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Verslag Afdelingsledenvergadering NTTB GELRE 
Datum: 1 juni 2017 

 
 

Aanwezig: De verenigingen Akris, Arena, ATC 68 Afferden, ATTV, Bit.nl, Cecelum, De 
Kroon, DNW, Drusus, DSV Relax, Etac 86, Getavé, Grol, GTTC Groesbeek, 
Herpen, Hutaf, Kracht & Vriendschap, Litac, MOVC, MVR, Odion, ONI, 
Revanche, Sethone, Slagvaardig,  Shot (W) , Smash, Taflan, TCB, Treffers (A), 
TT Nijmegen, VIOS, Westa en Zevenaar. 
 
AB-Gelre: Wim Fennis Algemene Zaken, Gerard Laenen Sportzaken en Michel 
Ebben Wedstrijdzaken. 
 
De (plv) Bondsraadsleden: Ruud van Gerrevink, Joop van Raaij, Paul Henfling, 
Ingeborg van den Boorn 
  
Afdelingsondersteuner Sven Groot 
 

Afwezig met 
kennisgeving 

De verenigingen Reflex (V), TTV Mitac, DTS, Tik Hard, Wehl, TVO, Bredevoort, 
Molenhoek, Trumelo  en Gazelle 
 

Afwezig zonder 
kennisgeving 

De verenigingen Atak, De Stuiterd, Dropshot, Essentia, Shot (B), Taverdo, 
TIAN, , Topspin, Velp, Victoria ’62 
 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 20.06 uur. Afdelingsbestuurslid Gerard Laenen sluit later aan. 
 

2. Mededelingen  

- Het oud archief van de afdeling Gelre heeft een update gekregen, Rikkie Reurling licht dit tijdens 
 de vergadering toe. 
- Het 1e jeugdteam van SKF is NL kampioen geworden.  
- Hercules heren 1 is gepromoveerd naar Eredivisie. 
- SKF dames 1 is 3e geworden van NL.  
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken 
 
4. Verslag ALV 10 mei 2016 – ter vaststelling 
Ruud Van Gerrevink geeft aan dat zijn achternaam niet goed staat benoemd. S.v.p. aanpassen naar Van 
Gerrevink. Met inachtneming van de aanpassingen wordt het verslag van de ALV 2016 vastgesteld. 
 
5. Jaarverslag en jaarrekening 2016 
Wim Fennis benoemt ieder onderdeel van het jaarverslag, vanuit de zaal zijn er geen opmerkingen over 
het jaarverslag. Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Wim voegt toe dat het aantal leden in de afdeling 
Gelre iets is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor, namelijk van 2585 naar 2515. 
 
Jaarrekening 2016 
Wim Fennis geeft een korte uitleg over de jaarrekening en geeft aan de winst- en verliesrekening af wordt 
gesloten op 0. Vanuit de zaal wordt een opmerking gemaakt over het eigen vermogen, Michel reageert 
dat een overschot terug gaat naar de grote pot van de landelijke bond. Elke afdeling heeft wel een eigen 
lopende rekening courant maar het budget wordt beheerd in Zoetermeer. 
 
Ruud van Gerrevink komt een inleidende tekst en geeft aan dat als de winst- en verliesrekening op 0 
staat, het resultaat ook 0 moet zijn. Nu staat op de balans een resultaat van 18.500 euro, dat klopt dus 
niet. Als je aan de ene kant wat schrapt dan moet je aan de andere kant ook wat schrappen en dus gaat 
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die 18.500 van het eigen vermogen af. Wim geeft aan dat hij hiermee aan de slag gaat en zal het 
‘’probleem’’ ook bespreken met de penningmeesters. Het eigen vermogen zit dus meer in de buurt van 
38000 dan 68000. 
 
Frans Lambi – De vraag wordt gesteld of het AB voorafgaand aan de ALV een toelichting geeft op de 
financiën. Wim geeft aan dat hij dit voor de ALV 2018 zal doen. 
  
6. Activiteitenplan 2018 
Zowel Michel als Wim geven uitleg over het AP2018, hier volgt een beknopte uitleg: De NTTB werkt met 
activiteitenplannen, iedere afdeling moet vóór 30 juni 2017 het afdelingsactiviteitenplan inleveren bij de 
landelijke bond. In dit plan wordt budget aangevraagd voor het jaar 2018. Er wordt onderscheid gemaakt 
in 3 categorieën activiteiten (basis, regulier en speciaal). Elke afdeling kan bij het potje speciale 
activiteiten extra gelden aanvragen. In totaal (reguliere en speciale act.) is er voor alle afdelingen zo’n 
€100.000 beschikbaar. De NTTB heeft een commissie in het leven geroepen dat inhoudelijk advies aan 
het HB uitbrengt over de speciale activiteiten. Geen goed plan = geen geld.  
 
Michel vult aan dat het voor het afdelingsbestuur ook nieuw is en dus nog weinig tijd is geweest om dit te 
voorbereiden. 30 juni is de deadline voor het AB om de plannen in te leveren bij de NTTB, het verzoek 
aan de vereniging is om ook met plannen te komen. Input kan gestuurd worden naar het AB. 
 
Wim voegt toe dat uit de recente regiobijeenkomsten al diverse ideeën naar voren zijn gekomen om als 
beleid of speciale activiteit mee te nemen in het plan.  
 
Ruud van Gerrevink – blikt terug naar de regiobijeenkomst in Cuijk en benoemt dat de ideeën voor 
speciale activiteiten óók vanuit de verenigingen bedacht kunnen worden. Hij geeft aan dat het van 
onderen (vanuit de vereniging) moet ontstaan. Zijn verzoek is om de inlevertijd van 2 weken iets te 
verlengen. Het AB gaat hiermee akkoord, er is alleen nog geen deadline afgesproken.  
 
Wim van der Burgt – verteld dat er een initiatief is vanuit o.a. de verenigingen Revange, Herpen, 
Cevelum, Taflan.  
 
7. Verkiezing vereniging van het jaar 2016 
 
3e prijs TN met 80 punten 
2e prijs Odion met 91punten  
1e prijs Cevelum 100 met  
 
Vanuit de zaal wordt gevraagd om het e-mailadres van Rikkie en het document met de puntentelling. AB 
geeft aan dit op de site te plaatsen en terug te koppelen naar de verenigingen.  
 
8. Landelijke actualiteiten: mededelingen/presentatie Hoofdbestuur 
 
Wim van der Burgt – start met een inleidend verhaal en vertelt over zijn overgang van 
afdelingsbestuurder Gelre naar Hoofdbestuurslid met de portefeuille wedstrijdzaken. Hij benoemt een 
aantal landelijke actualiteiten:  
 
Wijziging competitieopzet – Onder andere vanwege de jaarlijkse daling van competitie spelende leden 
wordt er nagedacht over nieuwe competitievormen. Het oorspronkelijke voorstel van het HB is afgewezen 
door de Bondsraad, daar is aangegeven dat er eerst een goed onderzoek moet komen. Inmiddels is dit 
onderzoek door het Mulier instituut uitgezet onder de leden, niet leden en ex leden. Op deze manier 
verwacht de NTTB een beeld te krijgen van hoe iedereen tegen de tafeltennissport aankijkt en of de 
competitie nog wel aansluit bij de huidige wensen en behoeften. Ook zijn er al 2 afdelingen waarin de 
duo-competitie naast de reguliere competitie loopt en dit is best succesvol.   
 
Vraag uit de zaal over de enquête – meneer vraagt waarom er in het onderzoek niet is nagedacht over de 
opzet van het spelletje, bijvoorbeeld het verminderen van het aantal games van 5 naar 3. Wim geeft aan 
dat over alle vormen is nagedacht, maar dat dit voorlopig nog niet aangepast gaat worden omdat 
internationaal ook altijd ‘’best of five’’ en ‘’best of seven’’ gespeeld wordt. 
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Opmerking uit de zaal over de duo-competitie - meneer geeft aan dat als de duo-competitie ingevoerd 
zou worden, er een probleem zal ontstaan vanwege het aantal beschikbare tafels.   
 
Projectlidmaatschap – De huidige lidmaatschapsvormen van de NTTB sluiten niet goed aan bij de 
wensen en behoeften van de leden. Met het projectplan lidmaatschapsvormen wordt er gekeken naar 
nieuwe mogelijke vormen van lidmaatschap. Als voorbeeld geeft Wim dat je nu NTTB lid moet zijn om 
deel te nemen aan diverse toernooien zoals een afdelingskampioenschap. In de toekomst hoeft dat niet 
meer dus is het óók mogelijk voor niet-tafeltennissers om deel te nemen en dat stimuleer weer de 
sportparticipatie in tafeltennis. 
 
Evenementen – Wim geeft aan dat er nieuwe ontwikkelingen zijn in het in beeld brengen van de 
tafeltennissport. Zowel de wedstrijden tijdens de NK tafeltennis, als de Eredivisie finale bij de heren en 
dames worden live uitgezonden. Het is de bedoeling dat dit met meer evenementen gaat gebeuren zodat 
de sport meer gepromoot wordt. Ook wordt er gekeken naar de huidige opzet van de ranglijsttoernooien, 
de intentie is om poules groter te maken zodat er uiteindelijk mindere lange wachttijden zijn en de 
effectieve speeltijd groter wordt. 
 
Vraag uit de zaal over de opzet van de competitie - mevrouw vraagt zich af waarom er opnieuw gevraagd 
wordt naar de wensen en behoefte omtrent competitie. Dit is namelijk 2 jaar geleden al gepolst bij de 
verenigingen in 3 regiobijeenkomsten in de afdeling Gelre, mevrouw geeft aan dat hier niks mee is 
gedaan en dat het voelt alsof de bijeenkomsten voor niks zijn geweest. Michel Ebben geeft antwoord en 
zegt dat er wel degelijk iets mee is gedaan, er is een verslag gemaakt en dat is rondgestuurd naar de 
clubs en de NTTB. De conclusie was dat er geen behoefte was om op korte termijn de competitie opzet 
aan te passen, dit is dan ook niet gebeurd. 
 
Benoemingen – Wim Fennis vertelt dat Paul Henfling en Ingeborg van den Boorn actief zijn als reserve 
Bondsraadsleden, maar nog niet officieel benoemd zijn op de ALV. Alle aanwezigen gaan akkoord met 
de benoeming en applaudisseren. Joop van Raaij is aan het einde gekomen van zijn 2e periode en moet 
dus herbenoemd. De herbenoeming betreft een periode van 3 jaar, alle aanwezigen gaan akkoord met de 
herbenoeming en applaudisseren. Ruud van Gerrevink is bezig aan zijn laatste termijn en is nog t/m 2019 
actief als Bondsraadslid.   
  
Vanuit de Bondsraad – Joop van Raaij start met een uitleg over wat de bondsraad is en wat daar 
gebeurd. De Bondsraad bestaat uit 24 personen, 16 daarvan zijn benoemd door de afdelingen en de 
overige 8 zitten met een bepaalde Functiezetel in de Bondsraad. Ook al zijn zij benoemd door de ALV, ze 
zitten daar op hun persoonlijke titel. Uiteraard proberen ze wel aan te voelen wat er leeft in de eigen 
afdeling en nemen dat natuurlijk mee in hun oordeel. Per jaar wordt er gemiddeld 3x vergaderd. Doel van 
de bondsraad is het controleren en evalueren van het beleid. Joop vertelt verder dat de Bondsraadsleden 
zorgvuldig overleggen met het Afdelingsbestuur en de leden van de afdeling. Vandaar zijn zij ook nu 
aanwezig bij de ALV. Joop geeft aan dat verenigingen altijd contact mag opnemen om te praten over 
diverse zaken. Joop geeft aan dat er op dit moment wat issues zijn:  
     

1. De Bondsraadsvergaderingen duurde altijd erg lang en kwam niet altijd wat concreets uit. Vanuit 
Gelre is aangegeven dat er meer efficiëntie moest komen in de werkprocedure, inmiddels zijn 
hier stappen in gezet en gaat het de goede kant op.    
 

2. Het HB heeft een bepaalde visie over de toekomst van de bondsraad, zij zien graag dat de 
bondsraad zich meer bezig houdt met beleidsvoorbereiding. De bondsraadsleden van Gelre zien 
echter helemaal niks in deze visie en vinden dat het niet de taak is van de Bondsraad, de 
bondsraadsleden houden zich namelijk bezig met het controleren en evalueren. Joop zegt het 
volgende tegen de aanwezigen: de NTTB bent u zelf, afdelingen en verenigingen zullen dus 
meer betrokken worden bij beleidsvoorbereiding. Gelre heeft hierover een visie geschreven. 
 

3. Competitievormen, Joop vertelt dat de Bondsraad het 1e voorstel van de competitieaanpassing 
heeft afgeslagen omdat er onvoldoende onderzoek is geweest naar de wensen en behoeften.  
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4. Positie topsport, bij de bondsraad in juni wordt er gediscussieerd over topsport. Mochten er nog 
personen zijn die omtrent dit onderwerp vragen of opmerkingen hebben, dit kan worden 
opgestuurd naar Joop.  

  
 
9. Aftreden Gerard Laenen en oproep voor functie afdelingsbestuurslid Sportzaken 
Gerard Laenen treedt af als afdelingsbestuurslid Sportzaken. Hij wordt namens het AB bedankt voor zijn 
tijd die hij actief is geweest voor de afdeling Gelre. Michel voegt toe dat hij met name 2 projecten goed 
heeft gedaan en dat is Table Stars en de nieuwe opzet afdelingstrainingen.   
 
Wim doet ter plaatse een oproep en geeft aan dat het functieprofiel Sportzaken nog wordt rondgemaild 
naar de clubs.  
 
10. Bezetting commissies 
Dit agendapunt is niet besproken. 
 
11. Rondvraag 
 
Harold Sanders van Hutaf – geeft aan dat de  VOG momenteel veel voorbij komt bij andere sporten maar 
ziet vanuit de NTTB dat hier geen promotie voor wordt gemaakt en dat het niet te vinden is op de site. AB 
geeft aan een link mee te sturen en uitleg te geven over de mogelijkheid tot het gratis aanvragen van een 
VOG. 
 
Peter Verriet GTTC – heeft 2 vragen. Vraag 1 gaat over de nieuwe competitie indeling van dit najaar. Een 
aantal teams van GTTC zitten in een poule van 5, het verzoek is om hier beter op te letten omdat dit al 
een aantal keer achter elkaar is gebeurd. AB reageert en geeft aan dit terug te koppelen aan de 
competitieleider. Vraag 2 gaat over de invoering van plastic ballen, namelijk of de ervaringen geëvalueerd 
zijn door de afdeling omdat zij ervaren dat de balletjes erg duur zijn en ook snel kapot gaan. Voor een 
kleine club is dit niet te doen. AB reageert dat er geen onderzoek is gedaan vanuit de afdeling omdat het 
gaat over een landelijk en internationaal besluit. Michel voegt toe dat er binnenkort geen celluloid 
balletjes meer zijn omdat deze niet geproduceerd worden. Met de tijd wordt verwacht dat de balletjes 
goedkoper worden en ook van betere kwaliteit zullen zijn. 
   
Roel van de Steeg Slagvaardig – benoemd dat een lid van de club heeft deelgenomen aan een toernooi 
in Lloret de Mar en dat dit met zijn leeftijd van xx een unieke prestatie is. Hier mag wat aandacht aan 
gegeven worden. Het AB reageert dat het nieuwsbericht doorgestuurd kan worden naar de webmaster, 
deze persoon kan het bericht op de site plaatsen. 
  
Ten slotte heeft Sven nog 2 mededelingen: Iedere club met jeugd krijgt een mooie Table Stars lesmap en 
deze kan bij Sven opgehaald worden. Tevens is er ook een ledenwerfactie geweest vanuit de NTTB en 
clubs die gestegen zijn in leden krijgen voor ieder nieuw lid een balletje. Deze zijn ook op te halen na de 
ALV. 
 
12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.29 uur. 

 

 

 


