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Verslag Afdelingsledenvergadering NTTB GELRE 
Datum: 30 mei 2018 

 
 

Aanwezig: De verenigingen: Akris, ATC 68 Afferden, Cevelum, De Kroon, DNW, DSV Relax, 
Essentia, Etac 80, Grol, GTTC Groedbeek, Hutaf, Litac, Odion, Shot (W), SKF, SMD, 
Treffers (A), TT Nijmegen, Velp, Vios, Wehl, Westa en Zevenaar. 
  
AB-Gelre: Wim Fennis Algemene Zaken, Frank du Bois Sportzaken en Michel Ebben 
Wedstrijdzaken. 
  
De (plv) Bondsraadsleden: Paul Henfling. 
  
Afdelingsondersteuner: Sven Groot. 
  

Afwezig met 
kennisgeving 

De verenigingen: Slagvaardig ®,  ATTV, Bit.nl, DTS, Kolping,Taflan,  Mitac,Reflex (V), 
Gazelle, Hercules, TVO, Bredevoort, Herpen,  MVR en de Stuiterd. 
  

Afwezig zonder 
kennisgeving 

De verenigingen: Arena, Atak, Dropshot, Drusus, Getavé, HTTC, ISVA, Kracht & 
Vriendschap, Looping, MOVC, ONI, OTTV, Revanche, Rhenus, Sethone, Shot (B), 
Smash, Smash ’76 (B), Taverdo, TCB, TIAN, Tik Hard, Topspin, Trummelo en Victoria 
’62. 

 
 

1. Opening 

De ALV wordt geopend om 20.08 uur. Gevraagd wordt om 1 minuut stilte te houden voor alle leden 

die ons ontvallen zijn. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

a. Wim Fennis (afdelingsbestuurslid Algemene Zaken) vertelt dat bondsraad lid Ruud van 

Gerrevink vanavond niet aanwezig kan zijn vanwege gezondheidsredenen.  

b. Wim Fennis deelt mede dat het rondje van het Hoofdbestuur Tafeltennisbond plaats zal 

vinden op donderdag 13 september. Leden kunnen hier in gesprek gaan met het HB over de 

tafeltennissport.  

 

3. Vaststellen van de notulen ALV 31 mei 2017 

Geen opmerkingen, de notulen worden vastgesteld.  

 

4. Jaarverslag afd. Gelre 2017 

Er komen geen vragen uit de zaal. 

 

5. Jaarrekening afd. Gelre 2017 

Wim Fennis vertelt over de jaarrekening 2017. Hij biedt ter plaatse zijn excuses aan voor het 

versturen van een winst en verliesrekening met daarin enkele foutjes. De aangepaste winst en 

verliesrekening die nagezonden is klopt wel.  

 

Theo Wieland (ttv Treffers Arnhem) vraagt waardoor de kosten (€2100,-) voor de ALV van  
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2017 veel hoger zijn uitgevallen dan begroot (€600,-) was. Uitleg is de uitwijking naar een duurdere 

locatie en het huren van workshopruimte en workshopdocenten. Dat zal dit jaar (2018) een stuk 

goedkoper zijn.  

 

Hans Wolters (ttv Wehl) vraagt waar de inkomsten van contributiegelden staan op de winst en 

verliesrekening. Uitgelegd wordt dat alle inkomsten aan contributiegelden binnenkomen bij de 

landelijke Tafeltennisbond en niet meer bij de afdeling op de begroting staan. De afdeling ontvangt 

een deel van dit bedrag om daarmee de activiteiten uit te voeren. Aangevuld wordt dat de afdeling 

per lid van de afdeling Gelre € 5,50  ontvangt. 

 

6. Activiteitenplan 2018 én Activiteitenplan 2019 

Over 2018: Michel Ebben (afdelingsbestuurslid Wedstrijdzaken) vertelt dat er ontzettend veel 

activiteiten zijn om uit te voeren, maar dat we als afdeling Gelre echt handjes tekort komen om alles 

uit te voeren.  

 

Vacatures die Michel noemt zijn: 

c. Afdelingsbestuurslid Penningmeester 

d. Afdelings Jeugd Competitie Leider  

e. Commissieleden voor de jeugdcommissie & sportzakencommissie  

 

Deze oproepen en functieomschrijvingen zijn te vinden op de afdelingssite onder het kopje 

vacatures. Kent u of bent u iemand die interesse heeft om op afdelingsniveau iets te 

betekenen voor de tafeltennissport? Wij horen graag van u.  

Frans Lambi van tafeltennisvereniging Shot W stelt een vraag over de wijze van het monitoren bij 
speciale activiteit 1. Wim Fennis antwoordt hierop met de opmerking  dat een werkgroep duidelijk 
moet maken wat het doel is van de activiteit en met welke middelen dit doel kan worden 
verwezenlijkt. Vanuit het afdelingsbestuur zal worden gecontroleerd in hoeverre deze doelstelling is 
gerealiseerd.  Het gaat erom dat de werkgroep verantwoording aflegt aan het afdelingsbestuur over 
de ondernomen activiteiten. 
 

Sven Groot (afdelingsondersteuner Gelre) vertelt inhoudelijk over de speciale activiteiten. Oproep 

aan de verenigingsbestuursleden is ook zich te melden als de vereniging aan de slag wilt gaan met 

een van de speciale activiteiten. Gelre zal proactief verenigingen benaderen maar verenigingen 

kunnen zich ook melden als er belangstelling is.  

 

Activiteitenplan 2019 

Over 2019: Wim Fennis geeft aan dat het activiteitenplan 2019 vanavond niet inhoudelijk 

gepresenteerd wordt omdat deze nog geschreven moet worden. Het activiteitenplan omvat 

basisactiviteiten, reguliere activiteiten en speciale activiteiten. Het afdelingsbestuur heeft tot 1 juli 

2018 de tijd om de plannen voor 2019 bij de Tafeltennisbond in te dienen. Wim benoemt dat er druk 

staat op de financiën voor 2019, er zal aanzienlijk minder besteed kunnen worden dan in 2018. Dat 

komt omdat dit jaar er extra geld uit de reserves is gehaald om activiteiten te organiseren in iedere 

afdeling, in 2019 zijn er geen extra financiën.   

 

Michel Ebben (afdelingsbestuurslid Wedstrijdzaken) doet een oproep in de zaal dat 

verenigingsbestuurders ook plannen kunnen aanleveren die afdeling Gelre als speciale activiteit voor 

2019 mag indienen. Ter voorbeeld: Vorig jaar tijdens de ALV was er een groepje verenigingen die 

graag aan de slag wilden gaan met de doelgroep  
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ouderentafeltennis. Het plan dat is ingediend is meegenomen in de spec. activiteiten (nr 3) en 

goedgekeurd door de Tafeltennisbond. Verenigingen die in 2018 nog aan de slag willen gaan met 

deze doelgroep kunnen zich melden bij het afdelingsbestuur.    

 

Peter Hanning (Hoofdbestuur Tafeltennisbond) voegt toe dat er maar een beperkt budget is voor alle 

afdelingen. Als de afdeling goede plannen inlevert dan zal het beloond worden. Peter roept om niet 

in beperkingen te denken, maar juist met goede initiatieven te komen.  

 

7. Verkiezing vereniging van het jaar 2017  

De verkiezing van de vereniging van het jaar is een traditie in afdeling Gelre, tijdens de ALV worden 

de prijzen uitgereikt. Rikkie Reuling en Wolfgang Richter (ttv Odion) leggen uit hoe een vereniging 

punten kan verdienen. De uitleg is te vinden op de afdelingssite echter volgt er een opmerking dat 

de link niet werkt. Het AB neemt dit als actiepunt mee en zal ervoor zorgen dat dit goed op de site 

komt te staan. 

 

De resultaten: 

 

1e plaats Odion 

2e plaats Cevelum 

3e plaats De Stuiterd 

4e plaats SKF 

 

Voorzitter Wim Fennis reikt de prijzen uit aan de vertegenwoordigers van de aanwezige 

verenigingen. 

 

8. Vanuit het Hoofdbestuur/Bondsbureau, Bondsraad en Afdelingsbestuur 

Ruud van Gerrevink zou vanavond wat vertellen over de bondsraad maar vanwege 

gezondheidsredenen kan hij vanavond niet aanwezig zijn.  

 

Peter Hanning (Hoofdbestuur Tafeltennisbond) vertelt dat het HB druk bezig is met het vertalen van 

het beleidsplan 2018+. Er volgen geen directe vragen gericht aan Peter.  

 

Marthijn van der Wall (Hoofd Sportparticipatie Tafeltennisbond) is uitgenodigd door het 

Afdelingsbestuur om een presentatie te houden over de mogelijkheden die de Tafeltennisbond kan 

bieden. De presentatie wordt als PDF download toegevoegd op de afdelingssite.  

 

Michel Ebben (Afdelingsbestuurslid Wedstrijdzaken) vertelt dat Gelre samen met Limburg en 

ZuidWest een pilot gaat starten in de afdelingscompetitie hoofdklasse. Bekeken wordt om een 

nieuwe opzet te hanteren waarbij de poule-indelingen regio overstijgend worden gemaakt. Hij meld 

hierbij dat Gelre 3 3e divisie plaatsen heeft voor de winnaars van de hoofdklasse, vanwege de pilot 

zal het 1 plaats inleveren zodat deze plaats gebruikt wordt in de pilot competitie.  

 

Ook maakt Michel bekend dat er een nieuwe opzet wordt gehanteerd voor de 

afdelingsjeugdcompetitie 3e en 4e klasse. Het is vanaf komend seizoen mogelijk om met teams van 2 

tot 4 spelers een competitiewedstrijd te spelen evenals het spelen op 2 tafels. Dit systeem werd al in 

de 5e klasse gehanteerd.  

 

9. Nieuw afdelingsbestuurslid Sportzaken Frank du Bois 

Frank du Bois wordt voorgesteld als ‘’nieuw’’ afdelingsbestuurslid Sportzaken. Frank is al enige tijd 

actief (okt. 2017) als bestuurslid. Gevraagd wordt aan de zaal om te applaudisseren als het akkoord 

is met de officiële aanstelling van Frank du Bois. De zaal applaudisseert en stemt daarbij in dat Frank 
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officieel wordt toegevoegd aan het Afdelingsbestuur van Gelre.  

 

Frank stelt zich voor en vertelt kort over zijn functie Sportzaken en de activiteiten die hij het 

afgelopen jaar heeft ondernomen. Hij benoemt nadrukkelijk dat hij zeer blij gemaakt kan worden als 

er vanuit de verenigingen iets meer respons zou komen op acties die worden uitgezet.  

 

10. Afscheid Sven Groot 

Wim Fennis neemt het woord en bedankt Sven Groot (afdelingsondersteuner Gelre) voor zijn 

werkzaamheden en inzet de afgelopen 2 jaar. Hij stopt per 1 juni 2018 als afdelingsondersteuner van 

Gelre. Sven vertelt kort waarom hij deze keuze heeft gemaakt en bedankt het afdelingsbestuur voor 

de afgelopen 2 jaar. 

 

Bekend wordt gemaakt dat er ook al direct een opvolger voor Sven is gevonden. Martijn Spithoven is 

per 1 juni 2018 de nieuwe afdelingsondersteuner van Gelre. Martijn vertelt kort wat over zichzelf en 

geeft aan dat hij zin heeft in deze nieuwe uitdaging en kijkt ernaar uit om samen met het 

Afdelingsbestuur en de Gelderse verenigingen de Tafeltennissport te promoten.  

 

11. Bezetting commissies én vacatures 

Het afdelingsbestuur benoemt nogmaals de urgentie dat het op zoek is naar enthousiaste 

vrijwilligers die iets willen betekenen voor de tafeltennissport op afdelingsniveau. Hieronder 

gesommeerd de oproepen voor bepaalde afdelingsfuncties: 

 

f. Afdelingsbestuurslid Penningmeester 

g. Algemene Jeugd Competitie Leider  

h. Commissieleden voor de jeugdcommissie & sportzakencommissie 

 

12. Rondvraag 

i. Chris Holleman van tafeltennisvereniging SMD  stelt een vraag over de verzekering van de 

Tafeltennisbond. Marthijn antwoord dat je WA verzekerd bent als je lid bent van de 

Tafeltennisbond. Frans Lambi van tafeltennisvereniging Shot W vult aan dat iedereen er 

goed aan doet om bij de eigen gemeente de vraag te stellen welke verzekeringen er 

mogelijk zijn. Als voorbeeld benoemt hij dat gemeentes vaak verzekeringen bieden voor 

Verenigingsbestuurders maar ook voor vrijwilligers zoals de barmensen.  

 

Dicky de Jong van tafeltennisvereniging SKF vraagt wat de opvolging is van de  

regiobijeenkomsten die niet door zijn gegaan. Het AB heeft de intentie om op kleinschaliger 

niveau met bestuurders of andere verenigingsvrijwilligers om tafel te gaan om zo kennis te 

delen en wellicht ook samen te werken onderling. Zo kan er bijeengekomen worden op 

basis van geografische locatie, kleine of grote verenigingen, accommodatie (huur/eigen), 

probleem/vraagstuk etc. Ook wordt er nagedacht om met verenigingsvrijwilligers eens 

bijeen te komen. Denk hierbij aan trainers, jeugdcommissies etc. Indien een vereniging hier 

al een idee bij heeft dan kan het zich melden bij het Afdelingsbestuur.  

 

Luc Claessens van tafeltennisvereniging Essentia geeft aan dat hij zeer te spreken is over de 

presentatie van Marthijn en de inzet van het afdelingsbestuur. Hij benoemt dat in Gelre het 

gros van de verenigingen een klein aantal vrijwilligers heeft en net als het afdelingsbestuur 

handjes tekort komt. Hij oppert richting het Hoofdbestuur dat er meer gedaan moet 

worden zodat er meer handjes bij komen. De plannen zijn er en zien er goed uit maar om 

dit op te pakken zal er ondersteuning nodig zijn. Peter Hanning reageert dat het besef er is 

dat er veel werk is en weinig handjes zijn om dit werk uit te voeren. Ondanks het jaarlijks 

teruglopende ledenaantal is het wel gelukt om iedere afdeling 0,2 FTE te bieden in de vorm 

van de afdelingsondersteuner. Luc Claessens beaamt dat dit inderdaad een goede zet is  
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geweest maar pleit voor nog meer betaalde krachten die de afdeling en verenigingen 

kunnen ondersteunen.  

 

13. Afsluiting 

De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur. 
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