
Notulen Digitale ALV NTTB Afdeling Gelre 
24-6-2020, 19.30 uur, Microsoft Teams 
 
Aanwezig: René Derkse (Arena), Theo Kuenen en Herwin Wensink (Atak), Wim van Ooijen en Vincent 
Spiering (Bit.nl), Marcel Burgman (Cevelum), Evelyne van der Meijs (DNW), Dick Schuurman en Theo 
Sanders (DSV Relax), Gerard Hendriks (DTS), John Jenniskens (Etac’80), Henk Gijsbers (Herpen), 
Andreas Veenendaal en Jacques Teunissen (Kracht & Vriendschap), Jurgen Bluemink en Sander 
Spijkers (Litac), Dicky de Jong (SKF en AJCL), Hans Willemsen (Slagvaardig), Jan van der Linden en 
Marco de Klijn (Taflan), Remy Menting (Taverdo), Marcel Blom (Tian), Martijn Spithoven (TN en AO 
Gelre), Albert Janssen (Treffers en AJCL), Mark Schreven en Niels van Rossum (Trumelo), Jan Buunk 
(TTV Gazelle), Roy Hieltjes (TTV Grol), Winfried Cornielje (TTV MVR), Wim Fennis (VIOS), Jan 
Gerretzen (ACL) en Bas van Vliet (Westa), René Alofs (Zevenaar), Achim Sialino (NTTB Bondsbureau), 
Wim van der Burgt (NTTB Hoofdbestuur), Frank du Bois en Michel Ebben (Afdelingsbestuur Gelre). 
 
Afgemeld: Luc Claessens (Essentia), Annette Pancras (Kracht en Vriendschap) en Wim van Breenen 
(Shot W en Bondsraadslid). 
 
Tijdens de ALV zijn er 1574 leden vertegenwoordigd door de aanwezige verenigingen. In totaal waren 
er op 31-12-2019 2492 leden in de afdeling Gelre. Hiermee is ruim 63% van de leden 
vertegenwoordigd en is de stemming geldig.  
 
Michel Ebben opent de vergadering en neemt het competitie reglement door met de aanwezigen. 
 
Vragen n.a.v. reglementen: 
Jacques Teunissen artikel 45 niet opgenomen in reglement. Wordt nog toegevoegd. 
Artikel 31 B taalkundig checken met Igor Heller. 
Vincent Spiering. Twee teams in dezelfde klasse en poule moeten niet bij elkaar kunnen invallen. 
Verwerken in reglement. 
 Dicky de Jong vraagt of deze regel ook geldt voor de jeugd. Dit wordt niet toegepast bij de jeugd.  
 
Stemming: 
Het competitie reglement is unaniem goedgekeurd. 
 
Rondvraag:  
Hans Willemsen is er controle op indeling teams op rating? Ja, bij het invoeren wordt dit 
gecontroleerd. 
Remy Menting geeft aan dat door Corona de kans bestaat dat er minder teams worden opgegeven. 
Henk Gijsberts geeft aan dat poules van 8 als niet plezierig worden ervaren. Bij voorkeur graag in 
poules van 6. Graag ook kijken naar promotie en degradatie.  
Jurgen Bluemink waarom is er geen degradatie in de jeugdcompetitie? Is al jaren zo. Alleen 
aanpassing omdat er in principe in het artikel stond. 
Marco de Klijn als de maatregelen versoepeld worden gaan we dan halverwege wel dubbelen of blijft 
het besluit staan? Dubbelverbod blijft gelden lopende het seizoen, of wordt aan het begin toch 
goedgekeurd. 
 
Volgende vergadering: 
Dinsdag 13 oktober 2020, locatie nog niet bekend. 
  


