen treden tot het HB en hij heeft goede hoop dat 
ze tijdens de volgende bondsraad (BR) deze nieuwe leden kunnen voorstellen en op die manier 
weer een volledig HB te hebben 
HB is druk bezig met het opstellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan waarmee ze de bond 
weer een nieuwe impuls hopen te geven. Dit zal tijdens de komende BR verder worden 
besproken. In het najaar wil het HB weer een rondje maken langs de afdelingen om dit verder 
toe te lichten en verenigingen de mogelijkheid te geven om hierover mee te praten. 
 
8c. Vanuit de bondsraad 
De heer van Raaij neemt namens de BR het woord en geeft een toelichting over het functioneren 
van de BR. Mocht je als vereniging vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je altijd contact 
opnemen met een van de zittende leden vanuit de afdeling (de heer van Raaij, de heer van 
Gerrevink en plaatsvervangend lid de heer Henfling). De heer van Raaij noemt drie belangrijke 
zaken waar de BR zich zoal mee bezig houdt, het gras is deels al voor zijn voeten weggemaaid 
door de heer Kamp. Een van de punten was de samenstelling van het HB, hierover maakte de 
BR zich zorgen en hierover is dan ook ruggenspraak geweest met het HB. Planning voor 
budgetten voor 2016, op basis van de nieuwe plannen waren er scheve verhoudingen tussen de 
diverse plannen en n.a.v. hiervan zijn er afspraken gemaakt met het HB hoe hiermee om te gaan 
dus met een adviserende rol. Specifiek wordt benoemd dat de afdeling Gelre haar zaken 
uitstekend voor elkaar had in deze.  
Als laatste is het nieuwe meerjarenbeleidsplan, gebleken was dat een plan voor een periode van 
6 jaar te lang is en dat hiervoor een flexibelere uitwerking moet komen zodat dit gedurende de 
looptijd kan worden aangepast. 
 
De heer Bekkers (Kr&Vr) benoemt dat er enkele jaren geleden is gekeken naar de reserves van 
de NTTB en dat hier nog naar zou worden gekeken. De heer Kamp ligt toe dat we een 
behoorlijke reserve hebben t.o.v. het aantal leden en hierop is de afgelopen jaren deels op 
ingeteerd om bepaalde plannen uit te kunnen voeren zonder hiertegenover een aanzienlijke 
contributie verhoging te moeten zetten. Op dit moment is de buffer die de NTTB heeft ruim 
voldoende voor een organisatie als de NTTB. De heer Bekkers vraagt nogmaals of er gekeken 
is wat het benodigde vermogen is en of hier met de accountant naar is gekeken. De heer Kamp 
meldt dat dit het geval is en het vermogen wordt gezien als toereikend (dus boven wat als 
minimum is gesteld in overleg met de accountant). 

 
9. Bezetting commissies 
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De heer Ebben neemt het woord voor een toelichting op de bemensing van de commissies en 
vraagt de heren Scheen en van Grunsven naar voren. Zij worden hartelijk bedankt voor hun 
inzet de afgelopen jaren voor de competitiecommissie en krijgen namens de afdeling een 
bloemetje en presentje. Hun stokje wordt overgenomen door de heer Gerretzen en de heer 
Schuurman. 

10. Verkiezing afdelingsbestuur 

Er wordt stilgestaan bij het afscheid van de heer van de Burgt. De heer van de Burgt meldt nog 
dat hij een van de 3 personen is waarmee gesproken wordt voor een functie van het HB.  
 
De heer Laenen neemt het woord over. Een van de laatste taken van Wim was om nog contact 
te zoeken met een opvolger voor zijn functie, zijnde de heer Fennis van Vios. 
 
De heer Fennis komt naar voren en geeft een korte introductie over zichzelf. Hij heeft 
persoonlijk als speerpunten om te streven naar meer bekendheid voor de sport tafeltennis, 
streven naar meer jeugd, aanpassing van de competitie opzet en sponsoring. De heer Fennis 
heeft in het kort erg veel zin in deze nieuwe uitdaging.  
 
De ALV gaat onder applaus akkoord met de benoeming van de heer Fennis. 

11. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 
 

De heer van de Burgt neemt nog voor een laatste maal het woord en kondigt de pauze aan. Na 
de pauze zullen we beginnen met de workshops tafeltennis is voor iedereen en welkom op de 
club. 


