
  
 
 
 
 

NOTULEN VAN DE DIGITALE ALV Gelre van 27 mei 2021 

 
Aanwezig: 
De verenigingen Arena, Bit.nl, Cevelum, De Kroon, DNW, DTS, ETAC ’80, Grol, Hercules, Kracht & 
Vriendschap, Litac, ONI, Revanche, Shot (W), SKF, Taflan, Tian, Trumelo, TT Nijmegen, Vios, Wehl 
en Westa 
Bondsraadsleden: Ingeborg van den Boorn en Wim van Breenen 
Afdelingsbestuur: Michel Ebben 
Afdelingsondersteuner (AO) : Lars Wildenborg 
Hoofdbestuur/Bondsbureau: Wim van der Burgt en Achim Sialino 
Notulist: Antoinette de Jong 
 
Afwezig:  
De verenigingen Akris, DTS, Essentia, Gazelle, GTTC, Herpen, Revanche (machtiging Taflan), 
Sethone, TCB, Tik Hard, Treffers,TVO en DSV Relax. 
Dicky de Jong – AJCL, Albert Janssen - AJCL 
 
 1. Opening 
Michel Ebben heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder ereleden, leden van verdienste en 
vertegenwoordigers vanuit het Hoofdbestuur en Bondsbureau. Hij laat weten dat hij nog steeds het 
enige bestuurslid van de afdeling is, maar wordt bij het uitvoeren van de werkzaamheden ondersteund 
door AO Lars Willdenborg en Wim van der Burgt vanuit het HB.  
Hij informeert dat de opkomst voor de ALV dit jaar zeer tegenvallend is en het leek erop dat het 
quorum niet gehaald zou worden, waardoor in deze ALV geen geldige besluiten zouden kunnen 
worden genomen. Het AB betreurt dit, want uiteindelijk vormen de verenigingen de afdeling en is het 
AB slechts uitvoerend en ondersteunend voor die verenigingen. 
Het aantal aanwezige stemmen is 1.536 van de 2.770, 55,5% van het totaal aantal leden. 
 
De overledenen van dit jaar worden met een ogenblik stilte herdacht. 
 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken 
Gevraagd wordt om het aan AO Lars door te geven als de vereniging leden heeft die 25 jaar lid zijn. 
Indien u leden heeft die 50 jaar onafgebroken lid zijn van de NTTB dan kunt u dit doorgeven aan 
Antoinette de Jong (jong@tafeltennis.nl). 
 
3.  Vaststellen notulen ALV 13 oktober 2020 
De ALV stelt de notulen van de ALV van 13 oktober 2020 vast. 
 
4.  (Financieel) jaarverslag 2020 
Er waren weinig inkomsten en uitgaven en uiteindelijk helaas een positief saldo.  
De ALV is akkoord met het jaarverslag 2020.  
 
Ook voor het jaar 2021 wordt een flinke onderbesteding verwacht. Mocht een vereniging extra 
ondersteuning nodig hebben, dan kan deze vereniging zich melden bij het bestuur of bij AO Lars. 
 
5.  Activiteitenplan 2022 en budgetaanvraag 
De projecten ouderentafeltennis en schuiftafeltennis krijgen volgend jaar extra aandacht. 
Projectleider ouderentafeltennis Marit Martens-Scheers presenteert de mogelijkheden voor OldStars 
via het Ouderenfonds. 
 
Ruud van Gerrevink - De Kroon lijkt het logisch om hierbij aan te haken; zijn vereniging was al bezig 
met e.e.a. maar loopt tegen de opstartkosten aan. De gemeente wil hier geen bijdrage aan leveren. 



Marit zegt dat in het intakegesprek duidelijk wordt wat de investeringen moeten zijn en welke 
mogelijkheden er zijn voor financiering (gemeente, ouderenfonds). 
Er is in ieder geval een subsidiemogelijkheid om een trainer of opleider in te kunnen huren. 
De voorzitter vult aan dat dit een speciale activiteit is en daarom is binnen de afdeling ook een beperkt 
budget beschikbaar. 
Marit adviseert een mail aan info@oldstars.nl te sturen zodat een intakegesprek kan worden geregeld. 
Ook kunnen vragen gesteld worden aan Ingeborg van den Boorn, iamvandenboorn@hetnet.nl.  
  
Jan Ploeg – Shot W vraagt of de doelgroep 55+ is, omdat hij Marit hoort spreken over 65+. 
Marit zegt dat 55+ wel klopt maar in de praktijk gaat het voornamelijk om mensen van 65+. 
 
Projectleider Lars Wildenborg presenteert de mogelijkheden van schuiftafeltennis. Hij houdt zich met 
name met het project voor de jeugd en de ouderen bezig, maar daarnaast is er ook een project voor 
paratafeltennis. Als een vereniging interesse heeft, kan deze contact met hem opnemen via 
afdelingsondersteuner@nttbgelre.nl. 
 
Yvette van Aken - Hercules vraagt of de tafels niet beschadigd worden bij het schuiftafeltennis. 
Lars antwoordt dat speciale batjes gebruikt worden die zijn afgewerkt met een beschermende 
afwerking. 
 
Activiteitenplan 2022 en budgetaanvraag 
De toegestuurde begroting voor 2022 is de concept-begroting zoals deze door het AB bij de landelijke 
organisatie zal worden ingediend. Deze moet, als onderdeel van de gehele NTTB-begroting, nog 
worden goedgekeurd door de Bondsraad. In deze begroting is extra budget gereserveerd voor de 
organisatie van toernooien. 
Door het dalende ledental zijn er minder inkomsten, maar voor ledenwerf- en ledenbehoudacties kan 
door de verenigingen extra budget aangevraagd worden. Binnen de afdeling is daar nog budget voor 
beschikbaar. 
 
Guus???? – vereniging ????? vraagt naar het voor Table Stars genoemde bedrag voor 2022. 
Wim van der Burgt antwoordt dat dit bedrag voor geheel sportparticipatie is, maar Table Stars is bij 
uitstek goed te gebruiken voor jonge jeugd. 
Michel Ebben vult aan dat de afdeling over de nodige leenmaterialen beschikt. Deze kunnen bij het 
AB aangevraagd worden. 
 
6.  Vanuit het Hoofdbestuur/Bondsbureau 
Achim Sialino zegt dat ondanks corona achter de schermen toch heel veel gebeurt, maar hij is blij dat 
we eindelijk weer kunnen tafeltennissen.  
Hij herinnert eraan dat het HB regelmatig aan alle verenigingen informatie heeft gestuurd over de 
diverse ontwikkelingen. Hij complimenteert de verenigingen omdat wij, vergeleken met andere 
sporten, redelijk weinig ledenverlies hebben. De meeste gaten zijn gevallen bij de zeer jonge jeugd, 
omdat er weinig instroom was. De verenigingen moeten hard werken om weer leden te kunnen 
werven en hij wenst ze dan ook veel succes toe. Verenigingen kunnen altijd contact opnemen met het 
Bondsbureau als ze daar ondersteuning bij nodig hebben. 
In het voorjaar is geen competitie gestart. Daarom zijn geen competitiegerechtigde bedragen geïnd en 
dat is een flinke tegenslag in de inkomsten (€ 335.000). Daardoor komt de NTTB nu wel in 
aanmerking voor overheidsregelingen (de aanvragen voor de TVL- en NOW-regeling zijn ingediend). 
 
A.s. zaterdag is een informele Bondsraadsvergadering met afdelingsbesturen om de richting van de 
organisatieontwikkeling te bepalen ter voorbereiding op de BRV van 26 juni a.s. Als de richting in die 
BRV is bepaald zal het HB in het najaar de verenigingen informeren via de najaarsoverleggen. De 
verenigingen wordt gevraagd om hierop te reageren. 
 
Het EK in Polen wordt in juni gespeeld en Britt Eerland zal daaraan deelnemen. De NTTB is 
terughoudend bij het deelnemen aan andere toernooien. 
 
Wim van der Burgt meldt dat het HB nog op zoek is naar HB-leden. Indien iemand geïnteresseerd is, 
kan hij/zij contact opnemen.  
Door de BRV is de visie Wedstrijdsport aangenomen, waardoor o.a. ranglijsttoernooien voor de jeugd 
worden uitgebreid tot onder 23.  

mailto:info@oldstars.nl
mailto:iamvandenboorn@hetnet.nl
mailto:afdelingsondersteuner@nttbgelre.nl


 
7.  Vanuit de Bondsraad 
Wim van Breenen is actief als BR-lid en Ingeborg van den Boorn was al actief als a.i. BR-lid. Ingeborg 
is bekend met de bestuurlijke NTTB, o.a. als voormalig lid van het AB maar ook binnen haar eigen 
verenging Tafeltennis Nijmegen. Het is de bedoeling dat zij voor 3 jaar benoemd wordt. 
Wim van Breenen gaat ervan uit dat hij a.s. zaterdag nadere informatie krijgt over het project 
organisatieontwikkeling. Hij roept de verenigingen op om deel te nemen aan de regio-overleggen in 
het najaar om geïnformeerd te worden. 
 
De ALV benoemt Ingeborg van den Boorn als Bondsraadslid voor de afdeling Gelre.  
De contactgegevens van beide Bondsraadsleden van Gelre staan op de website. 
 
8.  Vanuit het Afdelingsbestuur 
Michel Ebben herinnert aan de mogelijkheden om subsidies bij de afdeling te vragen. Zoals eerder 
gememoreerd bestaat het AB nu formeel uit 1 persoon. Ondersteuning bij de uitvoering van specifieke 
activiteiten ( b.v. het organiseren van starterstoernooien, begeleiding bij het jeugdklassentoernooi) is 
van harte welkom. Zonder deze ondersteuning wordt het erg moeilijk om al het noodzakelijke werk te 
verzetten. 
Als iemand interesse heeft om hieraan een bijdrage te leveren dan hoort het AB dat graag. Ook als 
binnen uw verenging een wellicht geschikte persoon is, dan hoort het AB dat graag zodat contact 
opgenomen kan worden. 
 
9.  Rondvraag 
John Jenniskens – ETAC ’80 vraagt of de verenigingen al bezig zijn met de WBTR.  
Wim van der Burgt antwoordt dat op de website veel informatie te vinden is. 
Achim Sialino vult aan dat dit met NOC*NSF en Igor Heller besproken is. Het geheel gaat 
voornamelijk om grote verenigingen, niet om de kleinere verenigingen zoals tafeltennisverenigingen 
vaak zijn. De ontwikkelingen worden gepubliceerd op de website.  
 
Jan Ploeg – Shot W of Guus???? zegt dat Shot het abonnement wel heeft aangeschaft omdat de 
statuten aangepast dienen te worden. Het is zeker aan te bevelen om een abonnement te nemen, 
want dat kan geld besparen. Het stappenplan is helder en goed te doen. 
Marc Sassenus – SKF zegt dat zijn vereniging daar ook in is gestapt en het stappenplan als erg prettig 
ervaart.  
 
10. Sluiting vergadering 
Michel Ebben bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng. Hij ziet iedereen graag terug bij de 
regiobijeenkomsten in het najaar waar iedereen kan reageren op de ingezette organisatieontwikkeling. 
 

           


