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NOTULEN ALV GELRE D.D. WOENSDAG 5 JUNI 2019 
 
Aanwezig: 
Verenigingen: Arena, Bit.nl, Cevelum, DTS Molenhoek, DSV Relax, Essentia, Etac ’80, Gazelle,GTTC 
Groesbeek, Hercules, Hutaf, Kracht en Vriendschap, de Kroon, Litac, Looping, MOVC, Odion, Sethone, 
Shot Wageningen, SKF, Slagvaardig, Tafeltennis Nijmegen, Taflan, Taverdo, TVO,  Rhenus, Victoria 
’62, VIOS, Wehl, Westa, Zevenaar. 
Erelid: Arno van Rumpt 
AB Gelre: Frank du Bois, Michel Ebben, Wim Fennis.  
HB: Wim van der Burgt, Koen Jacobs. 
AO: Matijn Spithoven 
Notulist: Antoinette de Jong 
 
Afwezig met afmelding:  
Verenigingen: Akris, ATC’68 Afferden, ATTV,  ATTV Treffers,  Bredevoort, DNW, ISVA, Mitac Mill, MvR 
Reflex, SMD, TCB, Tik Hard. 
Jos van den Berg. 
 
1. Opening 
Michel Ebben opent de vergadering om 20.07 uur met een welkom aan de aanwezigen en speciaal 
aan de ereleden, leden van verdienste en vertegenwoordigers van het Hoofdbestuur. 
Voor hen die ons zijn ontvallen wordt een minuut stilte in acht genomen. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
De afmeldingen worden opgenomen in de notulen. 
De geslaagden van de opleiding TT2 bij Hutaf zijn: Max Hubers, Hilde Vermeulen, Bram Schutte en 
Wilbert Nijenhuis van Hutaf en Nigel Peters van De Treffers Arnhem. 
De geslaagden van de opleiding TT3 zijn: Jelco van Grunsven (Herpen/TN), Teun Slagter (Bit.nl), Joan 
Arts (Taflan) en Vince Swart (Velp).  
De heer R. Derkzen (Litac) is 25 jaar lid van de NTTB.  
De oproep wordt gedaan om leden die 25 jaar lid zijn bij het AB te melden en leden die 50 jaar lid zijn 
te melden bij het Bondsbureau (jong@tafeltennis.nl).  
Het quorum is aanwezig: 1673 stemmen, zijnde 67% van het totaal aantal stemmen.2485 
 
3. Vaststellen notulen ALV 30 mei 2018 
Op pagina 1 het aanwezige Hoofdbestuurslid Peter Hanning toevoegen. 
Gevraagd wordt naar de stand van zaken m.b.t. het uitrollen van de PingPongbaas-app. Geantwoord 
wordt dat de aftrap is gedaan op het station van Zwolle in de week voorafgaand aan de NK. 
Daarnaast heeft iedere vereniging informatie over de PingPongbaas-app ontvangen. Mocht dat 
onverhoopt niet het geval zijn, dan kan contact opgenomen worden met Marthijn van der Wal 
(vanderwal@tafeltennis.nl). De app is al actief. 
 
De notulen van de ALV van 30 mei 2018 worden goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslagen 2018 
Het jaarverslag Algemene en bestuurlijke zaken wordt vastgesteld. 
Aanvullende tip bij het jaarverslag Sportzaken: Mik op ledenbehoud. 
Het jaarverslag Sportzaken wordt vastgesteld. 
Het jaarverslag Wedstrijdzaken wordt vastgesteld. 
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5. Jaarrekening 2018 
Helaas is een positief saldo op de jaarrekening 2018 te zien. De afdeling had liever al 
het geld uitgegeven aan activiteiten. 
De afdeling heeft geen eigen balans, want de afdeling is onderdeel van landelijke organisatie. Budget 
dat overblijft vloeit terug naar de landelijke organisatie. 
De gemiddelde bijdrage van de leden van de afdeling aan de landelijke organisatie is € 57 per jaar. 
Voor de activiteiten wordt vanuit de landelijke organisatie een budget van € 5,50 per lid beschikbaar 
gesteld. 
 
6. Verkiezing Vereniging van het jaar 2018 
Op de 3e plaats SKF met 95 punten 
Op de 2e plaats Cevelum 96 punten 
Winnaar is Odion Gaanderen met 102 punten. Rikie Reuling neemt namens de vereniging de beker 
en een bloemetje in ontvangst. 
 
7. Verkiezing Bondsraadsleden 
Joop van Raaij (helaas afwezig) en Ruud van Gerrevink worden met een attentie bedankt voor hun 
inzet als Bondsraadslid. 
Ruud van Gerrevink houdt een wervend verhaal om mensen te motiveren zich als Bondsraadslid 
beschikbaar te stellen. 
Wim van Breenen wordt benoemd tot Bondsraadslid namens de afdeling Gelre. 
Aangegeven wordt dat Paul Henfling, plaatsvervangend Bondsraadslid, in 2020 aftredend is.  
 
8. Bestuurszaken 
Wim Fennis, de huidige voorzitter, is aftredend en niet meer herkiesbaar. Hij wordt met een attentie 
bedankt voor zijn inzet. 
Wim Fennis bedankt iedereen voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Hij heeft zich 
drie jaar met plezier ingezet voor de afdeling. 
Helaas is geen kandidaat voor de functie van voorzitter en/of penningmeester gevonden. Michel 
Ebben en Frank du Bois behartigen op dit moment zo goed mogelijk de zaken voor de afdeling. 
 
9. Activiteitenplan 2019 
Speciale activiteiten in het Activiteitenplan 2019 zijn de Fifty+ViTT-toernooien en parasport. 
Afdelingsondersteuner Martijn Spithoven informeert de ALV over zijn werkzaamheden.  
 
TTV Litac heeft te weinig kader en te weinig ruimte om parasporters (g-sporters) te kunnen 
bedienen. Voor deze doelgroep wordt een speciale competitie opgezet. 
Tip: de gemeente en andere fondsen stellen soms ook gelden beschikbaar voor deze activiteiten. 
 
Annette Pancras van Kracht & Vriendschap vertelt enthousiast over de ervaringen met de clinic van 
Bettine Vriesekoop en de daaraan voorafgaande contacten met gemeente, fondsen, media, enz. en 
de daaruit voortvloeiende activiteiten en promotie en ledenwinst. Zij geeft een aantal tips mee voor 
verenigingen die dit eveneens willen organiseren en is beschikbaar voor vragen van verenigingen. 
 
TTV Litac bestaat al bijna 70 jaar. Een aantal jaren geleden is de vereniging gestart met activiteiten 
voor de jeugd door Table Stars gymlessen voor de scholen te organiseren. Kinderen komen daardoor 
minimaal 1x per jaar in aanraking met tafeltennis. Vorig jaar heeft dit geresulteerd in een ledenwinst 
van 10 jeugdleden. De vrijwilligers zijn overdag niet altijd beschikbaar, maar dit is nu uitgezet bij Lars 
Wildenborg. Het blijft een uitdaging om dit te organiseren, maar als dit goed op poten staat, is het 
een succes. Het is en blijft een kwestie van lange adem en volhouden.  
Voor informatie en ondersteuning kan contact met Litac worden opgenomen of met afdelingsonder-
steuner Martijn Spithoven. 
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Via de afdeling zijn subsidies, informatie en materiaal (b.v. IPong-tafels, 
buitenbatjes) beschikbaar. Ook wordt verwezen naar het programma TTX van de 
ITTF; dit is speciaal voor buitentafeltennis. 
In de afdeling wordt een workshop Table Stars georganiseerd. Deze moest vorig jaar wegens te 
weinig deelnemers helaas gecanceld worden. 
 
Litac zegt dat de benadering van doelgroepen verandert en vraagt of er een concept beschikbaar is 
om tafeltennis op een hedendaagse wijze in de buitenlucht te presenteren zonder afhankelijk te zijn 
van het weer. Hiervoor worden tips uitgewisseld. Met de notulen wordt een draaiboek 
meegezonden. 
Voor het uitvoeren van diverse initiatieven wordt geld gezocht.  
 
In de ALV van vorig jaar is gesproken over de verdeling tussen competitiebijdrage en algehele 
bijdrage. Wat is de stand van zaken? 
Dit zijn landelijk vastgestelde bedragen en per lid ontvangt de afdeling € 5,50. Het overige komt ten 
goede aan algemene activiteiten van de NTTB (o.a. afdelingsondersteuners, organisatie clinics en 
opleidingen). 
 
10. Toekomst afdeling Gelre 
De voorzitter wil het breder trekken naar de toekomst van de afdelingen in het algemeen. 
Wim van der Burgt wil het nog breder trekken naar de toekomst van de structuur van de NTTB. Hij 
zegt dat vier afdelingen geen compleet bestuur hebben en daardoor kunnen niet alle afdelingstaken 
worden uitgevoerd; het budget dat over blijft vloeit weer terug naar de landelijke organisatie. 
Daarom zijn stemmen opgegaan om de bestuurlijke structuur onder de loep te nemen en aan te 
passen. Afgelopen zaterdag is met de afdelingsbesturen gesproken over wat er lokaal moet blijven en 
wat centraal geregeld kan worden.  
 
Men wil op dit moment de Bondsraad behouden, centraliseren, maar ook de bestuurslaag “afdeling” 
nog in stand houden. 
Het AB vindt dat dit laatste niet hoeft. Er moet veel geregeld worden, maar dat kost ook veel tijd die 
een niet-compleet AB niet heeft. De andere afdelingen waren het daarmee eens. Het is duidelijk dat 
ook de afdelingen de noodzaak tot verandering voelen. Het initiatief is afkomstig van het College van 
Voorzitters. 
 
Ruud van Gerrevink zegt dat in de BRV de bestuurlijke vernieuwing intensief is besproken, maar dat 
de afdelingen na het uitrollen het gevoel kregen dat ze buitenspel werden gezet, terwijl het de 
bedoeling was dat met de bestuurlijke vernieuwing de afdelingen de spil zouden worden. Hij zou het 
jammer vinden als dit proces doorgezet zou worden. 
Geantwoord wordt dat het er niet om gaat dat afdelingen niets zelf meer mogen doen, maar het gaat 
wel om slagkracht en beschikbaar kader. De realiteit is dat ook binnen de commissies gaten gaan 
vallen. Het is de grote vraag hoe we met z’n allen het aanbod tafeltennis bij de leden kunnen krijgen. 
 
Gereageerd wordt dat mensen steeds minder bereid worden om een bijdrage te leveren bij  steeds 
meer schaalvergroting. 
Gewaarborgd moet worden dat verenigingen niet het gevoel krijgen dat ze niet meer gehoord 
worden.  
Duidelijk is dat afgelopen zaterdag een eerste gesprek is gevoerd, maar om het juiste aanbod te 
blijven aanbieden, moet nu iets gedaan worden. Het idee is afkomstig van het CvV en wordt 
gedragen door de Afdelingsbesturen. Daarom vindt het AB het belangrijk om dit nu al te delen. 
Toegevoegd wordt dat een verdere discussie op 15 juni in de BRV gehouden wordt.  
Uiteraard wordt ook gekeken naar andere bonden met soortgelijke problemen en de oplossingen die 
deze bonden hebben gevonden om ervan te leren. 
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11. Vanuit: 
De informatie vanuit het Hoofdbestuur en het Bondsbureau, waaronder de PingPongbaas-app en 
ledenbehoud, wordt aan de notulen toegevoegd. 
 
Gevraagd wordt waarom op de diverse zenders bijna geen tafeltennis te zien is. 
Geantwoord wordt dat er helaas zeer beperkte zendtijd bij de NOS voor tafeltennis ia. 
Wel wordt door de landelijke organisatie steeds vaker livestream aangeboden. Ook via YouTube e.d. 
is er aanbod voor kinderen, dat aangepast wordt aan de leeftijd. Hiervoor worden Media en PR op 
landelijk niveau ingezet. 
 
Vanuit de Bondsraad zijn geen mededelingen. 
 
Vanuit het Afdelingsbestuur: 
Het AB heeft een voorstel tot het aanpassen van artikel 33 van het  Afdelingscompetitiereglement 
(het publiceren van de standen) gedaan. Gevraagd wordt om toe te voegen: “Binnen 2 weken na het 
einde van de competitie wordt de stand definitief gemaakt en het AB neemt deze suggestie over.  
De ALV stelt deze wijziging vast. 
 
Voorgesteld wordt om een pilot in 2 seizoenen op te starten om de lange reistijden in combinatie 
met de lange wedstrijden te bekorten. In plaats van best of 5 wordt gespeeld in 10 sets van 3 games. 
Elke game die je wint geeft een wedstrijdpunt, waardoor in totaal 30 punten per avond te vergeven 
zijn. Randvoorwaarde voor het starten van deze pilot is dat er voldoende teams in een klasse zijn die 
mee willen werken en tegelijk de reisafstanden niet groter worden dan nu het geval is. 
In afdeling Noord was dit systeem geen groot succes, maar het zou al behoorlijk helpen als de 
verenigingen op tijd met hun wedstrijden zouden beginnen. 
 
Het voorstel voor pilot 2 is toestaan dat teams bij elkaar invallen in een hoger genummerd team mits 
deze teams uitkomen in dezelfde klasse. 
Voorwaarden om oneerlijke concurrentie te voorkomen zijn: Teams moeten op sterkte worden 
ingedeeld én voor het lagere team zullen ook invalverboden gelden op eenzelfde manier als nu 
invalverboden worden opgelegd voor het naar boven toe invallen (op basis van ELO-rating 
verschillen). 
 
12. Rondvraag 
Ruud Wissink – Hercules wil een voorstel voor de afdelingscompetitie doen. Het ledental loopt 
steeds verder terug en naar zijn mening ligt dat aan de competitieopzet. Hij speelt reguliere 
competitie en om gaten te voorkomen worden veel spelers per team opgegeven. De onderlinge 
sterkte varieert heel erg en motivatie is niet hoog. Hij stelt een alternatief voor om de competitie te 
spelen met teams van 2 t/m 4 spelers waarbij nog steeds 10 wedstrijden worden gespeeld. Dit zou 
meer mogelijkheden opleveren en ook meer teams omdat mensen sneller bereid zouden zijn in een 
kleiner team te spelen. 
Het AB geeft aan dat bij de jeugd in de 2e t/m statersklasse al volgens dit systeem wordt gespeeld 
maar daar wel op 2 tafels. Ook landelijk wordt hiernaar gekeken. 
Litac vindt dat het goed is te inventariseren hoe het bij de jeugd gaat en dit daarna ook bij senioren 
te implementeren. 
 
Koen Jacobs is van mening dat iedereen profijt heeft van wat de afdeling doet, maar vindt het nog 
belangrijker dat de verenigingen dat ondersteunen. Hij bedankt het AB en de commissies voor hun 
inzet, want vrijwilligers zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van activiteiten. 
 



 

5 
 

Het AB (Frank): heeft moeite gedaan om een commissie sportzaken op te zetten, 
maar dat lukt bijna niet. Hij gaat hier komend jaar weer mee aan de slag en herinnert 
eraan dat vele handen licht werk maken en dat het AB kan delegeren als er veel 
vrijwilligers/commissies zijn. Vrijwilligers zijn een noodzaak. 
 
13. Sluiting vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.47 uur met een bedankje voor Annet Pancras Jurgen 
Bleumink voor hun presentatie. Hij bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng, herinnert 
eraan dat we tafeltennis we met z’n allen doen en wenst iedereen een goede thuisreis. 
 


