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AGENDA voor de Bondsraadvergadering van 

de NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 

op zaterdag 16 november 2019 om 10:00 uur. 

Locatie: Bondsbureau Tafeltennisbond, Kelvinbaan 48, 3439 MT  NIEUWEGEIN 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Mededelingen en ingekomen stukken bijlage 1 

Terugkoppeling bezoek aan de afdelingen (ter informatie)  
Beantwoording schriftelijk gestelde vragen (ter informatie) 

3. Besluiten- en actielijst Bondsraadsvergadering 

a. Besluitenlijst Bondsraadsvergadering d.d. 15 juni 2019 (ter goedkeuring) bijlage 2 

b. Voortgang actielijst per 16 november 2019 (ter informatie) bijlage 3 

4. Verkiezing Hoofdbestuursleden 

a. Procedure benoeming Hoofdbestuurslid (ter besluitvorming)  bijlage 4 

b. Benoeming Hoofdbestuurslid (ter besluitvorming) bijlage 5 

4A.   Benoeming Bondsraadslid op de functiezetel Topsport bijlage 17  

5. Beleidsplannen en projectplannen 

a. MJBP 2020+ Landelijk (ter besluitvorming) bijlage 6 

b. Activiteitenplannen afdelingen met advies HB (ter informatie) bijlage 7 

c. Update Projectplannen (ter informatie) bijlage 8 

6. Financiën 

a. Verslag van de Financiële Commissie (ter informatie) bijlage 9 

b. Begroting 2020 (incl. budgetaanvraag afdelingen en tarievenlijst)  

(ter besluitvorming) bijlage 10 

c. Financiële stand van zaken t/m 2e tertiaal 2019 (ter informatie) bijlage 11 

7. Bestuurlijke zaken 

a. Reglementswijzigingen 
i. Algemeen Reglement (ter besluitvorming) bijlage 12 
ii. Arbitragereglement (ter besluitvorming) bijlage 13 
iii. HB-besluiten 2020 (ter informatie)  bijlage 14 

b. Voorstel herstructurering NTTB (presentatie door de Taskforce) bijlage 15 

c. Voorstel procedure werving kandidaten voor functiezetels bijlage 16 

8. W.v.t.t.k. 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Bijlage 1 – agendapunt 2 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
 

Tekstuele aanpassing Besluitenlijst 
Bijlage 2 – agendapunt 3a 
Onder punt 5c is het woord “informatie” vervangen door het woord: “toelichting”. 

 
 
Toelichting bij de Tarievenlijst (deze tekst is ook opgenomen in de betrefende bijlage) 

Bijlage 10 – agendapunt 6b 

 
Wij geven u middels deze toelichting informatie over het tot stand komen van de bedragen in de 
tarievenlijst. In de vergaderstukken staat onder ”tarieven” het volgende: 
 
Arbitrageheffing 1e competitiehelft, per team met kortingsregeling: 
dames/heren eredivisie  € 950,00 ** 
dames 1e divisie *               € 330,00 
heren 1e divisie                 € 610,00 ** 
 
* Op dit moment worden geen scheidsrechters bij de 1e divisie dames ingezet. Dit is het eerder 
vastgestelde bedrag. Dit om het verschil met het toekomstige bedrag helder te maken. 
** Dit is het bedrag zonder kortingsregeling. Een korting van 50% is van toepassing als voor alle 
wedstrijden een SR3 vanuit de vereniging beschikbaar wordt gesteld. 
 
Dagvergoeding overige wedstrijden € 90,00 per scheidsrechter 
 
Competitiebijdrage per seizoenshelft m.i.v. 2020-2021 
dames/heren eredivisie  € 475,00 *** 
dames/heren 1e divisie   € 250,00 *** 
 
*** Dit is het bedrag inclusief de kortingsregeling. Als geen SR3 vanuit de vereniging beschikbaar wordt 
gesteld, wordt € 90 per scheidsrechter per wedstrijd in rekening gebracht. 

 
 
Terugkoppeling bezoek HB aan afdelingen 
 
OVERZICHT aanwezige verenigingen 
Limburg 9 september 19 verenigingen 
Gelre 10 september 14 verenigingen 
Oost 11 september 6 verenigingen 
 
Holland-Noord 16 september 17 verenigingen  
ZuidWest 17 september 20 verenigingen 
Midden 18 september 15 verenigingen 
West 19 september 13 verenigingen 
 
Noord 16 oktober 17 verenigingen    
 
 
Algeheel 
 
- Informatie over het behalen van het spelregelbewijs via Masterz dat per 1 oktober verplicht wordt 

Graag voorbeelden van verenigingen die een arbitragecoördinator hebben. 
Stappenplan voor de uitwerking en consequenties. 
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- Project/dagleden tellen voor NOC*NSF mee voor het ledenaantal. 
 

- Het aantal ongebonden sporters stijgt / aantal leden daalt 
 

- Redenen van uitstroom en grafieken bij andere sporten. De grootste uitstroom zit in de categorie 12-
18 
 

- Graag absolute cijfers naast de tendensen 
 

- Informatie over paratafeltennis toesturen 
 

- Het DWF wordt in het najaar 2021 verplicht. 
 

- De redenen van opzegging zijn vaak niet bekend: dat moet anders en nog het liefst voorkomen 
worden.  
Vraag na waarom iemand opzegt. 
Voorkom uitstroom van leden door tijdig met hen in gesprek te gaan. 
Persoonlijke aandacht en beleving is belangrijk 
Succesverhalen opnemen in de nieuwsbrief 
 

- Gemiddelde lidmaatschapsduur bij de diverse leeftijdscategorieën berekenen 
 

- Maak gebruik van onderzoeken naar de relatie tussen ziekten (Alzheimer, Parkinson) en de waarde 
van tafeltennis daarbij. 

 
- De belangrijkste resultaten uit het meerjarenbeleidsplan 2018 meezenden. 
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Bijlage 1 – agendapunt 2 
 
 
 
 
 

BEANTWOORDING VAN DE SCHRIFTELIJK GESTELDE VRAGEN 

 
Wij hebben de onderstaande vragen en opmerkingen ontvangen. In het BLAUW treft u de reactie van 
het Hoofdbestuur aan. 
 
 

Pieter Huiskes (afdeling Oost) 
Hierbij mijn vragen n.a.v. het bestuderen van de bondsraadstukken d.d. 16-11-2019 
  
Allereerst mijn complimenten voor de prettige weergave van de stukken.  
 
Hierbij mijn vragen cq opmerkingen: 
  
Blz 16:  

 De groei van de gebruikers van Pingpongbaas blijft achter bij de verwachtingen wat is hier de 
oorzaak van (op welk terrein ligt dit)? 

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Zie Voortgangsrapportage PingPongbaas & Kantinebaas die verzonden is aan de Bondsraad. Dat de 
gebruikersgroei achterblijft heeft o.a. te maken met de beschikbare tijd die geïnvesteerd kan worden in 
de marketing en activering. Gaandeweg leren we. Een belangrijk leerpunt is dat activatie en marketing 
erg veel inzet vraagt in manuren. Letterlijk buiten de deur naar de locaties toe. Alleen op social media 
actief zijn levert niet het gewenste resultaat. 
Zoals in de voortgangsrapportage beschreven zijn we juist op dit vlak nu met Sportunity in gesprek hoe 
we dit in 2020 gaan insteken. 
 

 De uitstroom in de leeftijdsgroep 12-18 is het grootst; welke acties worden hierop ingezet? 
Wordt er ook gedacht aan het tijdelijk (gratis) beschikbaar stellen van een projectlidmaatschap 
of een studentenlidmaatschap? 

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
De uitstroom in de leeftijdsgroep 12 tot 18 vraagt inderdaad grote aandacht. Behoud van deze 
doelgroep is daarom ook een nieuw speerpunt. Om passend beleid te maken willen we graag meer 
data verzamelen omtrent de uitstroom in deze leeftijdsgroep. Hiervoor willen we de doelgroep direct 
kunnen benaderen. Er wordt op dit moment onderzocht op welke manier we dat het beste kunnen doen.  
  
Blz 17:  

 Ik lees de volgende passage: Op verzoek van het college van voorzitters heeft het HB het 
gehele afdelingsbudget rechtstreeks verdeeld. Ligt dit primaat bij het CvV of bij de bondasraad? 

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Het primaat ligt bij de Bondsraad. 
 

 Verder lees ik dat veel afdelingen plannen hebben op dezelfde deelgebieden (waaronder 
communicatie) Vindt er dan ook landelijke controle en afstemming plaats zodat de wijze van 
communiceren wel uniform is en niet iedereen het wiel opnieuw uitvindt?  

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
In Holland-Noord, Midden en ZuidWest wordt specifiek Communicatie benoemd. Het gaat hier om drie 
verschillende onderwerpen, respectievelijk Social Media, Jeugdplatform en het opzetten van een 
werkgroep. Daarin zit weinig overlap. 
In het algemeen is het (ook) aan de afdelingen zelf om bij elkaar te rade te gaan. Zo noemt Midden zelf 
het Jeugdplatform al een aanrader. Daar waar de plannen van de afdelingen direct aansluiten op 
landelijke initiatieven vindt afstemming plaats en kan het initiatief daartoe zowel vanuit de afdeling 
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komen als vanuit het Bondsbureau. Het afstemmingsoverleg met de Afdelingsondersteuners vormt 
hierin de directe schakel. 
 
Blz 19: 

 Ik lees dat de afdeling Holland Noord goed bezig blijft met de VOG voor trainers etc. Is dit geen 
punt wat landelijk opgepakt zou moeten of kunnen worden? In mijn geheugen zit dat dit ook wel 
eerder is gedaan maar blijf dit persoonlijk een belangrijk punt vinden. Ouders moeten ervan uit 
kunnen gaan dat zij hun zoon of dochter veilig naar eebn sportclub kan brengen. Graag jullie 
(re)actie hierop. 

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
De VOG-verklaringen van alle functionarissen binnen de afdeling en van alle werknemers worden door 
het Bondsbureau begeleid.  
De VOG-verklaringen binnen de verenigingen worden daarentegen niet door de landelijke organisatie 
begeleid. Wij hebben in een verenigingsmailing de verenigingen geïnformeerd over het aanvragen van 
een VOG voor hun bestuursleden en/of trainers. Uiteraard is het Bondsbureau te allen tijde beschikbaar 
om hierbij assistentie te verlenen. 
 
BlZ 25: 

 Welke 2 afdelingen doen momenteel de proef met het digitale wedstrijdformulier en wat is het 
tijdspad voor eventuele landelijke invoering? 

  
Reactie van het Hoofdbestuur 
Een aantal individuele leden is met de techniek van het digitale wedstrijdformulier (DWF) aan het 
testen. In het najaar volgt nog een aangepaste lay-out. De planning op dit moment is dat wij vanaf het 
voorjaar het DWF willen introduceren en dat het digitale wedstrijdformulier dan gebruikt kan worden 
naast het gebruikelijke papieren wedstrijdformulier. 
 
Mijn complimenten voor de durf die getoond wordt binnen het beleidsonderdeel sportparticipatie wat het 
betreft maken van duidelijke keuzes! 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Bedankt voor de complimenten. 
  
Blz 30: 
 
Zijn er een criteria om in aanmerking te komen als vereniging voor een gesprek met de NTTB? 
  
Reactie van het Hoofdbestuur 
Verenigingen die in gesprek willen kunnen zich te allen tijde bij de landelijke organisatie melden. 
Hiervoor hebben we kort na de zomervakantie de verenigingen ook een speciale nieuwsbrief gestuurd. 
Hier is ook respons op gekomen. Het intakegesprek moet vervolgens uitwijzen welke ambitie en 
potentie aanwezig is om écht aan de slag te kunnen gaan. 
 
 
Blz 36: 

 Is er in de begroting 2020 rekening gehouden met het aannemen van eventueel een nieuwe 
medewerker voor de tak opleidingen als vervanger van de heer De Korte? 

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Ja, in de begroting is rekening gehouden met een vervanging / herstructurering bij opleidingen. 
 

 Wanneer is er een definitief besluit inzake de toekomst van de federatie? 
  
Reactie van het Hoofdbestuur 
Tijdens de laatste ALV van de Federatie heeft de Tafeltennisbond een voorstel aan de Schermbond 
gedaan om de Federatie op te heffen en naar een samenwerkingsovereenkomst te gaan. Hierover 
beraadt het bestuur van de Schermbond zich nog. Op dit moment kunnen wij nog geen tijdstip en 
besluit aan u doorgeven. 
 
 
---------------------------- 
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Maurice Seijkens (functiezetel Marketing & Communicatie) 
 
Vragen n.a.v. de stukken voor de bondsraad vergadering van 16 November 2019 
 
MJBP 2020+ 
Goed stuk, doelen zijn duidelijk. 
Waar ik wel mee zit is dat een groot deel van de uitvoering voor werving en behoud bij de verenigingen 
ligt en mijn ervaring is dat dit niet echt sustainable is. 
Ik zou meer pleiten voor door de landelijke organisatie georganiseerde zaken waar de verengingen 
ondersteunen. Je gaat dit niet redden met vrijwilligers, kijk alleen maar naar de arbeidsparticipatie. 
Mensen blijven werken tot 65+, je krijg geen vitale 50+er  voor clinics laat staan nog jongere voor school 
activiteiten. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Die zorg delen wij ook. Het professionaliseren van de ondersteuning van de sport wordt in de toekomst 
dan ook belangrijker. We stimuleren verenigingen om serieus na te denken over de toekomst en welke 
rol bijvoorbeeld betaalde trainers hierin kunnen gaan spelen.  
Daarnaast werken we ook steeds meer met ZZP-trainers. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de OldStars 
tafeltennisprogramma’s. De eerste 16-20 weken worden de trainingen verzorgd door een professional, 
waarbij de vereniging voorafgaand aan het traject het commitment heeft uitgesproken dat de vereniging 
daarna zelf voor een vervolg volgt. 
Naar aanleiding van de enquête over werving, opvang en behoud bezoeken de bondsmedewerkers de 
verenigingen steeds vaker. In samenwerking tussen de bond en de vereniging wordt aan specifieke 
vraagstukken gewerkt waar een vereniging op dat moment behoefte aan heeft 
 
Projectplannen 
NAS 
Dit duurt echt te lang, graag een plan van aanpak om dit binnen een jaar te realiseren i.p.v. de nu 
gestelde 2 jaar. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
De NTTB heeft gekozen voor een aanpak waar met vrijwilligers wordt gewerkt. De NTTB heeft in haar 
achterban mensen met enorm veel kennis en kunde op dit gebied. Het afdwingen van strakke 
planningen is daarmee een lastig punt maar het kostenplaatje is, zeker in relatie tot de kwaliteit, zeer 
gunstig.  
 
In verband met de vertraging hebben wij een traject opgestart om met een grote partij in de sportwereld 
een alternatieve route te verkennen. Dit ziet er positief uit, maar wij verwachten hiervan een veel grotere 
financiële belasting. Hiermee is in de conceptbegroting van 2020 geen rekening gehouden. Het HB zal 
alles in het werk stellen om in de loop van 2020 resultaten van dit project te laten zien.  
 
Voortgangsrapportage Bedrijfstafeltennis 2019+ menukaart en toernooien per 23 september 2019 
De focus bij Wedstrijdsport ligt in het najaar op het organiseren van de Internationale Toernooien 
Dit gaat over keuzes; In hoeverre maken wij onze sport hiermee groter? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Als wij terugkijken naar de twee recent georganiseerde internationale evenementen constateren wij veel 
betrokkenheid, aandacht en draagvlak voor het organiseren van dit soort evenementen. De hoeveelheid 
bezoekers, vrijwilligers en de unieke kans voor onze sporters om met velen deel te nemen aan 
internationale evenementen heeft naar onze mening een toegevoegde waarde voor onze sport. Ook de 
media-aandacht, waar vaak veel opmerkingen over zijn, is rondom deze evenementen toegenomen. 
Dat betreft de schrijvende pers, radio, TV (alleen bij de Masters) en de ruime aantallen reacties via 
social media dankzij livestream en livescoring. Wij gaan de inzet van onze vrijwilligers en medewerkers 
zorgvuldig evalueren. Van velen, met name van degenen die actief waren bij de Dutch Open Para, 
hebben wij al het aanbod ontvangen dat zij bij een volgende editie graag weer mee willen helpen. 

 
NK Bedrijfstafeltennis 
Beoogd resultaat is positief; open deur zou ik bijna zeggen. Vraag is welk resultaat; in geld, in 
ledenwinst, reclame 
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Daarnaast wat is de doelgroep, leden of niet leden? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
We werken momenteel, in samenwerking met Sportservice Zwolle, Tafeltennis Zwolle en het Landstede 
Sportcentrum, aan een projectplan. Komend jaar willen we tijdens de NK in Zwolle, op de zondag, een 
bedrijfstoernooi organiseren. De uitgangspunten hiervoor zijn: 

- Minimaal kostendekkend; 
- Voor leden en niet-leden (daglidmaatschap). 
- De opzet van het toernooi: klasse-indeling, speelwijze, etc; 
- Verbinding bedrijfsleven <–> vereniging op gang brengen. 

 
PingPong Aanbod 2019+ 
Hier moet je de vereniging als doelgroep niet uit het oog verliezen. 
Immers wie gaan dit uitvoeren? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Zoals in het plan beschreven wordt, is de eerste fase vooral onderzoekend en verkennend. Toch lijken 
enkele doelgroepen interessant om er op korte termijn mee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld de 
studenten. De studenten zijn op dit moment in 8 studentenverenigingen in Nederland georganiseerd. 
Deze doelgroep is zeker voor verenigingen in studentensteden zeer kansrijk. 
 
Stand van Zaken uitvoering Project Pingpongaanbod 2019+ 
Studenten (MBO)/HBO/VWO) 
Bij doelgroep MBO beetje ongelijk en mager; voor HBO en WO organiseren we een toernooi maar bij 
het MBO gokken we op sportparticipatie en vrijwilligerswerk 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Er is een organisatie die het NK MBO’s, waaronder tafeltennis, organiseert (MBO Raad). Intentie is om 
het gesprek met hen aan te gaan en te onderzoeken hoe we voor deze doelgroep nóg relevanter 
kunnen worden. 
 
G-Tafeltennis 
Onderschat dit niet, begint bij een goede basis met professionele krachten. Dit pas je niet eenvoudig in 
bij een club. Down met Jonny was een leuk programma maar daar moeten we ons niet op verkijken. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
De prestatiegerichte en recreatieve G-tafeltennissers vragen inderdaad een speciale aanpak. De 
prestatiegerichte sporters, klasse 11 van het paratafeltennis, hebben een plek in het internationale 
circuit. Voor de recreatieve en/of participatiespelers met een geestelijke beperking zijn er al heel wat 
initiatieven in het land, met als overkoepelend orgaan de Special Olympics. Deze initiatieven in kaart 
brengen en daarmee de potentie/omvang van de doelgroep bepalen, het aanbod mogelijk versterken 
en, indien mogelijk, verenigingen hieraan verbinden is het eerste doel. Binnen Team Parasport bekijken 
we naar de mogelijkheden om deze te versterken met 1 of 2 vrijwilligers die bekend zijn met deze 
doelgroep en een start kunnen maken om aan de basis te werken. 
 
Verslag van de financiële commissie 
Mijn aandacht wordt getrokken door het volgende: “onder controle lijken te zijn”, wat bedoeld de 
financiële commissie hiermee? Iets is onder controle of niet. Graag duidelijke stellingname 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Dit is een vraag voor de Financiële Commissie. Met de verzending van deze beantwoording komt deze 
vraag onder aandacht van de Financiële Commissie en zij kunnen een antwoord voor de 
Bondsraadsvergadering voorbereiden.  
 
Vanuit het Hoofdbestuur kunnen we aangeven dat de beheersing van de kosten tot het moment van 
opstellen van de financiële rapportage onder controle was. Vorig jaar is met name in het vierde kwartaal 
geld uitgegeven waarvoor de dekking ontbrak. Voor dit jaar zijn de genomen maatregelen naar ons 
oordeel afdoende.  
 
Kosten topsport heren; weer dreigt hier een financiële strop. Om hoeveel geld gaat het? Is er overleg 
geweest tussen de budgethouder, penningmeester en financiële administratie toen deze verplichtingen 
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zijn aangegaan en hoe werd het risico ingeschat dat het geld eventueel niet zou binnenkomen. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
De sponsoring voor de stichting van de heren komt van twee Chinese bedrijven. De onderhandelingen 
met deze firma’s lopen niet zoals we dat gewend zijn te doen en de afspraken zijn pas laat in het jaar 
geformaliseerd. Inmiddels zijn de handtekeningen gezet en de afspraken met de stichting gemaakt. Het 
bestuur ziet zich, ondanks beperkte risico’s, als facilitator van tafeltennis en heeft daarin een afweging 
gemaakt.  
 
Internetfraude 
Graag zo’n belangrijk document niet als bijlage met andere zaken versturen.? 
Het stuk kwam mij nu te laat onder ogen om nog adequaat op te reageren. 
Graag een afschrift van zowel de gestelde vragen als antwoorden. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Uit het verslag van de FC: 
“2. Internetfraude  
Op 15 juli zijn de Bondsraadleden in een vertrouwelijk bericht op de hoogte gesteld van internetfraude 
dat een schadebedrag opleverde van € 15.000. Twee weken eerder heeft de Financiële Commissie 
daarover een gesprek gevoerd op het Bondsbureau. Daarbij kwamen maatregelen aan de orde als 
aanscherping proces spoedbetalingen, terugdringing van betalingen via een mailbericht en training over 
“awareness” aan het personeel. De processen zijn direct aangepast, de training is dit najaar gepland. 
Naar aanleiding van het bericht aan de Bondsraadleden is er één reactie binnen gekomen; de vragen 
daaruit zijn beantwoord.” 
 
Tussentijdse cijfers 2019 
Dus eigenlijk hebben we weer een overschrijding (als we hoofd Opleidingen wel zouden vervangen). 
Wat is het tussentijdse resultaat als de internet fraude er wordt uitgelaten? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Indien geen rekening wordt gehouden met de twee incidentele posten van het niet-vervullen van de 
vacature hoofd Opleidingen en de internetoplichting zou de prognose uitkomen op een resultaat van  
€ 6.000 (positief). 
 
Begroting 2020 
Resultaat 
Eventuele meevallers te re-alloceren aan Jeugdsport; graag uitleg is dit prestatie of breedte sport? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Dit is bestemd voor breedtesport (Sportparticipatie). Met de komst van een nieuw HB-lid Jeugdsport 
gaat ook hier meer focus naartoe. 
 
Voorstel Herstructurering NTTB 
Er zit een fout in de laatste datum; moet juni 2021 zijn i.p.v. 2020 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Omdat het voorstel van de Taskforce niet door het Hoofdbestuur is geschreven, maar alleen in opdracht 
van de Taskforce is verspreid, gaan wij aan de leden van de Taskforce vragen of het een fout is en 
aangepast moet worden. 
 
Het BB kent collegiale verantwoordelijkheid; dit is wel heel erg vaag omschreven 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Wij leggen dit aan de leden van de Taskforce voor om dit beter te omschrijven en uit te werken. 
 
Voor het BB geen passende vergoeding 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Wij leggen dit aan de leden van de Taskforce voor om dit toe te lichten. 
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Regio’s en Afdelingen; worden door elkaar gebruikt.  
Er zal permanent aandacht moeten zijn om de verbinding tussenafdeling en Bondsbureau en 
Bondsbestuur  te waarborgen; mis hier de regio’s 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Wij leggen dit aan de leden van de Taskforce voor om dit beter te omschrijven en uit te werken. 
 
 
 
------------------------------ 
 

John Kossen en Ron Doevendans (Holland-Noord) 
 
Bij agendapunt 4a, bijlage 4, Verkiezing Hoofdbestuursleden:  
Is het niet nodig om bij de benoeming van Hoofdbestuursleden ook op te nemen dat er een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) moet komen voordat de kandidaat benoemd wordt. Het lijkt ons dat dit in ieder 
geval nodig is bij de penningmeester.  
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
De VOG-verklaring is opgenomen in de procedure voor alle bestuursleden en medewerkers. Wij zullen 
dit in de toekomst toevoegen aan de communicatie. 
 
Bij agendapunt 4b, bijlage 5, Benoeming hoofdbestuurslid:  
1. Heeft Jan-Gerard zelf ook een link/ervaring cq affiniteit met tafeltennis en is dat van belang geweest 
bij het bepalen van de geschiktheid van de kandidaat?  
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
De heer Wever heeft alleen recreatieve ervaring met de tafeltennissport. Een van de criteria die bij het 
bepalen van de geschiktheid van de kandidaat wordt meegewogen is affiniteit. De heer Wever heeft in 
de afgelopen periode aangetoond dat hij absoluut affiniteit heeft met de organisatie en met onze sport. 
 
2. Hoe is het contact tot stand gekomen met deze kandidaat?  
Reactie van het Hoofdbestuur 
De heer Wever heeft gesolliciteerd op de vacature die wij o.a. bij NOC*NSF en Sport Knowhow hadden 
uitgezet. 
 
3. Waren er nog meer kandidaten? 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Eerder was ook contact gelegd met een andere kandidaat, maar deze heeft zich teruggetrokken in 
verband met andere werkzaamheden in het buitenland. 
 
Bij agendapunt 5a, bijlage 6, MJBP 2020+:  
1. Er wordt aangegeven dat bij de sheet ‘Wedstrijden’ ‘verkorten van speelduur wedstrijden’ verwijderd 
is. Waarom is dat? Onze ervaring is dat er nog steeds diverse competitiespelers afhaken omdat ze de 
wedstrijden te lang vinden duren mede in verband met de dikwijls grote afstand vanaf een uitwedstrijd 
die na afloop nog afgelegd moet worden naar huis. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Het onderdeel ‘verkorten speelduur van de wedstrijden’ maakt onderdeel uit van een breder onderzoek 
naar het aanpassen van de competitie. Gelet hierop is dit separate onderdeel verwijderd; verkorten van 
de speelduur heeft echter nog steeds onze aandacht. Wij zijn dan ook blij dat in steeds meer afdelingen 
verkorte alternatieven, met name voor de jongere jeugd, worden aangeboden. 
 
2. Voorziet het beleidsplan ook in een visie en strategie hoe de publiciteit rond de tafeltennissport (nog) 
verder geïntensiveerd en op een hoger plan gebracht kan worden? Met name voor televisie en social 
media. En voor dat laatste zijn vooral jongeren nogal gevoelig. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
TV 
De bond heeft een contract met de NOS waarin wij een afspraak hebben over het aantal minuten 
zendtijd en de te ontvangen vergoeding voor de TV-rechten. Dit contract loopt van 2016 tot en met 2020 
(1 oktober). De NOS is 100% gericht op topsport en heeft geen interesse in jeugd- of parasport. In de 



10 

 

voorgaande jaren is het goed gelukt hieraan invulling te geven met in 2017 het NK, de thuisinterland 
Nederland-Turkije en de winst van Li Jie van de Top-16. In 2018 werd aandacht aan de NK besteed. In 
2019 ging dat moeizamer. Vanwege een planningsfout aan NOS-zijde is het NK niet uitgezonden en 
uiteindelijk is, na veel afstemming, rondom de Masters een item gemaakt (3.07 op Studio Sport NOS 
met 616.000 kijkers). 
De interesse voor tafeltennis vanuit de NOS is beperkt. Simpel gesteld: als er geen internationale 
medaille wordt gehaald is er weinig interesse. Wij moeten eigenlijk ‘blij’ zijn dat we nog een contract 
hebben. Veel sporten komen helemaal niet meer in beeld. In 2020 moet de publieke omroep verder 
bezuinigen en staat de zichtbaarheid van onze sport op de publieke zenders mogelijk nog meer onder 
druk. Alleen het behalen van topprestaties (lees: goud op EK of WK of een Olympische medaille) kan 
dat tij keren en we weten hoe moeilijk dat is. 
De commerciële zenders vormen geen alternatief. Met enige regelmaat wordt het Bondsbureau 
benaderd voor TV-programma’s waarin breedtesport (wél) een rol kan spelen. Al snel komt dan de aap 
uit de mouw: er moet voor het item betaald worden (denk aan enkele duizenden euro’s voor 2 minuten 
zendtijd op een zaterdagmiddag). 
Het zelf uitzenden van onze events op een livestream is een manier om op deze ontwikkeling in te 
spelen. 
 
Social Media 
De Tafeltennisbond is sinds lange tijd aanwezig op social media: Twitter (2009), Facebook (2012), 
YouTube (2013), Instagram (2014), Linkedin (hernieuwd vanaf 2016), Podcast (2019). Social Media 
ontwikkelen zich en daarin gaat de bond mee, zoals te zien is aan de nieuwe media die erbij zijn 
gekomen. Op het Verenigingscongres bieden we daarom opnieuw de workshop Social Media aan. 
 
3. Is er nog iets concreter te melden over de recruitment van nieuwe jeugd, maar ook het behouden van 
jeugd? Hoe kan de NTTB de verenigingen hierbij helpen? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Met de komst van een nieuw HB-lid Jeugdsport gaan we hier de komende periode zeker tijd en energie 
in steken en onze focus hier (deels) naar verleggen. Wel kunnen we melden dat op het gebied van 
‘Behoud’ het nieuwe Table Stars Challenge programma is gelanceerd in mei. Sindsdien zijn er ca. 40 
verenigingen die het programma inzetten om (nieuwe) jeugdleden middels kant-en-klare oefenstof, 
examenkaarten en spelvormen competitie-klaar te krijgen. Cijfers laten zien dat jeugdleden die 
competitie gaan spelen langer behouden blijven voor de sport. Ook worden in alle afdelingen Challenge 
Workshops gegeven voor trainers/begeleiders. In totaal hebben we dit jaar daarmee 96 deelnemers, 
verdeeld over 8 workshops, bereikt. 
 
In het kader ‘wat kan de NTTB voor de verenigingen betekenen op het gebied van WOB’?: 
Alle verenigingen met 1 of meer jeugdleden hebben in de eerste week van november een speciale 
Werving, Opvang en Behoud monitor ontvangen (respons op 5 november: 65 verenigingen). De 
resultaten van deze monitor worden eind dit jaar geanalyseerd en gedeeld met het Hoofdbestuur. 
 
Bij agendapunt 5b, bijlage 7, Activiteitenplannen afdelingen: 
Het lijkt ons van belang om ‘best cases’ per afdeling beschikbaar te krijgen voor de andere afdelingen. 
Is dit mogelijk?  
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Dat is zeker mogelijk. Via het College van Voorzitters gebeurt dit deels al, maar nog niet structureel. Wij 
gaan dit agenderen voor de komende bijeenkomst en zorgen ervoor dat ‘best cases’ met de afdelingen 
gedeeld worden. Ook via de maandinfo, nieuwsbrief en de website worden succesverhalen gedeeld. 
 
Bij agendapunt 5c, bijlage 8, Update projectplannen: 
1. Ligt er niet teveel op het bordje van Marthijn van der Wal. Hij doet heel goed werk, maar bij zoveel 
tegelijk kan er misschien niet genoeg focus gelegd worden op wat echt urgent is. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Sportparticipatie is een van de speerpunten binnen ons beleid. De werkdruk van het personeel in het 
algemeen heeft de aandacht van het Hoofdbestuur. 
 
2. Het bedrijfstafeltennis kan beter op lokaal niveau geïnitieerd worden. De belangstelling bij de 
bedrijven is er zeker. Het is alleen de kunst om de bedrijven te vinden. De ervaringen met het project 
‘De Beste Pingponger van Haarlem’ waarbij ook separaat wordt gestreden om de titel ‘Het Beste 
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Pingpongbedrijf van Haarlem’ is dat er heel veel interesse bij de bedrijven is. Bedrijven die beschikken 
over een tafeltennistafel voor het personeel doen bijna op zeker mee aan dit event. De organisatie heeft 
methoden gevonden om die bedrijven te vinden.  
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Wij hebben kennis van de genomen acties en zijn het eens met een lokale aanpak. Wij hopen dan ook 
dat meer verenigingen en initiatieven dit voorbeeld volgen. 
 
3. Verenigingsontwikkeling 2019+: Lijkt ons een pittige, intensieve, maar ook nuttige activiteit. Hoeveel 
verenigingen doen hier maximaal aan mee? En kunnen verenigingen zich hiervoor nog aanmelden? 
Sleutelwoord ook hier weer is ‘Best Practice’ uitwisselen.  
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Op dit moment zitten we de eerste tranche. 13 verenigingen hebben een intakegesprek gehad, twee 
staan nog voor dit jaar op de planning. Op basis van de gesprekken, de potentie, ambitie, de 
veranderkracht en toekomstgerichte mindset worden verenigingen gekozen voor een ontwikkeltraject. 
De schatting is dat dit er ca. 10 zijn. De komende maanden wordt een Plan van Aanpak met de 
verenigingen opgesteld. Onderdeel daarvan is ook dat verenigingen hun opgedane kennis en knowhow 
beschikbaar stellen voor andere verenigingen. Elke ontwikkelvereniging wordt daarmee een 
‘voorbeeldvereniging’.  
 
De cyclus van verenigingen selecteren (op basis van data en ontwikkelingen) en de verenigingen de 
kans geven zich hiervoor aan te melden herhaalt zich in 2020 (we steken in op mei/juni 2020). 
Wederom bezoeken we dan weer ca. 15 verenigingen voor een intakegesprek. 
 
Los van de ontwikkeltrajecten geven verenigingen positieve feedback op de intakegesprekken. Al deze 
reacties op zich zijn al bijzonder waardevol.  
 
Bij agendapunt 6a, bijlage 9, Verslag van de Financiële Commissie:  
Het hele internetfraudeverhaal vinden wij nogal heftig. Hoe kan het bij de goedkeuring van de betaling 
(door de directie, dus dezelfde die zogenaamd de opdracht gaf per mail) de alarmbellen niet zijn 
afgegaan. Of is de goedkeuring niet door de directie gedaan? We nemen aan dat dit ook in de 
aanscherping van het proces is meegenomen. Verder is het toch vreemd dat het geld niet terug te halen 
is temeer omdat er staat dat kort na de betaling contact met de bank is geweest om het terug te 
draaien. Heeft dat met de betreffende bank te maken of zou dit voor elke bank gegolden hebben? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
De NTTB kent vanwege de aard van haar werk, net als andere sportbonden, regelmatig 
spoedbetalingen naar het buitenland. Deze kennen ook bedragen van vergelijkbare omvang. De e-
mailfraude zat optisch erg goed in elkaar. De betrokken medewerkers, waaronder de directie die één 
van de schakels in het proces was, waren door het tijdstip (2e pinksterdag) niet in hun normale setting 
waardoor de fraude te laat naar voren is gekomen. Bij twee collega-sportbonden heeft een vergelijkbare 
poging plaatsgevonden die pas in het laatste stadium is verijdeld.  
Het gegeven dat het een spoedbetaling naar een buitenlandse bank betreft heeft verhinderd dat het 
geld kon worden teruggevorderd. Dit geldt voor iedere bank. 
 
Bij agendapunt 6b, bijlage 10, Tarievenlijst:  
Het Digitale Wedstrijdformulier Formulier (DWF) zit in een testfase. Is er een indicatie wanneer dit live 
gaat? Bij onze afdeling is de behoefte groot, want hiermee kunnen diverse foutjes 
voorkomen/afgevangen worden. Het valt ons overig op afgaand op de reacties over boetes bij ons in de 
afdeling dat er een verschil zit tussen de landelijke teams en de afdelingsteams qua flexibliteit bij het 
omgaan hiermee. In de afdeling worden alle kleine foutjes afgestraft.  
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Wij zitten in de ontwikkeling en de testversie voldoet al aan vele wensen. Qua tijdspad is het streven om 
bij de start van de voorjaarscompetitie het DWF als optie aan te bieden. 
 
Bij agendapunt 6c, bijlage 11, Financiële stand van zaken t/m 2e tertiaal 2019: 
Wij missen hier de toelichting bij. Bijvoorbeeld: Wat valt er allemaal onder communicatie en wat is de 
uitleg bij het verschil tussen Forecast en begroting bij de inkomsten heren topsport. 
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Reactie van het Hoofdbestuur 
De toelichting zenden wij u separaat toe. 
 
Bij agendapunt 7b, bijlage 15, Voorstel herstructurering NTTB:  
1. Voor ons is het nog moeilijk vast te stellen wat nu precies de bottlenecks zijn in de huidige structuur. 
Onder het hoofdje ‘Waarom veranderen’ vinden wij dit wat algemeen en summier weergegeven. 
Wellicht zijn daar nog andere stukken over, maar hebben wij die niet omdat we nieuw zijn in deze 
bondsraad. 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Omdat het stuk van de Taskforce niet door het Hoofdbestuur is geschreven, maar alleen in opdracht 
van de Taskforce is verspreid, gaan wij aan de leden van de Taskforce vragen hierop te reageren.  
 
2. Ten opzichte van de huidige mechanische, hiërarchische manier van organiseren wordt deze 
organische insteek best een behoorlijke verandering/uitdaging. 
3. Worden de regiomanagers full time professionals? 
  
Reactie van het Hoofdbestuur 
Wij sturen deze vraag door aan de leden van de Taskforce. 
 
4. Is er al een indicatie te geven wat de verwachting is met betrekking de kosten voor de nieuwe 
structuur?  
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Wij sturen deze vraag door aan de leden van de Taskforce. 
 
5. Belangrijk wordt het om verenigingen te stimuleren om meer samen te werken in de 
regio’s/afdelingen. Een vergelijkbare structuur is vast te vinden bij een andere organisatie, ook buiten 
de sportwereld. Een bekende partij is bijvoorbeeld ‘Buurtzorg’. Wordt daar naar gekeken? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Dat lijkt ons een goede suggestie voor de brede uitwerking. Wij zullen dit als Hoofdbestuur zeker 
meenemen. 
 
6. Is het tijdspad ingegeven door de vergaderfrequentie van de bondsraad en zo ja, is daar wat meer 
snelheid in te brengen door het beleggen van een extra overleg over dit onderwerp?  
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Wij sturen deze vraag door aan de leden van de Taskforce. Het is altijd mogelijk dat de Bondsraad in 
een extra vergadering bijeenkomt.  
 
Bij agendapunt 7c, bijlage 16, Voorstel procedure werving kandidaten voor functiezetels:  
Waarom wordt dit punt ingebracht als we weten dat de structuur gaat veranderen en het de vraag is of 
deze functies in deze vorm terugkomen? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Voor zover wij het kunnen achterhalen is dit punt door andere leden van de Bondsraad op de agenda 
geplaatst. Wij vragen jullie dan ook dit in de vergadering nog een keer onder de aandacht te brengen. 
Vanuit het Hoofdbestuur kunnen wij nog onvoldoende inschatten hoe snel de bestuurlijke veranderingen 
zouden kunnen worden gerealiseerd.  
Op dit moment heeft de Bondsraad 19 actieve leden van de maximaal mogelijke 24 leden. Voor het 
nemen van bepaalde besluiten is een 2/3 meerderheid nodig (minimaal 17 stemmen dus). Het lijkt ons 
dan ook zinvol om de vacante posities te bezetten.  
 
 
 
 
----------------------------------- 
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Bondsraadsleden West  
 
 Bij agendapunt 3: Besluitenlijst BRV d.d. 15 juni 2019 (ter goedkeuring), bijl. 2 

1. Het besluit bij Punt 5. Financiën, onder c. dekt de lading niet. Decharge is verleend onder 
voorwaarde dat de aanbevelingen van de accountant werden overgenomen en uitgevoerd. Dit 
is in de gehanteerde tekst niet terug te vinden. De thans gehanteerde omschrijving is bovendien 
zeer cryptisch en onbegrijpelijk. Wij verzoeken de tekst aan te passen. 

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Het Hoofdbestuur heeft de tekst aangepast. 
 

2. In het algemeen is er na de actiepunten/besluiten geen verslag van de vergadering, zelfs niet 
op hoofdlijnen. Dit achten wij nog steeds een groot gemis. Wij vragen de BRV akkoord te gaan 
met een verslag op hoofdlijnen. 

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
In de vorige vergadering is deze wijze van verslaglegging door de Bondsraad goedgekeurd. 
 

 Bij agendapunt 4: Verkiezing Hoofdbestuursleden, onder a, bijl. 4 
1. De thans gepresenteerde “Procedure Benoeming Hoofdbestuursleden” is, naar de mening van 

de Bondraadsleden van West, een werkwijze en geen procedure. Een procedure bevat een 
stapsgewijs traject dat door kandidaten dient te worden doorlopen. Daarvan is in de thans 
opgestelde procedure geen sprake. Een goed beschreven procedure is ook voor de kandidaat 
een handvat om zich voor te bereiden. Zoals het stuk nu voor ligt zal ‘West’ hiermee niet 
instemmen. 

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Het Hoofdbestuur neemt dit voor kennisgeving aan. 
 

2. Bij het presenteren van een kandidaat is het gebruikelijk dat een aanbevelingsbrief ter 
begeleiding wordt meegezonden. Een dergelijke brief ontbreekt. Dit zou wel het plaatje 
compleet maken. 

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Het Hoofdbestuur is van mening dat de huidige procedure volledig is. 
 

 Bij agendapunt 5: Beleidsplannen en projectplannen, onder b. Update projectplannen, bijl. 7 
Noord is bezig met de verdere ontwikkeling van de “trainingsbeelden-app”. Op zich vinden wij dat 
een prima initiatief. Wij vragen ons echter af of dit, omdat het hier over de ontwikkeling van onze 
sport gaat, niet een primaire taak is voor het Bondsbureau? Van deze app zou ook iedereen 
gebruik moeten kunnen maken.   

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Het Hoofdbestuur onderschrijft dat dit een taak van het HB is en daarom ondersteunen wij deze 
ontwikkeling ook financieel. 
 

 Bij agendapunt 5: Beleidsplannen en projectplannen, onder c. Update projectplannen, bijl. 8 
1. Wij constateren dat de projectplannen onder leiding van Marthijn van der Wal voldoen aan wat 

je van een voortgangsrapportage mag verwachten, om het beeld compleet te maken zouden we 
in het vervolg graag een financiële voortgang toegevoegd willen zien, evenals een prognose 
vwb tijd en geld. 

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
De Financiële Commissie beschikt nu al over deze gegevens. Als het de wens is dat alle 
Bondsraadsleden op detailniveau de voortgang kunnen volgen kunnen wij dat beschikbaar stellen. 
 

2. Het projectplan Bedrijfstafeltennis 2019+ Menukaart vermeldt een projectbegroting van €0,00. 
Als einddatum staat 12-2019 vermeld. Uit de toelichting op pag. 28 blijkt dat het project 
kennelijk doorloopt in 2020 en is een onoverzichtelijk verhaal geschreven over “Financieel 
2020”. Uit het gestelde onder ‘Conclusies’ blijkt onzekerheid over het wel of niet slagen van dit 
project. Is het dan nog zinvol om hiermee door te gaan, zeker ook omdat er geen inkomsten 
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worden verwacht, maar kennelijk wel kosten worden gemaakt. Bovendien lijkt het erop dat dit 
project niet direct iets oplevert voor NTTB/haar verenigingen. 

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
De betreffende memo gaat zowel over de Menukaart Bedrijfstafeltennis als over Toernooien 
Bedrijfstafeltennis en heeft een directe relatie met het Project PingPongbaas/Kantinebaas. Over de 
financiën in 2020 staat over beide Bedrijfstafeltennisprojecten dat geen uitgaven worden begroot. Alleen 
bij vraag uit de markt of van verenigingen wordt een aanbod gedaan, met als voorwaarde een positieve 
financiële uitkomst. Het project wordt afgerond, het product is beschikbaar als er vraag naar is. 
 

3. Wij constateren tevens dat over het projectplan NAS en Bedrijfstafeltennis Toernooien 2019+ 
nauwelijks wordt gerapporteerd. Wat is daar de reden van? 

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Wij houden de leden van de Bondsraad op de hoogte en verwijzen tevens naar de reactie op de vragen 
van Maurice Seijkens. 
 

4. Een zin als “Onderliggend memo met toelichting is beschikbaar” leidt niet bepaald tot inzicht. Dit 
kan echt niet. Het gaat om een voortgangsrapportage en daarin dient inzicht te worden gegeven 
over het verloop van een project, niet alleen in tijd, maar zeker ook financieel. Het nu 
gepresenteerde is uiterst summier.  

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Wij zullen in de toekomst erop letten de voortgangsrapportage nog duidelijker op te stellen. Wij 
begrijpen dat u de onderliggende informatie wilt ontvangen. De voortgangsrapportage biedt beperkte 
ruimte om inzicht te geven. Naast het ‘stoplicht’ en het bedrag zijn er nog twee regels voor toelichting 
beschikbaar. Dat is te weinig om een grote verandering in status toe te lichten, vandaar het 
onderliggende memo. 
 

 Bij agendapunt 6: Financiën, onder b. Begroting 2020 (contributies en tarievenlijst), bijl. 10 
1. Onder subsidies wordt een project “Schuiftafeltennis” vermeld (blz. 37). Waarom is hier geen 

projectplan van? 
 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Bij de ingediende aanvraag bij het Innovatiefonds van NOC*NSF volgen wij de door hen 
voorgeschreven procedure en formulieren. Afhankelijk van de toekenning ja/nee kunnen wij hiermee 
starten in 2020. Het is goed om te vermelden dat in deze aanvraag extra personele inzet is 
meegenomen, alsmede andere overheadkosten, onderzoekskosten en ontwikkelkosten. Tevens zijn er 
andere partijen bij betrokken zoals het Nationaal Ouderenfonds en de Johan Cruyff Foundation.   
 

2. In de “Toelichting op de begroting” (blz. 38), onder Opleidingen “Bij opleidingen worden de 
kosten verlaagd, in lijn met de lagere aantallen van de aangeboden cursussen.” Leidt een lager 
aanbod tot lagere kosten?  

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Ja. 
 

3. Waarom wordt er gekort op kaderopleidingen? Het lijkt nu wel alsof opleidingen een 
verdienmodel moeten zijn. NTTB heeft geen commerciële doelstellingen en het zou zo moeten 
zijn dat verenigingen tegen kostprijs hun kader (al dan niet technisch) opleiden. Opleidingen zijn 
een middel, geen doel. 

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Het Hoofdbestuur heeft de prioritering bij sportparticipatie gezet en op diverse andere terreinen 
taakstellingen gegeven, zo ook bij opleidingen. De opleidingen zijn ook in de toekomst niet 
kostendekkend en zeker niet winstgevend. Dat was en is nooit het doel bij opleidingen geweest. Het is 
juist dat door de aanpassingen minder ondersteuning bij opleidingen komt. 
 

4. Vorig jaar werden ook prognose- en realisatiecijfers van voorgaand jaar vermeld (blz. 39). 
Waarom ontbreken  deze cijfers dit jaar? Nu kunnen cijfers onvoldoende vergeleken worden en 
kunnen bijzonderheden nauwelijks of niet opgemerkt worden.  
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Reactie van het Hoofdbestuur 
Deze informatie is opgenomen in bijlage 10. 
 

5. Onder Contributies en tarievenlijst (blz. 40) wordt vermeld dat een indexering heeft 
plaatsgevonden van 1,71%. Door het afrondingsverschil van 50 cent, geaccordeerd door de 
Bondsraad, komt het percentage verhoging Bondscontributie uit op 2,6%. Waarom wordt dit 
laatste percentage niet gecommuniceerd? 

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Omdat de indexering wordt toegepast op onafgeronde cijfers. Het communiceren van 2,6% kan tot 
verwarring leiden omdat dat percentage niet correspondeert met de prijsindexcijfers van het CBS.  
 

6. Op jaarbasis gaat de competitietoeslag voor senioren én junioren met € 1 omhoog (blz. 40). Dit 
schijnt op het oog een evenredige verhoging. Procentueel ligt het echter anders. Voor senioren 
komt de verhoging, mede door de afronding, uit op 1,9%. Voor de jeugd is deze verhoging bijna 
3%. Is hier nog sprake van evenredigheid? 

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Naar ons idee wel, omdat de indexering wordt toegepast op onafgeronde cijfers. Dit kan leiden tot 
fluctuaties in onderlinge prijsvergelijkingen. Vorig jaar (voor 2019) is de het bedrag van de 
competitietoeslag voor senioren met 50 cent omhoog gegaan, maar is deze ten opzichte van 2018 voor 
de jeugd gelijk gebleven. Over twee jaren bekeken is het procentuele verschil dus wel degelijk in 
verhouding.  
 

7. De vraag die hierbij kan worden gesteld is of de stap van afronding op 50 cent niet te hoog is, 
zeker gelet op het procentuele verschil tussen senioren- en jeugd contributies? 

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Deze afronding is ingesteld n.a.v. een voorstel van de Bondsraad zelf, dus past het bestuur enige 
terughoudendheid met het ventileren van een mening hierover. Het Hoofdbestuur is er op dit moment 
niet van overtuigd dat een verschil van 50 cent per competitieronde een kernprobleem vormt.  
 

8. Onder ABZ, Afdelingen: uitgaven: worden hierin ook de afdelingsondersteuners  meegeno-men 
en zo ja, is dat een juiste toerekening. Dat zijn personeelskosten en niet direct kosten van de 
afdeling zelf? 

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Deze post bevat inderdaad zowel het toegekende budget voor de acht afdelingen als de loonkosten 
voor afdelingsondersteuners.  
 

9. Tarievenlijst (blz. 40). Een was/wordt kolom ontbreekt waardoor de verschillen niet zichtbaar 
zijn. Ook een toelichting/onderbouwing van wijzigingen ontbreekt. 

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Dat is correct, behalve bij de contributies waar de vergelijking met vorig jaar wel degelijk is gemaakt. De 
belangrijkste aanpassing daarbuiten betreft de kosten voor opleidingen en dit is kort in de toelichting op 
de begroting benoemd. Wij volgen bij de presentatie dezelfde werkwijze als de afgelopen jaren. Mocht 
de Bondsraad aangeven een andere informatiebehoefte te hebben dan zal daar uiteraard rekening mee 
gehouden worden.  
 

 Bij agendapunt 6: Financiën, onder c. Financiële stand van zaken t/m 2e tertiaal 2019, bijl. 11 
Een kolom met cijfers van het voorgaand jaar ontbreekt, Daardoor is een vergelijking niet mogelijk. 
Ook ontbreekt een toelichting op de grotere verschillen.  

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Ieder jaar staat op zich. Voor de sturing gedurende het jaar wordt alléén gekeken naar de door de 
Bondsraad vastgestelde begroting. Het vaststellen van de begroting is het moment om te bezien of de 
geplande kosten en opbrengsten realistisch en wenselijk zijn, waarbij de vergelijking met voorgaande 
jaren een hulpmiddel is.   

 

 Bij agendapunt 7: Bestuurlijke zaken, onder c. Voorstel procedure werving kandidaten voor 
functiezetels, bijl. 16 
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Waarom nu nog functiezetels willen benoemen als we daar van af willen en hebben geconcludeerd 
dat het niet werkt? 

 
Reactie van het Hoofdbestuur 
Graag verwijzen wij naar de reactie op deze vraag van de Bondsraadsleden van Holland-Noord.  
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Bijlage 2 – agendapunt 3a 
 
 
 
 

BESLUITENLIJST BONDSRAADSVERGADERING 15 JUNI 2019 TE NIEUWEGEIN 
 

Aanwezig: 
Functiezetel Breedtesport Renzo Koops 
Functiezetel Financiën / Opleidingen  Wim Vreeburg 
Functiezetel Marketing & Externe communicatie Maurice Seijkens 
 
Afdelingen 
Holland-Noord Ron Doevendans, John Kossen 
ZuidWest Sophie Dijkers, Roger van der Hammen 
West Maria ter Hoek, Frank Lequin, P. van Egmond (plv, tevens lid van verdienste) 
Noord Alfons Brink 
Limburg Maurice Gommans, Bob Meurs  
Gelre Wim van Breenen, Ingeborg van den Boorn (plv) 
Midden Wim Kielen, Peter Bouwman 
Oost Pieter Huiskes, Bob Kelderman 
 
Hoofdbestuur Wim van der Burgt, Peter Hanning, Stefan Heijnis, Koen Jacobs (tot agendapunt 6), Frans Lambi (vanaf 

agendapunt 6), Eline Rondaij *vanaf agendapunt 6) Jan Simons - voorzitter 
Bondsbureau: Ineke de Graaf, Antoinette de Jong, Michiel de Korte, Teun Plantinga, Dennis Rijnbeek, Achim Sialino, 
 Robbert Stolwijk, Marthijn van der Wal 
 
Ereleden Igor Heller (tevens Reglementscommissie), Ton Willems 
Leden van verdienste Wim Fassotte, Gerard van Giessen, Thijs van Veen (tevens secretaris Midden), Ina Wiekart 
 
Overige belangstellenden Frans Lambi en Eline Rondaij – kandidaat-HB-leden (tot agendapunt 6), Jan-Gerard Wever - beoogd 

penningmeester HB, Gerard Beelen - Voorzitter TUC, Paul Haldan – Technisch Directeur 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Hoofdbestuur André Eerland 
Bondsraadsleden Peter Bakker – plv West 
Ereleden Ad Bouwman, Henny Sackers 
Leden van verdienste Ron Adriaans (tevens lid CvB), Jos van den Berg, Angelo Eikmans, Peter van Mil, Joke Wijker, Theo Wijker 
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Besluitenlijst – BRV 15 juni 2019  

 

Ag. Omschrijving  Besluit/actie/info Wie Af/ 

Datum 

1 Opening en vaststelling 

agenda 

    

  . Besluit: De agenda wordt vastgesteld BRV √ 

  Voorstel verslaglegging Besluit: Akkoord BRV √ 

      

2 Mededelingen en 

ingekomen stukken 

Ter vaststelling  

 

  

      

 Schriftelijke vragen     

      

3 Notulen Bondsraadsver-

gadering en actielijst 

    

a Besluitenlijst BRV van  

17 november 2018  

Ter vaststelling  Besluit: Unaniem vastgesteld BRV √ 

b Voortgang actielijst per  

17 november 2018 

Ter informatie Besluit: Unaniem geaccordeerd BRV √ 

      

4 Jaarverslagen 2018 Ter vaststelling    

a Algemeen jaarverslag 2018 

van het Hoofdbestuur 

 Besluit: Het algemeen jaarverslag 2018 

van het Hoofdbestuur wordt unaniem 

vastgesteld 

BRV √ 
 

b Tuchtcommissie Ter vaststelling 
 

Besluit: Het jaarverslag 2018 van de 
TUC wordt unaniem vastgesteld 

BRV √ 

c Commissie van Beroep Ter vaststelling Besluit: Het jaarverslag 2018 van de 
CvB wordt unaniem vastgesteld 

BRV √ 

d College van Arbiters Ter vaststelling Besluit: het jaarverslag 2018 van het 
CvA wordt unaniem vastgesteld 

BRV √ 

e Reglementscommissie Ter vaststelling Besluit::Het jaarverslag 2018 van de 
RC wordt unaniem vastgesteld 

BRV √ 

f Fondsbeheerscommissie 

 

Ter vaststelling Besluit: Het jaarverslag 2018 van de 
FBC wordt unaniem vastgesteld 

BRV √ 

9 De toekomst van de 
Bondsraad 

Ter informatie: wordt besproken na agendapunt 5 
Dit agendapunt mondt uit in een discussie en een besluit 
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   Besluit: De BRV geeft de Taskforce de 
opdracht een verandervoorstel op te 
stellen ter bespreking in de BRV van 
november 2019. 
17 stemmen voor, 1 stem tegen 

  

      

5 Financiën     

a Rapportage van de 

Financiële Commissie 

    

b Gecumuleerde 

jaarrekening 2018 

Ter vaststelling Besluit: De jaarrekening wordt unaniem 

vastgesteld 

BRV √ 

c Decharge van het 

Hoofdbestuur voor het 

gevoerde beleid en van de 

penningmeester voor het 

financieel beheer 

Ter vaststelling 

 

 

Besluit: De BRV verleent het HB 

unaniem decharge voor het gevoerde 

beleid en de penningmeester voor het 

financieel beheer, onder de voorwaarde 

dat de term “decharge” overeenkomt 

met de toelichting van de 

penningmeester.  

BRV 

 

 

 

 

 

√ 

d Benoemen accountant Ter vaststelling Besluit: De accountant wordt unaniem 

benoemd. 

BRV √ 

      

e Financiële stand van zaken 

eerste tertiaal 2019 

Ter informatie 

 

   

      

6 Samenstelling Hoofd-
bestuur, Bondsraads-
leden op functiezetels en 
Bondsraadscommissies 

    

a Benoeming 
Hoofdbestuursleden 

Ter benoeming 
 

Besluit: Jan Simons wordt unaniem 

herbenoemd tot voorzitter. 

Besluit:: Eline Rondaij wordt unaniem 

benoemd tot Hoofdbestuurslid. 

Besluit: Frans Lambi wordt met 15 

stemmen voor en 3 onthoudingen 

benoemd tot Hoofdbestuurslid 

BRV 

 

BRV 

 

BRV 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
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b Benoeming Bondsraads-
leden op functiezetels 

Ter benoeming 
Er zijn geen kandidaten 

   

c Benoeming leden 
Bondsraadscommissies 

Ter benoeming 
 

Besluit: De leden van de TUC, CvB, 
RC, FBC en FCworden herbenoemd 

BRV √ 

 

d. Agendacommissie De commissie moet worden aangevuld met nieuwe leden    

      

7 Reglementswijzigingen     

a Competitiereglement Ter vaststelling Besluit: De wijzigingen in het 
Competitiereglement worden 
vastgesteld 

BRV √ 

b Tuchtreglement Ter vaststelling Besluit: De wijzigingen in het 
Tuchtreglement worden vastgesteld 

BRV √ 

c Reglement Seksuele 
Intimidatie 

Ter vaststelling Besluit: De wijzigingen in het 
Reglement Seksuele Intimidatie worden 
vastgesteld 

BRV √ 

 

      

8 Visie op de toekomst van 
de landelijke competitie 

Opiniërend     

      

10/11 W.v.t.t.k./Rondvraag    √ 

  De brief inzake Zilveren Kruis wordt volgende week verzonden.    

  Bob Meurs vraagt naar de dispensatieregeling. 
Dit jaar kan een jeugdlid dispensatie krijgen op basis van zijn rating 
via Elo of de ranglijst, volgend jaar telt alleen de elo-rating. 

   

  Maria ter Hoek vraagt naar een oplossing voor de hoge 
arbitragekosten bij het spelen van veel wedstrijden. 
Het HB heeft besloten tot het instellen van een fee, waarbij 
arbitragekosten een onderdeel is. De BRV dient te beslissen over 
de aanpassing van de tarieventabel. Het voorstel voor de heffing 
van een fee wordt integraal meegenomen.  
Overigens zijn dit jaar 11 nieuwe srs3, thuisscheidsrechters, 
opgeleid. 

   

  Frank Lequin herinnert aan het doel van de werkgroep eredivisie: 
de eredivisie moet sneller, aantrekkelijker en korter worden met 
meer publiek. Wat wordt de taak van de werkgroep? 
De ere- en 1e divisieverenigingen hebben het verzoek gehad om te 
reageren. Het HB benadert de landelijke teams voor de verdere 
uitwerking. Het HB wil niet vooruitlopen op het overleg van 19 juni. 
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De website tafeltennis.nl gaf bij de degradatiewedstrijd dames geen 
informatie en was niet aangekondigd in NAS. 
Aangezien pas bij aanvang van de wedstrijd om uit en thuis wordt 
geloot kan dat niet eerder ingevoerd worden. 
 
Op tafeltennis.nl is verslaggeving van de wedstrijden met een 
wedstrijd van de week met voor- en nabeschouwing. Verenigingen 
leveren de gegevens echter slechts met moeite aan. Zij moeten 
hierin actiever worden om in overleg met de afdeling communicatie 
informatie te plaatsen, 

  Alfons Brink: bij de finales zag ik steeds mensen met bier aan de 
statafels op de achtergrond. Willen wij dat? Ik vind het geen 
promotie voor tafeltennis. 
Bij andere sporten is dit niet anders. 

   

  Ron Doevendans vond de informatie in de vergadering en het 
voorafgaande seminar interessant. Hij dat er ook heel veel goede 
activiteiten worden uitgevoerd.  

   

      

12 Sluiting Om 16.20 uur    
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Bijlage 3 – agendapunt 3b 
 
 
 
 
 

ACTIELIJST BONDSRAADSVERGADERING 15 JUNI 2019 TE NIEUWEGEIN  
 

Ag. Omschrijving  Actie Wie Af/ 

Datum 

1 Opening en vaststelling 

agenda 

    

      

2 Mededelingen en 

ingekomen stukken 

Ter vaststelling  

 

  

 Schriftelijke vragen  Actie: Antwoord op de vraag inzake Fifty+ViTT 

Actie: Aanpassen verslaglegging 

Actie: Evaluatie verslaglegging 

Actie: Helder overzicht financiële indeling en 

stand van zaken projectplannen 

Actie: Info ICT-projecten  

Actie: Vorm gedetailleerde projectplannen ter 

beoordeling BRV bespreken 

Actie: Brede discussie met afdelingen en 

verenigingen inzake alternatieve lidmaatschappen 

HB 

HB 

BRV 

HB 

 

HB 

HB 

 

HB 

15/7/19 

30-6-19 

16-11-19 

15-7-19 

 

15-7-19 

√ 

 

 

09/2019 

      

3 Notulen Bondsraadsver-

gadering en actielijst 

    

a Besluitenlijst BRV van  

17 november 2018  

Ter vaststelling 

 

   

b Voortgang actielijst per  

17 november 2018 

Ter informatie    

      

4 Jaarverslagen 2018 Ter vaststelling    

a Algemeen jaarverslag 2018 

van het Hoofdbestuur 

 Actie: Mogelijkheden bekijken opname alle 

activiteiten in het jaarverslag 

HB √ 
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b Tuchtcommissie Ter vaststelling    

c Commissie van Beroep Ter vaststelling    
d College van Arbiters Ter vaststelling    
e Reglementscommissie Ter vaststelling    
f Fondsbeheerscommissie Ter vaststelling    

      

9 De toekomst van de 
Bondsraad 

Ter informatie: wordt besproken na agendapunt 5 
Dit agendapunt mondt uit in een discussie en een besluit 

   

      

5 Financiën  Actie: Verdeling contributie over beleidsterreinen 

aan BRV toezenden. 

HB 30-6-19 

a Rapportage van de 

Financiële Commissie 

Ter informatie 

  

   

b Gecumuleerde 

jaarrekening 2018 

    

c Decharge van het 

Hoofdbestuur voor het 

gevoerde beleid en van de 

penningmeester voor het 

financieel beheer 

Ter vaststelling 

 

 

Actie: Het HB zoekt de wettelijke definitie van 

decharge na en informeert de BRV. 

HB 30-6-19 

d Benoemen accountant Ter vaststelling    

      

e Financiële stand van zaken 

eerste tertiaal 2019 

Ter informatie    

      

6 Samenstelling Hoofd-
bestuur, Bondsraads-
leden op functiezetels en 
Bondsraadscommissies 

    

a Benoeming 
Hoofdbestuursleden 

 Actie: aanpassen procedure verkiezingen met 

motivatie kandidaten 

Actie: Informatie over de nieuwe penningmeester 

BRV 

 

HB 

√ 

 

30-6-19 

b Benoeming Bondsraads-
leden op functiezetels 

Ter benoeming 
Er zijn geen kandidaten 

Actie: Het HB moet het CvV hierover 
aanschrijven en dit bespreken in het volgende 
overleg 

HB 28-8-19 

c Benoeming leden 
Bondsraadscommissies 

Ter benoeming 
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d. Agendacommissie De commissie moet worden aangevuld met nieuwe leden Actie: Kandidaten melden bij Alfons Brink BRV ? 

      

7 Reglementswijzigingen     

a Competitiereglement Ter vaststelling    

b Tuchtreglement Ter vaststelling    

c Reglement Seksuele 
Intimidatie 

Ter vaststelling    

      

8 Visie op de toekomst van 
de landelijke competitie 

Opiniërend  Actie: Uitwerken van de visie HB √ 

 

      

10/11 W.v.t.t.k./Rondvraag    √ 

  De brief inzake Zilveren Kruis wordt volgende week 
verzonden. 

Actie: Brief ZK verzenden HB 19-6-19 

      

  Maria ter Hoek vraagt naar een oplossing voor de hoge 
arbitragekosten bij het spelen van veel wedstrijden. 

Actie: Integraal voorstel competitie HB ? 

  Frank Lequin herinnert aan het doel van de werkgroep 
eredivisie: de eredivisie moet sneller, aantrekkelijker en 
korter worden met meer publiek. Wat wordt de taak van 
de werkgroep? 
 
Op tafeltennis.nl is verslaggeving van de wedstrijden met 
een wedstrijd van de week met voor- en nabeschouwing. 
Verenigingen leveren de gegevens echter slechts met 
moeite aan. Zij moeten hierin actiever worden om in 
overleg met de afdeling communicatie informatie te 
plaatsen. 

Actie: HB benadert de landelijke teams voor de 

verdere uitwerking. 

Actie: gegevens aanleveren aan afdeling 

communicatie t.b.v. verslaggeving wedstrijden 

HB 

 

Ver. 

? 

 

Door- 

lopend 

  Alfons Brink: bij de finales zag ik steeds mensen met bier 
aan de statafels op de achtergrond. Willen wij dat? Ik vind 
het geen promotie voor tafeltennis. 
Bij andere sporten is dit niet anders. 

   

  Ron Doevendans vond de informatie in de vergadering en 
het voorafgaande seminar interessant. Hij vindt dat er 
heel veel goede activiteiten worden uitgevoerd.  

   

12 Sluiting Om 16.20 uur    
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Bijlage 4 – agendapunt 4a 
 
 
 
 
 

VASTSTELLEN PROCEDURE BENOEMING HOOFDBESTUURSLEDEN 
 
De procedure van benoeming van Hoofdbestuursleden verloopt als volgt:  
 
Zodra een kandidaat zich als geïnteresseerde meldt als Hoofdbestuurslid gaat de voorzitter van het HB 
(of de huidige portefeuillehouder) met de kandidaat in gesprek om de motivatie en verwachtingen voor 
de functie te polsen.  
Indien de verwachtingen en ideeën van kandidaat en Hoofdbestuur overeenkomen kan het HB-lid a.i. 
deelnemen aan een HB-vergadering om nader inzicht in de taak te verkrijgen. De BRV wordt hierover 
ingelicht.  
 
In de eerstvolgende Bondsraadsvergadering dient dit HB-lid formeel benoemd te worden.  
De kandidaat stelt zich schriftelijk voor middels een motivatiebrief, vergezeld van een cv met opleiding, 
ervaring en informatie over neventaken.  

Tijdens de BRV stelt hij zich middels een korte presentatie voor en beantwoordt eventuele vragen over 

zijn kandidaatstelling. 

 

De Bondsraad wordt gevraagd deze procedure vast te stellen. 
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Bijlage 5 – agendapunt 4b 
 
 
 
 
 

BENOEMING HOOFDBESTUURSLID 
 
 
Motivatiebrief penningmeester NTTB 
 
Beste Bondsraadleden,  
 
Ik heb de NTTB in de afgelopen periode leren kennen als een organisatie met diverse actief betrokken 
leden, die mooie toernooien en competities organiseren, zowel landelijk als regionaal. Ook zie ik de 
NTTB als een organisatie die inspeelt oor veranderende externe factoren en open staat voor innovatie. 
Een organisatie waar ik graag onderdeel van ben en actief een bijdrage aan wil leveren.  
In mijn werk als externe accountant adviseer ik klanten hoe zij hun interne organisatie kunnen 
verbeteren en een financiële gezondere organisatie worden. Hiernaast controleer ik de jaarrekeningen 
en onderliggende financiële administratie van mijn klanten. Als leidinggevende coördineer ik diverse 
medewerkers met het uitvoeren van hun werkzaamheden. Mijn kennis en achtergrond als accountant 
kan ik goed gebruiken voor het vervullen van de functie van penningmeester.  
Als penningmeester van deze mooie organisatie wil ik bijdragen aan een solide en financiële gezonde 
organisatie. Ik ben betrokken en verantwoordelijk. Ik ben iemand die graag luistert naar de mening van 
anderen, maar ook kritisch kan zijn op zaken, met name als het over financiën gaat.  
Mochten jullie vragen hebben dan hoor ik het graag. Tot de Bondsraadvergadering van 16 november 
2019.  
Hoogachtend,  
 
Jan-Gerard Wever 

 
 
 
Curriculum Vitae 

Drs. Jan-Gerard J. Wever RA 

Personalia 

 
Naam:    Jan-Gerard J. Wever 
Geboortedatum:  8 juli 1981 
Woonplaats:   Nieuwegein  
 

Werkervaring 

 
2019 – heden:   Senior Manager Audit 
   Mazars Accountants N.V., Rotterdam  
   Het controleren van jaarrekeningen van beursgenoteerde en internationale 

bedrijven in de olie & gas en retail sector.  
 
2015 – 2018:   Manager - Senior Manager Audit 
   PricewaterhouseCoopers LLP, Houston, Verenigde Staten  

Het controleren van jaarrekeningen van beursgenoteerde bedrijven in de olie & 
gas sector. Het coördineren en uitvoeren testwerkzaamheden op de interne 
beheersing (SOX testing) van bedrijven.  
 

2005 – 2015:   Associate - Senior Associate - Manager Audit  
   PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Den Haag 

Het controleren van jaarrekeningen van commerciële bedrijven en non-profit 
organisaties. Het beoordelen van de interne beheersing bij diverse bedrijven. 
Het controleren van subsidieverantwoordingen. Diverse interne functies 
waaronder het geven van trainingen en coachen en collega’s.  
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Nevenactiviteiten  

 
Als bestuurslid en commissielid actief geweest binnen diverse verenigingen tijdens de studieperiode, 
waaronder Erasmus Debating Society, Financiële Studievereniging Rotterdam, Studentenvereniging 
Passaat. 
 

Professionele Kwalificaties  

 
Register Accountant  Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, Amsterdam 
 

Opleiding  

 
2005 – 2008  Postdoctorale opleiding tot Register Accountant 

 Erasmus School of Accounting & Assurance  
   Erasmus Universiteit Rotterdam 
   Vakken: Interne Beheersing, Externe Verslaggeving, Controleleer 
 
2004   Uitwisselingsprogramma School of Business 

 School of Business, Trinity College Dublin 
University of Dublin 

   Vakken: Entrepeneurship, Management, Marketing  
 
2000 – 2005  Bedrijfseconomie 

Erasmus School of Economics 
   Erasmus Universiteit Rotterdam 
   Vakken: Accounting, Fiscale Economie, Statistiek, Organisatiekunde  
 

Talen   

 
Nederlands  Vloeiend 
Papiaments  Vloeiend 
Engels   Vloeiend 
Spaans   Goed 
 

IT Kennis   

 
Ervaring met diverse pakketten en applicaties, waaronder SAP, Word, Excel, PowerPoint, Explorer. 
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Bijlage 17 – agendapunt 4A 
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Bijlage 6 – agendapunt 5a 
 
 
 
 
 

MEERJARENBELEIDSPLAN 2020+ 
 
 
 
 
Geachte leden van de Bondsraad, 
 
Hierbij treft u het MJBP 2020+ (Meerjarenbeleidsplan) aan. Zoals in de laatste jaren gebruikelijk en met 
u afgestemd schrijven wij jaarlijks een nieuwe versie. Op uw verzoek hebben wij de wijzigingen ten 
opzichte van het MJBP 2019+ in een overzicht voor u samengevat (zie de bijlage).  
 
Op een aantal sheets hebben wij voor een andere structuur gekozen: naar aanleiding van de eerdere 
plannen hebben wij de suggestie ontvangen het overzichtelijker te maken door minder tekst te 
gebruiken. Voor alle sheets geldt dat de blokken “Hoe meten, Financiering en Betrokkenen” niet meer 
specifiek zijn benoemd. 
 
Verder ziet u dat wij middels een aangepaste techniek niet automatisch alle sheets uit het MJBP 2020+ 
laten zien. Vele sheets die ten opzichte van het MJBP 2019+ niet zijn gewijzigd, kunnen worden 
geactiveerd middels een link, maar kunnen ook worden overgeslagen als de lezer hier geen behoefte 
aan heeft. Wij hopen hierdoor bekende informatie compact aan te bieden.   
Naast het overzicht van wijzigingen/aanpassingen in het MJBP 2020+ ten opzichte van het MJBP 
2019+ delen wij graag met u de onderliggende redenen hiervoor.  
Deze toelichting vatten wij samen, maar uiteraard zijn wij bereid op alle wijzigingen in detail in te gaan 
indien daar behoefte aan is of er gerichte vragen komen.  
 
Op een aantal onderdelen hebben wij keuzes moeten maken (zie bijvoorbeeld de wijzigingen bij de 
projectplannen) en prioriteiten moeten stellen; op andere onderdelen hebben wij door extra 
ondersteuning meer activiteiten op kunnen nemen (denk aan de SOS-subsidie van NOC*NSF en de 
extra steun door het partnerschap met het Ouderenfonds – hierover hebben wij u middels de maandinfo 
eerder geïnformeerd.) De redenen hiervoor zijn: 

- het niet behalen van de in de projectplannen gestelde doelstellingen en de hierdoor aangepaste 
prioriteit, 

- de beperkingen in de uitvoering (door gebrek aan personeel of financiële middelen),  
- een evaluatie van de verwachten opbrengsten en de gedane investeringen (zie 

bedrijfstafeltennis en tafeltennisaanbod) 
- minder draagvlak bij de betrokken afdelingen en verenigingen (te weinig inschrijvingen). 

Ondanks deze negatieve punten ziet u in het onderliggende plan juist veel nieuwe activiteiten die 
hierdoor meer steun en een hogere prioriteit krijgen. Gezien de ledenontwikkeling en het grote 
draagvlak voor de activiteiten die wij een hoge prioriteit toekennen denken wij op de goede weg te zijn. 
 
Een kort overzicht van positieve ontwikkelingen in 2019: 

- Het Hoofdbestuur is op volle sterkte en heeft met Eline Rondaij een nieuw bestuurslid voor 
jeugdzaken. Bovendien hebben Frans Lambi en Jan-Gerard Wever de portefeuilles van Koen 
Jakobs vervangen. 

- Sportparticipatie heeft vele goedlopende projecten. De PingPongbaas-app heeft inmiddels meer 
dan 2000 downloads. Het Tafeltenniskamp is winstgevend en had in 2019 met 55 deelnemers 
de hoogste deelname na de herstart. Bij de ouderendoelgroep is Fifty+ViTT, de clinics van 
Bettine en de nieuwe samenwerking met het Ouderenfonds een groot succes met extra 
deelnemers. De lancering van Table Stars Challenge is geslaagd; dit wordt inmiddels al door 

ca. 40 verenigingen ingezet voor ledenwerving én -behoud. 
- Bij wedstrijdsport hebben wij in Noordwijk een uitstekende ETTU Europe TOP-10 met veel side-

events kunnen houden. De voorbereidingen op het Dutch Open Para (DOP) 2019 in 
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Stadskanaal lopen op volle toeren. Inmiddels hebben wij over de 200 deelnemers uit meer dan 
30 landen! 

- Het Digitale WedstrijdFormulier (DWF) zit in een testfase. 
- Topsport krijgt veel aandacht om de financiële taakstelling te realiseren en heeft hierdoor dit 

jaar m.n. bij niet-gesubsidieerde programma’s beperkingen. Sportief gezien zijn de 2 gouden 
medailles bij de EK Para het grootste succes tot nu toe. 

- Door een aantal subsidies hebben wij aanvullend op het MJBP 2019+ extra aandacht kunnen 
geven aan bepaalde activiteiten: de SOS-subsidie van NOC*NSF voor organisatieontwik-keling, 
de subsidie van het Ouderenfonds voor uitbreiding van de ouderenactiviteiten en een bijdrage 
van het Rabobankfonds voor een extra impuls voor Para tafeltennis. 

- Een uitgebreid overzicht hebben wij via de Maandinfo met u gedeeld. 
 
 
Aanvullend op de in het MJBP 2020+ genoemde activiteiten lopen ook nog nieuwe aanvragen voor 
ondersteuning van een innovatietraject voor de jongste jeugd, zwaar gehandicapten en oudste 
veteranen. Het besluit over een toekenning van deze ondersteuning verwachten wij niet voor de 
Bondsraadsvergadering. Om die reden is dit traject nog niet opgenomen in het MJBP 2020+, maar 
hebben wij er in de begroting wel rekening mee gehouden. 
Bij topsport zal het voor de toekomstige ondersteuning er zeker voor een groot deel vanaf hangen of 
ons damesteam zich kan plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. Bij Para topsport daarentegen 
zien de toekomstige ontwikkelingen er positief uit. Mede door de prestaties op de EK en de vroegtijdige 
kwalificatie van twee sporters voor de Paralympische Spelen is hier veel planzekerheid voor de 
toekomst. 
Kortom, wij verwachten nog aanvullende activiteiten op dit beleidsplan bij positieve beoordelingen. Wij 
houden u via aparte communicatie en de maandinfo van de ontwikkelingen op de hoogte. 
 
Ik wens iedereen veel leesplezier toe met het MJBP 2020+ en hoop dat wij veel draagvlak voor dit 

beleidsplan kunnen creëren met in gedachten: “De NTTB zijn we samen”. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jan Simons 
Voorzitter 
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Bijlage 
 
De aanpassingen/wijzigingen in het MJBP 2020+ ten opzichte van MJBP 2019+ 
 

Wijzigingen voor de sheet ‘IMAGO’ 
Doelstellingen 

Deze zijn inhoudelijk ongewijzigd, maar iets anders geformuleerd 
Resultaten korte termijn 2019 

 Doelgroepbenadering op thema Gezondheid en Vitaliteit loopt via projecten PingPongbaas, 
Bedrijfstafeltennis, Bettine en Fifty+ViTT: Uitgevoerd (Oldstars toegevoegd, minder focus op 
Bedrijfstafeltennis) 

 We hebben regie op de ontwikkeling van onze sport en dragen dit uit naar aanbieders: 
Uitgevoerd 

 Fondsenwerving specifieke doelgroepen (Para, Topsport, Jeugd): gerealiseerd voor ParaSport, in 
aanvraag voor Topsport 

 Platform Tafeltennis.nl 2.0 uitgebreid voor alle tafeltennissers en pingpongers: Uitgevoerd en 
voortgezet 

 Project Bettine Vriesekoop wordt voortgezet: Uitgevoerd 

 PingPongbaas groeit naar 5000 gebruikers: Loopt achter (september 2019: 1900 gebruikers) 

 App wordt doorontwikkeld: Uitgevoerd 
 

Resultaten korte termijn 2020: anders geformuleerd en meer focus 

---------------------------------------- 
Wijzigingen voor de sheet ‘WEDSTRIJDEN’ 

Toegevoegd: 

 Invoering digitaal wedstrijdformulier 
Verwijderd: 

 Verkorten speelduur wedstrijden 

 Spelsystemen in Toernooi.nl 
--------------------------------------- 
Wijzigingen voor de sheet ‘EVENEMENTEN’ 

Toegevoegd: 

 Dutch Open Para 
Verwijderd:  

 (Commerciële) pingpong/bedrijfstoernooien 

 Europe Youth Top-10 

 WK para 2022? 

 Uitbreiding topevenementen 
----------------------------------------- 
Wijzigingen voor ‘SPORTPARTICIPATIE’ 

Algemeen: door een andere opzet van de sheets vervalt tekst. De speerpunten zijn anders verwoord maar 
hebben wel raakvlakken met de sheets van 2019.  
Verwijderd: 
 
Sheet Plezier&Prestatie: Fun&Recreatie 

 Verdere ontwikkeling concept Bedrijfstafeltennis (incl. wedstrijdaanbod) 

 Koppelen van (betaalde) open toernooien en side-events aan tafeltennisevenementen 
Sheet Kwaliteit&Innovatie: Sportaanbieder 

 Projectleden zijn statutair geregeld en kunnen worden geregistreerd als leden 

 Doelgroepenbeleid en accommodatiebeleid zijn gekoppeld aan sportaanbieders en sportaanbod 

 Waardering van verenigingen op basis van actief gebruik diensten NTTB en/of ledenaantal (>50) 
is mogelijk 

 Het keurmerk voor vitale verenigingen is geaccepteerd en waardevol voor clubs 

 De groep verenigingen die projectlidmaatschappen aanbiedt groeit naar 50% van het 
ledenbestand 

Toegevoegd: 

 Dienstverlening en klantgerichtheid naar onze verenigingen en leden vergroten 

 Verenigingsontwikkeling verder doorzetten (ook in 2020 weer 10-tal ontwikkeltrajecten) 

 Intensiveren Vitaal Tafeltennis (o.a. middels OldStars Tafeltennis) 

 Aandacht voor doelgroep jeugd 12-18 jaar  

 Data en analyse door diverse monitors en ledenanalyses 

 Activaties en doorontwikkeling Pingpongbaas en Kantinebaas 

 Ontwikkeling PushPong door o.a. aanvraag bij het innovatiefonds 
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Bijlage 7 – agendapunt 5b 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITENPLANNEN 2020 VAN DE AFDELINGEN 
 
In maart 2019 hebben we de afdelingsbesturen geïnformeerd over het proces voor de 
activiteitenplannen 2020 en de bijbehorende budgetverdeling. Op verzoek van het College van 
Voorzitters heeft het Hoofdbestuur het gehele afdelingsbudget rechtstreeks verdeeld over de afdelingen 
op basis van de verwachte ledenaantallen. Hierbij is dus geen percentage gereserveerd voor de 
innovatieve activiteiten (voorheen: speciale activiteiten). Aan de afdelingen is gevraagd om het budget 
voor de innovatieve activiteiten op te nemen in hun budgetaanvraag. Alle afdelingen hebben dit gedaan. 
 
In het voorstel van het College van Voorzitters was opgenomen dat het advies van de Adviescommissie 
Uitvoering Beleid (AcUB) op prijs gesteld wordt. 
De AcUB heeft de ingediende innovatieve activiteiten goed bestudeerd en van advies voorzien. Dit 
advies is naar het HB gestuurd. Het HB heeft besloten om dit advies integraal terug te koppelen aan de 
afdelingen. De afdelingen zagen hierin geen aanleiding om hun innovatieve plannen inhoudelijk aan te 
passen, wel heeft één afdeling een verschuiving in de budgetaanvraag gemaakt zodat hiervoor 
voldoende budget beschikbaar is. 
 
Het HB verzoekt de afdelingen om hun plannen voor 2020 uit te gaan voeren. Waar nodig of gewenst 
zijn zowel HB als Directeur graag bereid om mee te denken hoe we hierbij vanuit de landelijke 
organisatie kunnen helpen.  
 
Hieronder een overzicht van de ingediende innovatieve activiteiten. 
 
West 
Afdeling West heeft geen innovatieve activiteiten ingediend. 
 
 
Noord 
De speciale activiteiten zijn nieuwe of extra activiteiten die de afdeling wil ontwikkelen en uitvoeren en 
die aansluiten bij de kernwaarden en de strategieën uit het MJBP 2017+. Deze speciale activiteiten 
worden beoordeeld en van een advies voorzien door de AcUB. Voor 2020 zetten we in op de volgende 
drie activiteiten. 
 
Naam activiteit 1:  Trainingsbeelden app 
Beschrijving: In de huidige digitale wereld wordt er veel op voornamelijk Sociale 

media en Youtube verschillende tafeltennis video’s bekeken. Tijdens de 
speciale activiteiten brainstormsessie kwam een behoefte van 
voornamelijk jeugdleden naar voren of er ook een speciale app was die 
kan voorzien in deze behoefte. Hierop is positief gereageerd door een 
aantal ICT-deskundigen binnen de afdeling dat dit gemaakt kan worden. 
De focus van de app zal vooral liggen bij goede voorbeelden op de 
technische kant van het spel. De app is in 2019 ontwikkeld. Voor 2020 
wil de afdeling Noord de app gaan vullen met inhoud. De app, en met 
name de inhoud, zal gehost moeten worden. Hiervoor zullen kosten 
worden gemaakt. NTTB afdeling Noord wil € 200,-- aanvragen om deze 
kosten te kunnen dekken.  

 
Wanneer: Gedurende het hele jaar 2020. 
 
Kosten:    € 200,-- 
 
Wijze van monitoring: Er is reeds een speciale app commissie opgericht. Hierin zal 1 

bestuurslid van NTTB Noord zitting nemen. Hierdoor is de monitoring 
direct geregeld. Het bestuurslid zal de rapportage naar de NTTB 
verzorgen.   
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Naam activiteit 2:  Para-tafeltennis 
Beschrijving: In 2019 is er in Groningen een special olympics gehouden. Hier waren 

ook afdeling Noord en een aantal para tafeltennissers bij betrokken. Dit 
werd als zeer positief ervaren. Daarna is er voor het eerst tijdens de 
Gronings kampioenschappen een G-evenement gehouden. Zowel 
deelnemers als vrijwilligers waren uiterst positief. Omdat afdeling Noord 
in 2020 een start wil maken met het in kaart brengen en faciliteren van 
deze groeiende groep tafeltennissers, vraagt de afdeling een bedrag 
om deze activiteit te kunnen faciliteren.  

 
Wanneer:   Gedurende het hele jaar 2020. 

Kosten:    € 200,-- 

 
Wijze van monitoring: Het afdelingsbestuur lid seniorzaken zal aanwezig zijn bij een aantal 

meetings om deze groep tafeltennissers in kaart te brengen en contact 
onderhouden met de verenigingen die hiervoor in aanmerking komen. 
Ook zal er een evenement worden georganiseerd voor deze doelgroep 
waar minimaal een bestuurslid van het afdelingsbestuur aanwezig is. 

 
Naam activiteit 3:  Regiotraining jeugd 
Beschrijving: Extra trainingen in de regio voor beginnende jeugdspelers uit de 

categorie welpen, pupillen en kadetten als aansluiting op de 
afdelingstraining. Het doel is om in beeld krijgen en houden welke 
jeugdspelers vaker willen trainen naast de trainingen bij de club als 
opstap naar de welpen en pupillentrainingen en afdelingstraining 
centraal in de afdeling. Er worden 12 trainingen per jaar georganiseerd, 
verdeeld over de 3 provincies, op een centrale plek in de regio. Daar 
het aangevraagde budget niet toereikend is om in de kosten voor zaal 
en trainer te voorzien, zal er een kleine vergoeding van de spelers 
worden gevraagd. 

 
Wanneer: Gedurende het hele jaar 2020. 
 
Kosten:    € 200,-- 

 

Wijze van monitoring: De afdelingsondersteuner en bestuurslid jeugdzaken staan centraal in 
de organisatie en zullen toezien op de voortgang van de activiteit. 

 
 
Gelre 
Verenigingsontwikkeling ASM  
Verenigingen die de ambitie hebben om met talentontwikkeling aan de slag te gaan ondersteunen 
d.m.v. het aanbieden van een voorbeeldtraining a.d.h.v. het Athletic Skills Model. Dit geeft verenigingen 
de mogelijkheid om de spelers meer breed motorisch op te leiden.  
Uit onderzoek blijkt dat sporters hierdoor verbeteren qua gezondheid, welbevinden en prestaties.  
Voorbeeldtrainingen worden gegeven door Martijn Spithoven. Hij is ook afdelingstrainer van Gelre. 
Hierdoor ontstaat er als bijeffect ook een beter contact tussen de afdelingstrainer en de 
verenigingstrainer. 
8 x 1,5 = 12 uur begeleiding + reiskosten = € 400,- 
 
 
Limburg 

De innovatieve activiteiten zijn nieuwe of extra activiteiten die de afdeling wil ontwikkelen en uitvoeren 

en die aansluiten bij de kernwaarden en de strategieën uit het MJBP 2018+. Deze speciale activiteiten 

worden beoordeeld en van een advies voorzien door de AcUB. 

 

Voor 2020 benoemen we vooralsnog geen specifieke activiteit. 

 

Als gevolg van een sterke onderbezetting in afdelingsbestuur en werkgroepen willen we de focus 

vooralsnog leggen op het goed en/of beter uitvoeren van de bestaande basis- en reguliere activiteiten. 
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Ook de activiteiten vanuit het Sporttakplatform Limburg hebben extra aandacht nodig na het wegvallen 

van de projectleider. In de plannen vanuit Sporttakplatform Limburg zijn momenteel wel andere 

accenten gelegd en de activiteiten die hieruit voortvloeien worden deels binnen het activiteitenplan 

gecofinancieerd en zouden niet misstaan als innovatieve activiteit. Enkele voorbeelden: 

 Table Stars projecten waarbij ondersteuning vanuit de afdeling plaatsvindt, maar waar de 

verantwoordelijkheid bij de verenigingen komt te liggen. 

 Schoolprojecten voor de leeftijdscategorie 12-15 jaar 

 50+ projecten door de gehele afdeling 

 Laagdrempelige LLDSO en TT-1 workshops/opleidingen voor instromende ouders 

 

Daarnaast zijn er in 2018 en (tot op heden ook in) 2019 nog speciale activteiten niet of niet geheel 

uitgevoerd. Deze willen we daar waar nodig en haalbaar alsnog in 2020 uitvoeren c.q. afronden. Het 

betreft de activiteiten: 

 Table Stars the Battle Limburg (uit 2018) 

 World Table Tennis Day Limburg (uit 2019) 

 Startersdagen (uit 2019) 

 

 

Holland-Noord 

 
Activiteit 1 

Het blijven stimuleren zodanig dat alle (jeugd)trainers en kaderleden in de afdeling in het bezit zijn van 

een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Ondanks dat dit natuurlijk een verantwoordelijkheid van verenigingen is, en het gratis is te regelen 

(www.gratisvog.nl), willen wij dit als afdeling graag ondersteunen, begeleiden en stimuleren. Als NTTB 

afdeling Holland-Noord willen wij er in ieder geval alles aan doen om diegenen die in de tafeltennissport 

qua scholing/coaching/leiding geven en verder brengen zodanig te screenen dat het o.a. niet kan zijn 

dat eerder veroordeelde zedendelinquenten in de tafeltennissport werkzaam kunnen zijn in coach- of 

trainersfuncties. We richten ons hier niet alleen op bovenstaande, maar ook de kans op alle andere 

vormen van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag willen wij hierdoor verkleinen. We zijn in 2018 al 

met deze activiteit gestart, maar we hebben hierop tot nu toe een minimale respons gekregen en vinden 

dat het nog niet naar tevredenheid afgerond kan worden. Vandaar dat wij in 2020 weer met dezelfde 

activiteit door willen gaan. Er zijn geen kosten aan verbonden, en we zullen de vooruitgang monitoren 

door na te gaan of verenigingen dit geregeld hebben. Daarbij zullen we de verenigingen die dit goed 

regelen in het zonnetje proberen te zetten, bijvoorbeeld door daar een positief bericht over te plaatsen 

op de afdelingswebsite.  

 

Activiteit 2 

Uitvoeringsproject wedstrijdaanbod scholen/buurthuizen in Amsterdam. 

Het doel bij dit project is om aansluiting te zoeken tussen het aanbod op de scholen/buurthuizen en het 

NTTB-aanbod. Door dit wedstrijdaanbod leren wij deze doelgroep kennen. Hierbij is het streven om 

uiteindelijk de verbinding te leggen met een vereniging. Dit project kan waarschijnlijk tot stand komen in 

samenwerking met de gemeente Amsterdam. Het streven zal eveneens zijn om tijdens de uitvoering 

van het project de kinderen ook (project)lid te maken van de NTTB. Jeugdspelers die regelmatig 

tafeltennissen op basisscholen worden hierbij uitgenodigd bij een vereniging in Amsterdam om daar 

wedstrijden te spelen tegen kinderen van andere scholen. Daarmee wordt de link gelegd tussen het 

recreatief tafeltennissen op scholen en het bezoeken van verenigingen. De uitvoering hiervan ligt bij 

Paul Molenaar van de gemeente Amsterdam en Frank Breg, eigenaar van zijn eigen tafeltennisschool. 

Ook met dit project zijn we al begonnen in 2018, en wegens tevredenheid en de geboekte progressie 

willen wij de activiteit in 2020 doorzetten.  

 

Activiteit 3 

Begeleiding verenigingssamenwerkingen. 

Met deze activiteit willen we proberen om lokale samenwerkingen tussen verenigingen te blijven 

stimuleren. We denken dat verenigingen in onze afdeling vaak niet voldoende om zich heen kijken en 

wij zien dan ook de meerwaarde van het starten van een dialoog tussen verenigingen. Dit willen we 

doen door regionale bijeenkomsten (geleid door de afdeling) te organiseren, waarmee we dan op 
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regelmatige basis, ongeveer 2 keer per jaar, het liefste voorafgaand aan een nieuw competitieseizoen, 

en afhankelijk van de urgentie, met de verenigingen bij elkaar komen. De voornaamste onderwerpen 

die daarbij aan bod zullen komen zijn ledenwerving en -behoud, kader, financiën, competitie en 

toernooien, talentontwikkeling, etc., alles in het kader van samenwerking. Dit soort bijeenkomsten 

kunnen we zelfs nog koppelen aan een workshop, lezing, clinic van een goede speler of coach, of een 

praatje van ons of van iemand van het HB of bondsbureau. 

 

Hoe meer we in gesprek gaan met verenigingen, hoe meer ze van de NTTB weten, hoe meer input ze 

kunnen leveren, etc. Ook komen we op deze manier met meerdere verenigingen tegelijk in contact, 

zodat we niet voor elke vereniging een verenigingsbezoek hoeven te organiseren. Wij denken daarmee 

als afdeling een belangrijke rol als bemiddelaar tussen de verenigingen te kunnen spelen. De 

beslissingen en acties die uit dit soort overleggen volgen zullen dan uit de verenigingen moeten komen, 

maar wij kunnen als afdeling wel een rol spelen als tussenpersoon. Wij denken dat dit de voornaamste 

rol is die het afdelingsbestuur en de afdelingsondersteuner kunnen spelen. In deze opzet is de activiteit 

ook uitvoerbaar voor ons sterk onderbemande bestuur en de afdelingsondersteuner. Het doel is om te 

proberen 3 à 4 verschillende lokale samenwerkingen op te starten, met dus een totaal aantal van 

tussen de 6 en 8 bijeenkomsten per jaar; daarmee kunnen we een groot deel van de afdeling bestrijken. 

De voornaamste criteria waaraan we bijdragen met deze activiteit is het verbeteren van de 

samenwerking tussen verenigingen. Door de inhoudelijke sparring op dergelijke bijeenkomsten zijn we 

er echter ook van overtuigd dat deze activiteit op de gebieden werving, behoud, kader, 

talentontwikkeling, speelplezier, etc. een bijdrage zal leveren. De kosten hiervoor zullen vooral bestaan 

uit extra reiskosten en eventueel consumpties, wij begroten deze op zo’n 500 euro.  

 

Activiteit 4 

Versterking afdelingskader. 

In onze ogen is vooruitgang op dit vlak op korte termijn echt noodzakelijk is. De afdeling wordt eigenlijk 

al veel te lang onderbemand bestuurd en een oplossing van dit probleem kan zorgen voor een groter 

enthousiasme, meer stabiliteit en een grotere productiviteit bij de afdeling. Met een sterkere 

afdelingsorganisatie kunnen we op termijn een betere bijdrage leveren aan alle activiteiten. 

We dienen in eerste instantie natuurlijk de grootte van het probleem duidelijk te maken bij de 

verenigingen, daarmee zijn we al aan de slag gegaan, en we zullen daar ook mee doorgaan aangezien 

nog lang niet alle functies bezet zijn. 

 

Activiteit 5 

Actief inzetten van sociale media inzake de communicatie en contacten binnen de afdeling. 

Aangezien de berichtgeving via de reguliere kanalen (mail en website) soms nog niet eenieder bereikt, 

dan wel daarop naar tevredenheid reacties ontvangen worden. Een en ander zal nog nader uitgewerkt 

moeten worden in een plan waarin aangegeven wordt voor welke onderwerpen sociale media ingezet 

kunnen worden. 

 

 

Innovatieve activiteiten afdeling Midden 
 
De afdeling Midden 

 gaat door met de girls only-trainingen 

 is gestart met een Jeugdplatform 

 volgt met Fifty+ViTT het tempo van de bond 

 
Girls Only (bijzonder succesvol) 

In de periode 2018/2019 is op initiatief van Juliet van Veen het project Girls Only gestart. Deze activiteit 
staat volledig in het teken van het promoten van de tafeltennissport bij speelsters binnen de afdeling 
Midden. Gedurende het jaar worden op een aantal zondagen trainingen georganiseerd alleen voor 
‘meiden’ van 8 tot 80. Een gemêleerde groep toegankelijk voor elk niveau en elke leeftijd. 
Met name de damesafdeling binnen de NTTB is aardig geslonken. Met dit project proberen de 
initiatiefneemsters door training spelvreugde te behouden, samenwerking te bevorderen en niveau te 
verbeteren. De training wordt uiteraard gegeven door vrouwelijke trainers. In de periode 2018/2019 zijn 
10 trainingen gegeven van ieder 1,5 uur. Er waren in totaal 26 deelneemsters. Het is de bedoeling om 
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dit project in het seizoen 2019/2020 te continueren. Binnen de afdeling Oost is hetzelfde project 
intussen opgestart. 
  
Jeugdplatform (aanrader) 

Dit platform is in het leven geroepen door Misja Heller (SVO) om met name de samenwerking en 
communicatie tussen (jeugd)verenigingen te bevorderen en om beter draagvlak te creëren voor 
initiatieven. 
In de periode 2018/2019 zijn 14 verenigingen met jeugd binnen de afdeling Midden zo’n 5x bij elkaar 
gekomen om over verschillende onderwerpen te praten en draagvlak te creëren.  Onderwerpen die aan 
de orde kwamen waren o.a. verschillende competitievormen (flexcompetitie, dubbele duocompetitie), 
beleving, en quick wins (kleine aanpassingen om wedstrijden vlotter te laten verlopen). 
Doordat de ideeën en uiteindelijke activiteiten/projecten vanuit de verenigingen komen, heb je draagvlak 
en commitment. Een uitvoerige beschrijving van dit platform is opgenomen in de jullie toegezonden 
stukken voor de ALV van de afdeling Midden van 15-05-2019. 
Het platform wordt gecontinueerd in de komende jaren en zal 4x per jaar bij elkaar komen om 
verschillende thema’s onder de loep te nemen. Voor het seizoen 2019/2020 staan de volgende 
onderwerpen op de kalender: 

 Samenwerking verenigingen trainingen  

 Toernooikalender (evenementen) 

 Evaluatie competitie en dubbel duo  

 Afdelingstraining 2020-2021 

 Werving jeugdleden  

 Behoud jeugd en doorstroming jeugd  

 Agenda volgend jaar  

 Kadervorming (vasthouden en vrijwilligers) 

Een mooi voorbeeld van een activiteit die geen budget nodig heeft. 
  
Fifty+ViTT 
De afdeling Midden organiseerde op woensdagavond 19-06-2019 bij VTV in Nieuwegein een workshop 
Fifty+ViTT, onder leiding van Marit Martens - Scheers. Deze workshop was een succes. Er waren 17 
deelnemers. 
Voor de workshop aan bestuurders zijn op dit moment 4 aanmeldingen. Nog voor de zomervakantie 
mailen we alle verenigingen in de afdeling Midden of ook zij interesse hebben in deze workshop. 
 
 

Oost 
De afdeling Oost heeft één Innovatieve activiteit meegenomen in het budget om de eerder gestarte 

parasport commissie de mogelijkheid te geven door te gaan met hun activiteiten (AK, G-competitie, 

etc.). 

 
Naam activiteit:  Continueren activiteiten para-commissie  
Beschrijving: Sinds halverwege 2017 heeft de Afdeling Oost een parasport-commissie. Deze heeft in 

2018 en 2019 een AK voor para-sporters georganiseerd en is bekeken of de para-

competitie onderdeel van de afdeling kon worden en of deze competitie voor geestelijk 

gehandicapten (gericht op klasse 11) uitgebreid kon worden.  

De G-competitie is inmiddels onderdeel van de afdeling, en ook in 2020 zal gekeken 

worden naar uitbreiding van de competitie middels mondelinge contacten en bekendheid 

geven; het doel is om minimaal 2 of 3 teams/verenigingen te laten aansluiten. 

Verder wil de commissie de AK verder uitbreiden, meer deelnemers, andere vormen van 

tafeltennis voor (lichamelijk en geestelijk) gehandicapten toevoegen.  

Daarnaast wordt een ranglijsttoernooi georganiseerd aangezien deze nog niet in de 

afdeling Oost werd georganiseerd; de eerste maal zal eind 2019 zijn. Dit neemt veel 

organisatiewerk en kosten met zich mee. Een deel van de kosten wordt vergoed door de 

landelijke bond (denk aan materialen en tafelhuur). Hierdoor zal van het budget 2019 

waarschijnlijk een deel resteren, omdat genoemde kosten bij het opstellen van de cijfers 

wel zijn meegerekend. 
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Tenslotte wil de commissie kijken naar de mogelijkheid om 4 trainingsstages in het jaar te 

organiseren om de binding tussen de parasporters te vergroten en extra mogelijkheden te 

bieden om te spelen. Dit is van toepassing op zowel geestelijk als lichamelijk 

gehandicapten. 

Om de commissie te ondersteunen zullen de AO en een AB-lid nog een rol blijven spelen. 

Het afdelingsbestuur verzoekt om een eventueel overschot op het budget 2019 over te 

kunnen nemen naar 2020 (en eventueel naar 2021), daar de kosten van de (succesvolle) 

activiteiten van de paracommissie niet op te vangen zijn in het reguliere budget. 

Door een mogelijke nieuwe invulling van de afdelingstraining verwacht het bestuur ook 

hier een deel van het budget in 2019 over te houden. Als dit vermoeden bewaarheid 

wordt, zien we ook hier graag een toezegging om dit bedrag te kunnen aanwenden voor 

de paracommissie in de komende jaren. 

 

ZuidWest 
 
Innovatieve activiteit 1: Table Stars 
Table Stars is opgenomen als speciale activiteit in het activiteitenplan ZuidWest 2019. 
In het plan stonden voor 2019 de volgende ambities:  
 

 De afdeling gaat de verenigingen die hebben deelgenomen aan de workshops actief benaderen 
en in gesprek om te achterhalen op welk vlak de verenigingen ondersteuning nodig hebben: 
uitvoerend, organisatorisch, promotioneel, contact met de gemeente en/of scholen. De afdeling 
zal hier dan op inhaken en de benodigde ondersteuning organiseren. 

 De afdeling zal in ieder geval (in samenwerking met sportparticipatie) een draaiboek voor de 
clubs opstellen. We zetten in op minimaal tien Table Stars @school in combinatie met @the 
club projecten in de afdeling ZuidWest. 

 
Stand van zaken 2019 
Verschillende verenigingen zijn actief met het Table Stars programma. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van de Table Stars materialen. Twee sessies worden nog in 2019 gepland voor de verenigingen die aan 
de Table Stars workshop hebben deelgenomen. De sessies in het najaar richten zich op het 
‘converteren van deelnemers naar leden’. 

 
Activiteiten 2020 
In 2020 wordt dit programma verder doorgezet en worden de volgende activiteiten die ook voor 2019 in 
de aanvraag zijn opgenomen. Deze hebben te maken met het delen van kennis en ondersteunen van 
verenigingen die zich op het gebied van Table Stars inzetten. 

 
Wanneer binnen de afdeling behoefte is aan extra Table Stars workshops (basis en/of verdieping) 
worden deze in 2020 georganiseerd. 

 
Kosten die gemaakt worden zijn € 1.200 (minimaal 6 projecten van maximaal € 200 per project) 

 Organiseren bijeenkomsten 

 Docenten en/of assistenten voor @school 

 Promotiematerialen 

 Workshops 
 
Innovatieve activiteit 2: Paratafeltennis doorontwikkeling in 2020 

Achtergrond/huidige stand van zaken 
Paratafeltennis is opgenomen als speciale activiteit in het activiteitenplan ZuidWest 2019.  
In het plan voor 2019 stonden de volgende ambities: 

 Investeren in kader en organisatie 

 Workshops gericht op training aan parasporters 

 Demonstraties en voorlichting 

 Overleg tussen afdeling, team parasport en vereniging 
In het plan voor 2019 is ook beschreven dat het een project over 2 jaar zal zijn. In 2020 zullen 
wervingsprojecten opgestart worden. 



43 

 

 
2019 is (op het moment van schrijven/indienen van het activiteitenplan 2020) nog niet halverwege. 
Toch is er al een en ander in gang gezet: 

 Met dank aan de landelijke impuls op het gebied van parasport is er (vanuit de landelijke 
organisatie) een paratrainingsdag georganiseerd en ook een workshop op het 
revalidatiecentrum Revant in Breda. 

 De Stichting RRT-Noord Brabant is verbonden met de Tafeltennisbond en organiseert jaarlijks 4 
sfeervolle toernooien die onder andere uitstekend geschikt zijn voor de instroom van nieuwe 
paratafeltennissers. 

 De ParaGamesBreda organiseert in samenwerking met de Tafeltennisbond een toernooi en 
een demonstratie. Afdeling ZuidWest haakt hier aan in de ondersteuning en de communicatie. 

 Op een paar plaatsen in de afdeling zijn een paar kleinere initiatieven of oriënterende 
hulpvragen. 

 Een zestal mensen hebben op 16 april 2019 een startbijeenkomst gehad om te praten over 
paratafeltennis in ZuidWest. In dit overleg is gekeken naar wat er op dit moment al is, maar 
vooral aan wat aandacht behoeft. Er is geconstateerd dat er vooral aandacht nodig is voor de 
driehoek Contacten/netwerken (werving) — Activiteiten (werving) — Aanbod bij en verbinding 
met de vereniging (opvang). Wedstrijdaanbod is hierbij een belangrijk element voor behoud 
(hier kunnen de RRT-toernooien een rol in spelen). Dit overleg krijgt een vervolg voor de start 
van het najaarsseizoen. Vanuit dit overleg volgt een plan van aanpak voor najaar 2019 en voor 
2020. 

 
Plan ontwikkeling paratafeltennis in 2020  

1. Op basis van de in 2019 opgedane ervaringen is er aandacht voor verdere kaderontwikkeling. 
2. Vanuit de startbijeenkomst van 16 april wordt er een Werkgroep Paratafeltennis ZuidWest 

opgericht die spin-in-het-web is in de coördinatie van de para-activiteiten. 
3. Om het netwerk te vergroten (op zoek naar de nog-niet bekende en potentiële tafeltennissers) 

gaan we in gesprek met potentiële partners (bijvoorbeeld Sportloketten/Uniek Sporten, 
revalidatiecentra, mytylscholen, lokale of regionale overheden). 

4. We organiseren of ondersteunen door het jaar heen, verspreid over de afdeling, minstens vier 
wervende activiteiten. 

5. Bij onze activiteiten zoeken we de verbinding met tafeltennisverenigingen in de omgeving om te 
kijken of (potentiële) spelers bij die vereniging een plekje kunnen krijgen. In veel gevallen zal dit 
deelname aan het reguliere (geïntegreerde) aanbod van de vereniging zijn. Daar waar behoefte 
is (vanuit sporter of vereniging) voor aangepast aanbod gaan we kijken naar de mogelijkheden. 

6. We maken gebruik van het bestaande wedstrijdaanbod dat de RRT Noord-Brabant biedt. Door 
samen op te trekken hopen we dit toernooiencircuit uit te kunnen breiden en de deelname 
structureel te kunnen verhogen (in de RRT-toernooien is capaciteit voor meer deelnemers), 
waarbij we de sporters ook willen stimuleren om deel te nemen aan het landelijke aanbod van 
paratoernooien. 

Bij alle activiteiten wordt gekeken naar de verbinding tussen verenigingen – afdeling – landelijke NTTB, 
maar ook naar het groeiende (externe) aangepast sporten netwerk. 
De nog op te starten Werkgroep Paratafeltennis ZuidWest krijgt een coördinerende rol in dit plan. 
Afdeling ZuidWest investeert in dit plan. Hierbij is het uitgangspunt dan ook vinden, binden en 
verbinden.  

- De stap vinden staat open voor iedereen.  
- Bij het binden kan, afhankelijk, van de activiteit gekeken worden op de sporter daglid wordt. 
- Bij verbinden is de sporter volwaardig (basis)lid van de NTTB, bij voorkeur als lid van een 

vereniging, maar anders als persoonlijk lid of projectlid. 
 
Kosten 

1. 100 euro Dit zal grotendeels bestaan uit aansluiten bij landelijk aanbod 
2. 100 euro Reiskosten en vergaderkosten 
3. 100 euro Reiskosten 
4. 300 euro 75 euro per wervende activiteit 
5. 100 euro Reiskosten en overlegkosten 
6. 300 euro We gaan uit van een groei naar 6 keer wedstrijdaanbod per jaar, elk toernooi  

wordt ondersteund met 50 euro 
Totaal: 1000 euro 
 
Inkomsten 
In bovenstaande is geen rekening gehouden met inkomsten. 
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Om met name activiteiten goed te ondersteunen en uitvoeren zal worden gekeken naar aanvullende 
financiering vanuit fondsenwerving. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van MJ Tafeltennis 
en het organiseren van grotere evenementen (die ook zaalhuur of materiaalkosten vereisen). 
 
Wijze van monitoring 
Bovenstaand zijn de uitgangspunten voor een plan van aanpak dat najaar 2019 verder uitgewerkt zal 
worden.  
Opmerking: Als er tijdens de looptijd van het plan door nieuwe initiatieven (bijvoorbeeld vanuit 
verenigingen of vanuit onze netwerkcontacten) of inzichten (ook vanuit landelijke ontwikkelingen) 
nieuwe kansen ontstaan hopen we hierop in te kunnen springen.  
 
Bijdrage criteria (voortkomend uit het Meerjarenbeleidsplan) 

- Vermeerdering van het aantal leden 
- Ledenbehoud 
- Imago van de tafeltennissport 
- Kadervorming 
- Talentherkenning en -ontwikkeling 
- Samenwerking tussen verenigingen 
- Speelvreugde 

 
Innovatieve activiteit 3: Communicatie 2.0 
De ambities voor 2019 waren het opzetten van een nieuwe werkgroep communicatie die zich intensief 
bezig gaat houden met het promoten van tafeltennis in het algemeen, maar ook het promoten van 
specifieke activiteiten met als doel meer deelnemers te werven voor deze activiteiten. Dit kunnen leden 
en niet-leden zijn. De activiteiten betreffen zeker niet alleen wedstrijden, maar ook bijvoorbeeld 
workshops, clinics of kaderbijeenkomsten. Het onderzoeken en uitvoeren van nieuwe mogelijkheden 
om informatie te delen met leden o.a. als alternatieve vorm voor InfoZuidWest (infobulletin) maakt hier 
deel van uit. 
 
In een bijeenkomst van een aantal betrokkenen/geïnteresseerden van verschillende afdelingen is 
gebrainstormd over communicatie tussen NTTB/afdelingen en verenigingen/leden. Deze bijeenkomst 
heeft (nog) niet geleid tot een vervolg. Het is op dit moment nog niet gelukt voldoende vrijwilligers te 
vinden die zich hiervoor in willen zetten.  
 
Het plan wordt doorgezet in 2020. 
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Bijlage 8 – agendapunt 5C 
 
 
 
 
 

OVERZICHT PROJECTPLANNEN         1 – status in kleur 

02 oktober 2019             2 – looptijd 

3 – budget 

  
Naam Project       Projectleider    1             2    Toelichting (incl. 3) 

Table Stars 2019+ 

 

 

Marthijn van der 

Wal 

 Begin: 01-2019 

Einde: 12-2019 

In Q1 2019 zijn vanuit de bestaande budgetten binnen sportparticipatie vervolgactiviteiten voor Table Stars 

georganiseerd. De vernieuwde Table Stars lijn is gereed en gepresenteerd bij een activiteit in de afdeling 

Noord.  

: lancering Table Stars Challenge in mei (inmiddels bijna 35 vereniging actief hiermee), Trainer Workshops 

in de afdelingen (loopt momenteel), clinics door MJ Tafeltennis (13-15 stuks in 2019) en Sven Groot, met 

afd. bekijken hoe zij Table Stars optimaal kunnen inzetten. Promotievideo laten we vervallen in 2019 ivm 

beschikbare tijd en prioriteiten. De projectbegroting in 2019: €8250 

Verenigingsontwikkeling 

 

Marthijn van der 

Wal 

 Begin: 01-2019 

Einde: 12-2025  

Loopt. 

De projectbegroting is: € 64.200 (waarvan €39.000 uit reserves) 

Zie uitgebreide update in het aparte verslag. 

Bedrijfstafeltennis 2019+ 

Menukaart 

Vervolg 2019 

Marthijn van der 

Wal / Dennis 

Rijnbeek 

 Begin: 01-2018 

Einde: 12-2019 

In voorbereiding voor 2019.  

De projectbegroting is: € 0,00 

Definitieve uitrol en promotie ‘menukaart’. Beoogd resultaat van €4000 in 2019 brengen we door 

voortschrijdend inzicht terug naar €1000. Onderliggend memo met toelichting is beschikbaar. 

NAS (Incl TT app 2.0, DWF, 

DLP) 

Vervolg 2020 

Teun Plantinga  Begin: 07-2017 

Einde: 12-2021 

DWF (digitale wedstrijd formulier) draait proef in twee afdelingen. Wat betreft NAS 2.0 zo zijn gesprekken 

geweest met een grote partner die ook bij ander sportbonden actief is. De haalbaarheid en het plan voor 

implementatie wordt op dit moment onderzocht. In de begroting van 2020 is hier beperkt rekening mee 

gehouden. 

De projectbegroting is: € 10.000,- (voor 2020) 
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Naam Project       Projectleider    1             2    Toelichting (incl. 3) 

PingPong Aanbod 2019+ 

Vervolg 2019 

Marthijn van der 

Wal 

 Begin: 08-2019 

Einde: 12-2020 

Start najaar 2019. Het in kaart brengen welke doelgroepen er zijn die we met pingpongaanbod (of 
tafeltennisaanbod) kunnen bereiken en de wijze waarop we hen kunnen bereiken en betrekken. Na de 
inventarisatie/onderzoeksperiode worden keuzes gemaakt voor welke doelgroepen plannen worden 
ontwikkeld.  
 
Voortschrijdend inzicht: Studenten,  Tafeltennis in de gezondheidszorgen G-tafeltennis lijken kanshebbers.  
Zie uitgebreide update in het aparte verslag. 
 
De projectbegroting is: € 20.000,- 

Bedrijfstafeltennis 

Toernooien 2019+ 

(PingPongbazen on Tour) 

Robbert Stolwijk  Begin: 01-2019 

Einde: 31-12-

2019 

Pilot Bedrijfstoernooien met 4 tot 6 toernooien verspreid over het land.  

Het 1e toernooi heeft inmiddels in Amsterdam plaats gevonden en een 2e (grotere) toernooi staat nog in het 

voorjaar geplant. 

Dit project is tijdelijk stop gezet en ook niet opgenomen in de begroting voor 2020. Dit is op basis 

van de evaluatie gebeurd. Onderliggend memo met toelichting is beschikbaar. 
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VOORTGANGSRAPPORTAGE BEDRIJFSTAFELTENNIS 2019+ 
MENUKAART EN TOERNOOIEN  per 23 september 2019 

 

Aan de Bondsraad 

 

In 2017 is het project Bedrijfstafeltennis gestart. Begin 2018 is de menukaart Bedrijfstafeltennis 
gerealiseerd. In oktober 2018 is het vervolg projectplan Bedrijfstafeltennis 2019+ geschreven.  
 
Achtergrond 
De Tafeltennisbond wil bedrijven helpen om bewegen, vitaliteit en plezier op de werkvloer te 
bevorderen. Hiertoe is er een menukaart beschikbaar die zich richt op materialen, adviezen en events. 
Er is aanbod van demo’s en clinics.  
 
Beoogd was om in 2019 de menukaart verder ‘uit te rollen’ en bedrijfstoernooien te organiseren: 
Door de uitrol (marketing en communicatie) van de menukaart Bedrijfstafeltennis, in combinatie met het 
project PingPongbaas app, nemen in 2019 ca. 20 bedrijven product(en) en/of dienst(en) af van de 
menukaart. Naast het opbouwen van een netwerk en relatie met deze bedrijven, en het vinden van de 
‘pingpongers’ in het land, is deze menukaart ook het verdienmodel. Doelstelling voor 2019 is € 4.000 
netto winst. 
 
Menukaart 
De menukaart is gerealiseerd (maart 2018) en samenwerkingen met partners gingen van start. De 
eerste stap, het maken van aanbod voor de doelgroep, was daarmee gereed. Maar de vervolgstap is 
het aan de man brengen van het aanbod. Beoogd was dat de PingPongbaas app daarin een rol zou 
spelen: bedrijven maken via gratis aanbod kennis met de producten en diensten van de bond en 
kunnen daarna mogelijk verleid worden door de aanschaf van producten van de menukaart. 
De PingPongbaas app is zoals we weten vertraagd gerealiseerd (lancering maart 2019) waardoor deze 
nog geen grote rol heeft kunnen spelen. Daarnaast hebben we inmiddels ook geleerd dat het ‘verkopen’ 
van producten en diensten aan bedrijven tijdsintensief is en specialistisch werk.  
Daar waar (meerdere) bezoeken zijn geweest door collega’s van het Bondsbureau, gevolgd door veel 
telefonisch- en e-mailcontact, hebben we omzet weten te realiseren. Voorbeelden zijn FlowTraders 
(bedrijfstoernooi), MacLeasy (iPongs) en Viduate (bedrijfstoernooi). 
We hebben echter niet de tijd en de vaardigheden om dit goed te doen. Een collega aantrekken 
hiervoor zou een oplossing kunnen zijn. Deze uitvoerder is ook genoemd in het projectplan, maar is 
(nog) niet actief en zou de volgende eigenschappen moeten hebben: 

- Een echte verkoper 
- Sportminded, overtuigd van mogelijke rol tafeltennis in bedrijfsvitaliteit 

Of de verkoper zijn eigen salaris ook terug kan verdienen met het aanbod dat we hebben is echter zeer 
de vraag. Waarschijnlijk is het beter om de huidige, reactieve manier van werken te handhaven, waarbij 
elke kans die ontstaat in ieder geval een positieve marge oplevert. 
Inmiddels is Kantinebaas gelanceerd, een ‘uitbreiding’ van de PingPongbaas app met Darts en Biljart. 
De kosten van dit project vallen binnen de bestaande begroting van PingPongbaas (€ 500 per maand). 
De Innovatiestudio (van NOC*NSF) ziet (de menukaart van) Bedrijfstafeltennis als kansrijk als 
onderdeel van Kantinebaas. De afspraken met de partijen rondom Kantinebaas (KNBB, NDB en 
Sportunity) worden* zodanig gemaakt dat de NTTB voor 10% meeprofiteert van opbrengsten, zonder 
dat extra inspanning nodig is. Als opbrengsten achterblijven zal de maandfee omlaag gaan, mogelijk tot 
nul. De menukaart blijft beschikbaar als mogelijk verkoopkanaal van materialen en diensten t.b.v. 
bedrijven die van Kantinebaas gebruik maken. 
 
(* gesprekken op 1 en 15 oktober) 
 
Bedrijfstoernooien 
We bieden vanaf het najaar 2019 structureel aanbod om bedrijven te ondersteunen bij de organisatie 
van een tafeltennistoernooi of cyclus toernooien (competitie)… 
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Vanaf najaar 2019 zijn er elk half jaar minstens 3 toernooien onder de regie van de Tafeltennisbond. 
Op basis van de huidige ontwikkelingen rondom Bedrijfstafeltennis lijkt dit product/aanbod gewenst. 
 
Vier (beoogde) toernooien verder hebben we veel geleerd: 

- Het eerste toernooi (november, Tilburg) ging niet door wegens gebrek aan inschrijvingen. Les: 
we bereiken niet zo maar even de doelgroep. 

- Het tweede toernooi (januari, Amsterdam) was een succes. Amsterdam is een betere locatie 
voor bedrijven. Maar ook daar was het toch moeizaam om bedrijven te vinden. Het financiële 
plaatje was positief, met als belangrijkste oorzaak: de gastheer betaalde de catering, we 
hadden geen zaalhuur en partner Heemskerk verzorgde gratis de tafels. Les: zonder 
gelijksoortige steun kunnen we het financieel niet rond krijgen 

- Voor het derde beoogde toernooi, op het NK, kregen we na inventarisatie onder lokale bedrijven 
via de clubs niet voldoende bedrijven op de been. Omdat op het NK al heel veel te organiseren 
viel, waar de introductieweek van PingPongbaas nog bij kwam, besloten we om dit niet te 
organiseren. Les: gelijk aan het eerste toernooi. 

- Viduate benaderde ons voor het organiseren van een toernooi. Werving en het financiële 
verhaal zijn daarmee voor ons afgedekt, een ideale situatie. Ook zij merkten dat werving lastig 
is (al is de doelgroep met een prijs >€ 100 een hele andere). Inmiddels is het stil van de kant 
van de opdrachtgever. De focus bij Wedstrijdsport ligt in het najaar op het organiseren van de 
Internationale Toernooien. 

 
Conclusies 

- De Menukaart blijft bestaan, het ligt als product op de plank en kan zonder kosten worden 
ingezet wanneer er vraag is, bijvoorbeeld vanuit Kantinebaas. 

- In alle gevallen vraagt acquisitie / werving van bedrijven (forse) personele inzet. Koude 
acquisitie levert te weinig op. Persoonlijke contacten en het bezoeken van bedrijven is 
noodzakelijk in deze eerste opstartfase. Geld en mankracht ontbreken hier nu voor. 

- Werving van deelnemers voor toernooien en realisatie van een positief resultaat lukt alleen met 
partners/opdrachtgevers. 

- Het betrekken van verenigingen, zoals Zwolle (NK), of initiatieven van verenigingen 
ondersteunen (Beste Pingponger van Haarlem) is een mogelijkheid. 

- Voor de vrijgevallen plaats op het NK (i.v.m. Table Stars finale) wordt opnieuw gekeken naar 
een Bedrijfstoernooi, met een positief begroot resultaat als voorwaarde. 

 
Financieel 2020 

 Kantinebaas: minimaal € 908,--, maximaal € 3.630,--: 
€ 250 ex btw per maand tot 1 april 2019 = € 915 incl. Daarna verlaging maandbedrag of 
positieve inkomstenstroom. Maximale uitgave € 250*12 ex btw = € 3.630 incl = onderdeel 
begroting PingPongbaas 2020 = onderdeel begroting Sportparticipatie 2020. 

 Menukaart: geen uitgaven begroot in 2020; geen inkomsten begroot in 2020. 

 Toernooien: uitgangspunt: o.b.v. vraag uit de markt met positief resultaat 
o NK Bedrijfstafeltennis als side event NK. Begroting en plan moet nog worden gemaakt; 

beoogd resultaat is positief. 
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Stand van zaken uitvoering 
Project 

Verenigingsontwikkeling 2019+ 
 

 
Van: Marthijn van der Wal, projectleider 
Aan: Bondsraad 
Datum: 7 oktober 2019  
 
 
Kort na de Bondsraad van november 2018 zijn we gestart met het uitvoeren van het projectplan 
Verenigingsontwikkeling 2019+.  
In de stukken van de Bondsraad van juni 2019 hebben we een update gegeven van de stand van zaken 
Verenigingsontwikkeling 2019+. 
Hierbij een aanvulling naar aanleiding van de ontwikkelingen sinds mei 2019. 
 
Intakegesprekken 
Sinds mei hebben we ons vooral bezig gehouden met het contact leggen met de verenigingen. Er zijn 
14 intakegesprekken gepland. Deze zijn al gevoerd of worden in oktober gevoerd. 
Dit is gedaan middels een uitgebreide vragenlijst, die persoonlijk met een vertegenwoordiging van de 
vereniging doorgenomen is. Onderwerpen in de vragenlijst waren:  

 Algemene gegevens 

 Organisatie van de vereniging en beleid 

 Leden 

 Vernieuwend aanbod 

 Kader 

 Sfeer en cultuur 

 Financiën 

 Accommodatie 

 Conclusies 
De ervaring is dat de meeste verenigingen het leuk en nuttig vonden om aan de hand van de vragenlijst 
een keer naar hun eigen vereniging te kijken. Het feit dat het Bondsbureau bij de vereniging op bezoek 
komt wordt bijzonder gewaardeerd! 
Het heeft zowel ons als de verenigingen zelf veel inzicht gegeven in de stand van zaken bij de 
verenigingen, en ook over de kansen die er liggen om een ontwikkelingstraject in te gaan. Hierbij maken 
we ook een inschatting van de ambitie en de potentie. 
 

Communicatie 

 We hebben in de voorbereiding van elk gesprek de afdelingssecretaris en de 
afdelingsondersteuner geïnformeerd. Bij 1 gesprek is een afdelingssecretaris aanwezig 
geweest, bij 2 gesprekken is een afdelingsondersteuner betrokken. 

 In juni hebben we een verenigingsmailing verstuurd om de verenigingen te informeren over de 
stand van zaken.  

 In vrijwel elke Maandinfo is dit jaar een korte update gegeven over de stand van zaken. 

 Op het rondje van het Hoofdbestuur stond Verenigingsontwikkeling op de agenda. Alle 
verenigingen hebben voorafgaand aan deze bijeenkomst een update van de “stand van zaken” 
ontvangen. 

 
Verenigingsmonitor 
We onderhouden alle informatie in de verenigingsmonitor. Dit is nu een Excel document. Aanvullend 
hebben we een map met specifieke documenten per vereniging (voor zover we contacten hebben met 
verenigingen). 
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We zijn in gesprek met enkele sportbonden (KNHB, KNKB, KNSB, KNGU, KNZB) en NOC*NSF om een 
door de Hockeybond ontwikkelde Verenigingsmonitor/ benchmarkmonitor sportneutraal te maken zodat 
het een benchmarktool is.  
 

Dit systeem wordt aangepast en beschikbaar gemaakt voor onze verenigingen. Uitgangspunten 
zijn dat verenigingen zelf hun informatie dienen in te voeren (eenmalig) en onderhouden 
(jaarlijks zodra we de monitor opnieuw versturen). Ze kunnen hierbij de vergelijking maken 
(benchmarken) met andere verenigingen (uit de eigen en/of een andere sport). We hebben zelf 
ook een inlogcode zodat informatie over individuele verenigingen opvraagbaar is, maar ook 
algemene informatie. Hiermee krijgen we een systeem dat aansluit bij onze wensen. De kosten 
vallen binnen het beschikbare budget. Er zijn mogelijkheden om door maatwerk (tegen 
meerkosten) meer functionaliteiten in te zetten, specifiek voor onze sport.  
 

Als we gaan werken met deze algemene monitor wordt onze handmatige vragenlijst (voor gebruik 
intakegesprekken) ingekort en zal deze zich vooral richten op tafeltennisspecifieke zaken. 
 
Opstart ontwikkeltrajecten 
In de tweede helft van oktober evalueren we deze gesprekken, waarbij we met name aandacht 
schenken aan de kansen en de ambitie en potentie van de verenigingen. We geven dan een 
terugkoppeling naar de verenigingen. Er zijn dan twee varianten: 

 Opstarten van een ontwikkeltraject. Hiervoor dient voldoende ambitie en potentie aanwezig te 
zijn bij de vereniging. Vanuit de vereniging wordt een plan van aanpak opgesteld, dit wordt 
besproken met de projectleider VO. Dit plan van aanpak zal een bijlage zijn van een contract 
(commitment/intentie overeenkomst) dat door vereniging en NTTB ondertekend wordt. In het 
plan van aanpak vragen we aandacht voor maximaal 3 ontwikkelpunten waarmee de vereniging 
met ondersteuning van de NTTB aan de slag gaat. Ook zal er aandacht zijn voor het delen van 
ervaringen met andere verenigingen. 

 Als er geen ontwikkeltraject opgestart wordt kijken we wel of we de vereniging passende 
ondersteuning kunnen bieden (quick-win ondersteuning). Ook hier geldt dat we voorwaarden 
stellen aan de inzet van de NTTB (‘geen water naar de zee dragen’). 

 
Bij al deze stappen kijken we ook naar de rol van externe partijen, zoals bijvoorbeeld de gemeente 
(lokaal sportakkoord). Ook de samenwerking met onze collega sportbonden behoort hierbij tot de 
mogelijkheden (bijv. op het gebied van workshops/scholing).  
 
Verenigingsontwikkeling 2020+ 

 Vanaf 2020 wordt verenigingsontwikkeling opgenomen in het reguliere programma en valt het 
binnen de Sportparticipatie begroting.  

 In het voorjaar van 2020 willen we intakegesprekken gaan voeren met een nieuwe serie 
verenigingen. 

 We zullen blijvend aandacht besteden aan het informeren van de verenigingen en aan het 
betrekken van landelijke en afdelingskaderleden bij het voeren van gesprekken met afdelingen. 
We doen dit door het opzetten van een vragenlijst voor gesprekken en een bijbehorende 
instructie. 

Op deze manier verwachten we dat we veel meer informatie zullen krijgen over onze verenigingen, wat 
de mogelijkheid geeft om beter aan te sluiten bij de vraag van de verenigingen. Denk hierbij aan het 
beter kunnen stimuleren en faciliteren dat verenigingen zich ontwikkelen en een efficiëntere inzet van 
onze producten en ondersteuning. 
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Kostenoverzicht  
 
Urenoverzicht Inzet personeel  
 
Zwarte uren: begroot in projectplan 
Groene uren: gerealiseerd tot en met 30 september 2019 
 

Naam Najaar 2018 Voorjaar 2019 Najaar 2019 opmerkingen 

Projectleider 
(mogelijk 
gedelegeerd aan 
Coördinator) 

80 – 25 uur 102 – 80 uur 82 – 26 uur Eigen 
personeel OF 
Ingehuurd 
personeel 

 
Coördinator 

100 –  50 uur 160 – 96 uur 100 – 26 uur Eigen 
personeel OF 
Ingehuurd 
personeel 

 
Medewerker / 
uitvoering van 
verenigingsbezoeken 

40 – 0 uur 80 – 0 uur  160 – 78 uur  
Eigen 
personeel 

Externe deskundigen 40 - 0 uur 200 – 0 uur 400 Ingehuurd 
personeel 
 

Aanvullend: 
Communicatie uren / 
maandinfo / 
afdelingen 

 12 uur 6 uur  

Aanvullend: 
Vrijwilliger voor 
bouwen database 

 15 uur 4 uur  

Overige kosten 
(reiskosten) 

  €400  

Totaal 260 uur  - 75 uur 542 uur – 203 uur 742 uur – 140 
uur 

 

 
Hierboven een verantwoording van de gemaakte uren. Aanvullend zijn er reiskosten gemaakt. 
In de kwartaalcijfers zijn de bijbehorende kosten opgenomen. 
De cijfers die opgenomen zijn voor het najaar 2019 zijn de cijfers voor het derde kwartaal. 
Voor het afnemen van intakegesprekken hebben we 6 uur per gesprek berekend, dit is inclusief de 
voorbereiding, reistijd en de verslaglegging achteraf. 
In het vierde kwartaal zullen we veel tijd besteden aan de evaluatie van de eerste serie gesprekken, de 
terugkoppeling naar de verenigingen en het opstarten van ontwikkeltrajecten. Vanaf dat moment zullen 
we ook externe deskundigen in gaan zetten. 
 
Tot slot 
We verwachten dat door de huidige stappen een grotere behoefte naar boven komt om verenigingen op 
deelgebieden te ondersteunen. Dit betreft verenigingen die zich hier duidelijk voor in willen zetten. Dit 
kan betekenen dat we in de toekomst een differentiatie krijgen tussen een concreet plan voor het 
maatwerk ontwikkelen van een aantal verenigingen en een ‘niveau’ lager het concreet helpen van een 
groter aantal verenigingen, mogelijk geclusterd. 
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Stand van zaken uitvoering 
Project 

Pingpongaanbod 2019+ 
 
 
Van: Marthijn van der Wal, projectleider 
Aan: de Bondsraad 
Datum: 7 oktober 2019 
 
Dit projectplan is op 17 november 2018 goedgekeurd door de Bondsraad. Hierbij is aangegeven dat de 
opstart van dit plan in de tweede helft van dit jaar zou zijn. Het plan loopt door tot en met 2020. 
 
Inmiddels is de uitvoering van dit plan opgestart. 
Hierbij is gekozen voor de volgende doelgroepen (op basis van quick-win, lopende ontwikkelingen en 
voortschrijdend inzicht) 

 Vitaal tafeltennis (imago tafeltennis als gezondheidssport – ouderenzorg – OldStars – Alzheimer/ 
dementie) 

 Studenten (MBO/HBO/WO) 

 G-Tafeltennis (gericht op mensen met een verstandelijke beperking). 
 
Op dit moment is overal een onderzoeks- en netwerkfase gestart. Er zijn en worden netwerkcontacten 
gezocht en oriënterende gesprekken gevoerd met bijv. Special Olympics Nederland en Studentensport 
Nederland. Op deze manier willen we de situatie per doelgroep in beeld brengen en kijken waar de 
mogelijkheden en kansen liggen. Vervolgens wordt per doelgroep een plan van aanpak opgesteld. 
 
Vitaal tafeltennis 
De afgelopen jaren hebben we als NTTB flinke stappen gezet op het gebied van Vitaal Tafeltennis. 
Hieruit zijn enkele programma’s ontstaan die inmiddels een plek hebben gekregen binnen de 
organisatie. Het gaat hier om Fifty+ViTT, Bettine Vriesekoop en OldStars tafeltennis. 
 
Fifty+ViTT 
In 2017 is het project Fifty+ViTT opgestart. Hiertoe is een projectleider aangesteld. Deze ondersteunt 
verenigingen in het opstarten of ontwikkelen van aanbod voor 50-plussers. De projectleider heeft een 
‘landkaart’ van verenigingen die actief zijn met of belangstelling hebben voor deze doelgroep.  
 
Bettine Vriesekoop 
Daarnaast is in het najaar 2017 Bettine Vriesekoop als ambassadrice gestart. Deze clinics leiden tot 
aandacht voor deze doelgroep en helpt verenigingen nieuw aanbod op te starten. Daarnaast leiden 
deze clinics tot veel aandacht in de (lokale/regionale) media. 
 
OldStars Tafeltennis 
Vanuit deze ervaringen is in het najaar 2018 contact gelegd met het Nationaal Ouderenfonds. Hieruit is 
een samenwerking ontstaan. Dit heeft geleid tot het opzetten van het programma “OldStars Tafeltennis” 
https://oldstars.nl/tafeltennis/. 
In het voorjaar van 2019 is de (pilot) aftrap geweest bij TTV Vries. In september is een (pilot) groep 
gestart bij Taverzo. Dit najaar volgt de uitrol naar meer verenigingen. 
De deelnemers aan een OldStarstraject worden direct lid van de vereniging en zijn dus ook zichtbaar in 
NAS. Bij beide eerste trajecten betreft dit minstens 10 nieuwe leden per vereniging. 
 
Nieuw vanuit dit projectplan is de Ouderenzorg en tafeltennis als middel binnen de Alzheimer/ 
dementiezorg. 
Inmiddels zijn we in een oriënterende fase om tafeltennis nog meer in te zetten voor doelgroepen in de 
ouderenzorg, denk bijvoorbeeld aan mensen in verzorgingshuizen. We willen hierbij aansluiten bij 
resultaten uit onderzoek. Ook hierover zijn we in gesprek met het Nationaal Ouderenfonds en zoeken 
we de samenwerking met meerdere partners. 

https://oldstars.nl/tafeltennis/
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Studenten (MBO/HBO/WO) 
Na de middelbare school gaan veel jongeren naar het vervolgonderwijs. Hierdoor verandert er veel voor 
deze jongeren. Vaak heeft dit ook gevolgen voor hun sportdeelname en het lidmaatschap van een 
vereniging. Sommige studenten stoppen, andere veranderen van sport, sommige stappen over naar 
een andere vereniging. We denken dat hier kansen liggen. Daarom zitten we nu in een verkennende 
fase.  
 
MBO 
“Het MBO leidt vitale burgers en werknemers op. Sport en gezonde leefstijl zijn van essentieel belang 
om een gezonde en actieve leefstijl te bevorderen. Vitaal burger- en werknemerschap zijn van grote 
waarde bij de toekomstige beroepsuitoefening van de ruim vijfhonderdduizend mbo-studenten.” Deze 
inleidende tekst vind je als je de website http://sportengezondeleefstijl.nl opent. 
Als Tafeltennisbond zien we kansen op het gebied van sportparticipatie, maar we durven ook te denken 
aan het inzetten van mensen uit deze doelgroep voor vrijwilligerswerk en hiermee het opdoen van 
ervaringen die bijdragen aan hun ontwikkeling tot vitaal burger- en werknemerschap. Kortom: Het wordt 
tijd om te onderzoeken welke rol onze sport hierin kan spelen. 
 
HBO/WO 
Studentensport (HBO en WO) valt onder de vlag van Studentensport Nederland. In 2018 is het contact 
gelegd om de NSK (Nederlandse Studenten Kampioenschappen) Tafeltennis tijdens een NTTB-
evenement te organiseren. Deze titelstrijd is georganiseerd parallel aan het A-Jeugdranglijsttoernooi in 
Tilburg op zondag 11 november. Bij de zoektocht naar deelnemers is zowel gebruik gemaakt van het 
netwerk van de studenten als van het NTTB-netwerk. Dit heeft geleid tot een veel grotere deelname aan 
de NSK dan de afgelopen jaren, zowel in de breedte als in de top. De volgende NSK is op zondag 10 
november 2019, wederom in Tilburg. Nederland kent 7 studententafeltennisverenigingen. Op 4 plaatsen 
is de studentenvereniging organisator van een groot toernooi: Twente, Tilburg, Eindhoven en Nijmegen. 
De situatie bij studentenverenigingen is anders dan bij de meeste verenigingen:  

 Studenten zijn vaak maar kort lid, ze komen uit verschillende landen en culturen, er zijn grote 
niveauverschillen, etc. 

 We vermoeden dat er veel mensen zijn die stoppen met tafeltennissen als ze in een andere stad 
gaan wonen. 

 We merken dat er ook studenten zijn die juist tijdens hun studietijd kennis maken met onze sport. 

 Daarnaast zijn er nog heel veel studenten die studeren in een stad waar geen 
studententafeltennisvereniging is. Hier liggen kansen voor de plaatselijke verenigingen. 

 Na de studie komt er weer een moment waarop spelers de keuze maken om wel of niet te blijven 
tafeltennissen. 

Wat kan de Tafeltennisbond doen om hierin te faciliteren, zodat we ook deze doelgroep (beter) kunnen 
binden aan onze sport? 
 
G-Tafeltennis 
In 2007 zijn de sporters met een lichamelijke beperking door Gehandicaptensport Nederland (toen nog 
NebasNSG) overgedragen aan de NTTB. Deze organisatorische integratie heeft ertoe geleid dat 
sporters met een beperking zowel gebruik kunnen maken van het reguliere NTTB-aanbod als van 
speciaal op paratafeltennis gericht aanbod. We zien hierin diverse ontwikkelingen, die ook leiden tot 
een groeiend aantal parasporters. Team Parasport heeft een belangrijke rol in deze ontwikkelingen. 
Team Parasport heeft hiertoe korte lijntjes met topsport en talentherkenning, wedstrijdsport en 
sportparticipatie. 
Tot nu toe is er echter nog maar beperkt aandacht geweest voor de doelgroep sporters met een 
verstandelijke beperking. We weten dat sommige meedoen met regulier aanbod binnen verenigingen 
en ook bij de paratafeltennistoernooien zijn er spelers met een verstandelijke of een meervoudige 
beperking. 
We zien kansen om G-tafeltennis beter op de kaart te zetten. Daarom gaan we ook hier een 
onderzoeksfase in. 
We hebben al contact gelegd met SON (Special Olympics Nederland) en sluiten ook actief aan bij de 
SONS (Special Olympics Nationale Spelen) in Den Haag juni 2020. Ondertussen zijn we op zoek naar 
een groepje mensen om te kijken hoe we ook mensen uit deze doelgroep kunnen vinden en binden aan 
onze sport en aan onze verenigingen. 
 
 

  

http://sportengezondeleefstijl.nl/


54 

 

Kostenoverzicht  
 
Urenoverzicht Inzet personeel  
 
Zwarte uren: begroot in projectplan 
Groene uren: gerealiseerd tot en met 30 september 2019 
 

Naam Najaar 2018 Najaar 2019 Heel 2020 opmerkingen 

Projectleider/ 
projectteam 

40 uur – 40 uur 10 – 6 uur 30  Eigen personeel 
OF 
Ingehuurd 
personeel 

 
Coördinator 
(onderzoek, netwerk, 
etc) 

0 uur –  0 uur 80 – 40 uur 80  Eigen personeel 
OF 
Ingehuurd 
personeel 

 
Uitvoerder (extern) 

0 – 0 uur 80 – 0 uur  160   
Eigen personeel 

Totaal  170 uur – 46 uur   

 
 
Toelichting: 

 In 2018 is het projectplan geschreven. 

 De cijfers die opgenomen zijn voor het najaar 2019 zijn de cijfers tot en met het derde kwartaal. In 
het vierde kwartaal komen hier zeker nog uren bij. 

o 40 uur: onderzoeksfase studenten en G-tafeltennis (3 uur per week, derde kwartaal) 
o We verwachten in het vierde kwartaal 40 uur te besteden aan de onderzoeksfase. 

 In 2020 willen we vanuit de onderzoeksfase overgaan tot een plan van aanpak. Aanvullend willen 
we een onderzoeksfase opstarten voor maximaal 3 nieuwe doelgroepen. Op basis van de 
ervaringen dit jaar, met name met OldSstars, verwachten we ook inkomsten (vaak externe 
financiering) te kunnen verwerven. 
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Bijlage 8.1 – agendapunt 5C 
 
 
 
 
 
 

VOORTGANGSRAPPORTAGE PINGPONGBAAS EN KANTINEBAAS 

Datum: 21 oktober 2019 
 

 
Terugblik 
Na het binnenhalen van de subsidie voor PingPongbaas eind 2017, via het gezamenlijke (met NDB en 
KNBB) project Sportbaas (waarbinnen PingPongbaas en Kantinebaas de deelprojecten zijn), is onze 
energie de afgelopen anderhalf jaar vooral in PingPongbaas gegaan. Kantinebaas liep daarin deels 
gepland en deels vertraagd een stuk achter. Ook was dit het project van de Dartsbond en de Biljartbond 
waarop wij aansloten met PingPongbaas, maar eigenlijk was het gewoon hun project en niet het onze. 
 

Kantinebaas 
Recent is e.e.a. in een versnelling gekomen met op 22 oktober 2019 dus de lancering. Ook hebben we 
in gezamenlijkheid tussen de deelnemende bonden afgesproken dat het raar was om een platform (en 
app) met 3 sporten te lanceren en dat de Tafeltennisbond dan alleen zijdelings meedoet. Wij zitten nu 
voor 1/3e deel in Kantinebaas en voor 100% in PingPongbaas. En daarmee dus voor 2/3e in het totale 
project Sportbaas! 
 

Overeenkomsten 
De projecten bijten elkaar niet maar versterken elkaar juist: 
PingPongbaas is het platform voor alle pingpongers: jeugd, student, werknemer, recreant; op welke 
locatie dan ook: op scholen, pleinen, parken, campings; bij bedrijven; en ook bij verenigingen die hun 
tafels beschikbaar stellen voor ongebonden sporters. 
Kantinebaas is het platform dat zich richt op beweging op de werkvloer. We willen stimuleren om tussen 
het werk door korte beweegmomenten te starten. Tafeltennis, darts en (pool)biljart zijn daar uitermate 
geschikt voor en ook nog eens hele leuke sporten om te doen. 
De overlap zit bij pingpongen op de werkvloer. Voor die doelgroep zullen we ons vanaf nu meer op 
kantinebaas richten en meeliften op de gezamenlijke communicatie. 
 

Voordelen 

• beide apps maken gebruik van hetzelfde technische platform: kostenbesparend én de 

doorontwikkeling van PingPongbaas wordt in feite betaald door Kantinebaas; 

• voor de NTTB maakt het niet uit of de gebruiker een ‘Kantinebaas’ of ‘PingPongbaas’ is: de 

data zijn (ook) van ons. Sterker nog: de gebruiker kan dezelfde logingegevens gebruiken; 

• de gebruiker tenslotte kan makkelijk switchen en ‘uitbreiden’ van alleen PingPong naar de 

andere sporten waardoor het platform sneller groeit dan alleen met pingpong. 

Risico’s 
1. Tijd:  
 tijd die we in Kantinebaas steken komt niet 1 op 1 ten goede van tafeltennis alleen.  

-> Toch geloven we dat het geheel meer potentie heeft dan de som der delen. 
 

2. Geld:  

 ook al investeren we in feite alleen in het tafeltennisdeel van Kantinebaas, we moeten de 
beperkt beschikbare middelen toch over twee deelprojecten verdelen 

 investeringsbeslissingen niet 100% in eigen hand: als NDB en KNBB investeren, ‘moeten’  we 
mee  
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3. Aandacht: 
zowel intern (zich uitend in tijd en geld) als extern (boodschap naar de gebruiker) verdelen we 
de aandacht over twee deelprojecten -> doordat doelgroep en plaats duidelijk gescheiden is 
van de andere PingPongbaas doelgroepen is dit ondervangen. 

 

Conclusie 
Nu ook Kantinebaas is gelanceerd ontstaat er een nieuwe situatie. Momenteel zitten we met de 3 
bonden en Sportunity om tafel over hoe we de komende periode verder aanpakken, met daarbij ruime 
aandacht voor het financiële aspect. Zowel binnen PingPongbaas als Kantinebaas zijn het immers de 
verdienmodellen die voor de lange termijn houdbaarheid moeten zorgen. 
 
 

Status van het project op 21 oktober 2019 
 
Voor zowel voor PingPongbaas als voor Kantinebaas geldt: 

- Op dit moment is er geen overeenkomst meer met Sportunity; 
- De van het NOC*NSF Innovatiefonds ontvangen subsidie is volledig ingezet; 
- Er hoeven géén licentiekosten betaald te worden tot einde 2019.  

 
Op dit moment lopen voor PingPongbaas gesprekken met Sportunity over: 

o de voortgang (het proces); 
o het maken van nieuwe afspraken voor de overeenkomst, ingaande per 1-1-2020; 
o de ontwikkeling en uitwerking van een businesscase. 

 
Voor Kantinebaas lopen gesprekken met Sportunity, de KNBB en de NDB over: 

o de voortgang (het proces); 
o het maken van nieuwe afspraken voor de overeenkomst ingaande per 1-1-2020; 
o de ontwikkeling en het uitwerken van een businesscase. 

 
De licentiekosten, ingaande per 1-1-2020, van beide platformen zijn opgenomen in de begroting van 
Sportparticipatie. (In afwachting van de nieuwe overeenkomsten en een businesscase). 
Deze kosten zijn: 
 

o € 5.130 voor PingPongbaas: 
 € 3.630 licentiekosten (€ 250 excl. btw per maand) 
 € 1.500 ‘speelgeld’ voor activatie, promotie, etc. (dit moet nog nader uitgewerkt 

worden in de businesscase!). 
o € 3.630 voor licentiekosten Kantinebaas (€ 250 excl. btw per maand). 

 
- De PingPongbaas app zoals hij er nu is, is pas sinds deze zomervakantie 2019 live. Dit is een 

flinke vertraging ten opzichte van de planning, waardoor we nu nog min of meer in de startfase 
zitten. 

- Kantinebaas is live sinds 18 juni 2019. 
- In de basis is met Sportunity altijd een periode van ca. 3 jaar besproken om het platform/app op 

het gewenste niveau te krijgen, mede op basis van informatie hierover van andere platforms / 
apps. Dat betekent de periode 2018-2020. 

- Het is nu tijd om concreet in te zetten op marketing/communicatie- en activatie-acties. Deze 
acties worden opgenomen in de businesscase met heldere doelstellingen.  
Uiteraard wordt dit proces intensief gemonitord en zo nodig bijgestuurd. 

 
Naast bovenstaande update beschikt het Bondsraadslid met de Functiezetel Breedtesport over meer 
details (cijfers over gebruikers, downloads, locaties, etc.) 
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Bijlage 9 – agendapunt 6a 
 
 
 
 
 

VERSLAG VAN DE FINANCIËLE COMMISSIE 
 
Ter voorbereiding van de Bondsraad 16 november 2019 

 
Geachte Bondsraadsleden, 
 
Hierbij ontvangt u het verslag van de Financiële Commissie van de Bondsraad over het gesprek dat op 
9 oktober 2019 op het Bndsbureau is gevoerd. Hierbij waren aanwezig: Raimo Kool (FC), Wim 
Vreeburg (FC), Jan-Gerard Wever (bestuur), Achim Sialino en Teun Plantinga (Bondsbureau). 
 
Hieronder worden de onderwerpen die in het overleg aan de orde zijn gekomen puntsgewijs behandeld. 
 
1. Taakstelling Topsport 
 
Bij bespreking van de Jaarrekening over 2018 tijdens de BRV in juni jl. is de grote overschrijding op 
Topsport besproken en o.m. een strenge budgetbewaking, maandrapportages en maandelijkse 
besprekingen met betrokkenen afgesproken. Deze strenge monitoring heeft de afgelopen maanden 
plaats gevonden met als gevolg dat de uitgaven en inkomsten aan Topsport nu onder controle lijken te 
zijn. Op dit moment is het enige aandachtspunt de kosten die de bond m.b.t. topsport heren heeft 
gemaakt en die zijn doorbelast aan de Stichting (die externe sponsorgelden voor herentopsport heeft 
aangeboord). Deze stichting heeft schriftelijk toegezegd te zullen betalen maar dit is nog niet 
ontvangen. De reden hiervan is dat de sponsorgelden nog niet door de stichting zijn ontvangen. 
 
2. Internetfraude 
 
Op 15 juli zijn de Bondsraadleden in een vertrouwelijk bericht op de hoogte gesteld van internetfraude 
dat een schadebedrag opleverde van € 15.000. Twee weken eerder heeft de Financiële Commissie 
daarover een gesprek gevoerd op het Bondsbureau. Daarbij kwamen maatregelen aan de orde als 
aanscherping proces spoedbetalingen, terugdringing van betalingen via een mailbericht en training over 
“awareness” aan het personeel. De processen zijn direct aangepast, de training is dit najaar gepland. 
Naar aanleiding van het bericht aan de Bondsraadleden is er één reactie binnen gekomen; de vragen 
daaruit zijn beantwoord. 
 
3. Ledenontwikkeling 
 
Het is een bijzonderheid in de afgelopen 35 jaar, dat het ledental op dit moment niet daalt, maar in het 
derde kwartaal zelfs een minieme stijging laat zien. Dit los van de nieuw ingevoerde projectleden. Dat 
betekent dat voor het eerst in jaren de inkomsten uit contributies ten opzichte van de begroting geen 
daling vertonen. 
 
4. Tussentijdse cijfers 2019 
 
Zoals het zich nu laat aanzien zal “onder de streep” een klein overschot ontstaan op een totaal aan 
inkomsten en uitgaven van zo’n € 2.400.000. Voor een belangrijk deel komt dit doordat besloten is om 
na zijn onverwachte vertrek het hoofd Opleidingen niet in 2019 te vervangen, maar het laatste kwartaal 
te benutten om te bezien hoe verder te gaan met de invulling daarvan. Nagenoeg alle andere posten 
lijken te lopen volgens de begroting. Twee noemsenswaardige uitzonderingen daarop zijn: 
(1) PingPong toernooien, gericht op toernooien voor bedrijven; dit heeft nauwelijks bijgedragen. (2) 
Bestuurszaken, de kosten voor Bestuurszaken vallen door de internetfraude hoger uit, zie punt 2. De 
uiteindelijke financiële resultaten van de Topevenementen European Youth Top-10 en Dutch Open 
Para zijn nog niet bekend en kunnen nog tot meevallers of tegenvallers leiden. 
 
5. Begroting 2020 
 
De begroting 2020 gaat uit van evenwicht tussen uitgaven en inkomsten.  
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Ondanks het positieve signaal van niet meer dalende aantallen leden is de post Contributies 
voorzichtigheidshalve iets verminderd ten opzichte van dit jaar. Voor het personeel wordt uitgegaan van 
dezelfde bezetting en is de cao-loonstijging bekend en verwerkt. De subsidie van NOC*NSF lijkt ten 
opzichte van vorig jaar gestegen, maar is voor 2020 in zijn geheel onder ABZ geplaatst tegenover in 
2019 deels onder Sportparticipatie Algemeen. Bij ABZ is ook € 10.000 uitgetrokken voor oriëntatie op 
een nieuw CRM relatie- en beheerbestand. Onder Sportparticipatie Doelgroepen valt een 
innovatiefonds van € 88.000. Vorig jaar waren buiten de begroting een tweetal projecten gefinancierd 
vanuit de reserves. Voor 2020 zijn er geen nieuwe projectplannen. 
 
De Financiële Commissie heeft in de begroting 2020 geen bijzondere/materiële risico’s vastgesteld die 
goedkeuring van de begroting in de weg zouden kunnen staan en adviseert de Bondsraad daarom in te 
stemmen met de voorgelegde sluitende begroting. 
 
6. Overige zaken 
 
Het HB is in gesprek met het bestuur van de Schermbond over de toekomst van de Federatie.  
Voorts is het HB met betrokken partijen in gesprek over het verantwoorden van de besteding van 
subsidiegelden van de Provincie Limburg.  
 
De Financiële Commissie, 
Raimo Kool 
Wim Vreeburg 
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Bijlage 10 – agendapunt 6b 
 
 
 
 
 

BEGROTING 2020 
 
Toelichting op de begroting 
 
Toelichting op de begroting 2020 
 
Voor u ligt de begroting voor 2020. Onderstaand worden de gehanteerde uitgangspunten alsmede de 
belangrijkste ontwikkelingen toegelicht. Ten opzichte van voorgaande jaren is Marketing en 
Communicatie onder een apart kopje weergegeven en niet als onderdeel van ABZ. 

Inkomsten 
De NTTB onderscheidt drie grote inkomstenstromen: contributies, subsidies en overige bijdragen. 
Hieronder vallen de commerciële inkomsten vanuit sponsoring, advertenties en verhuur en verkopen 
van materialen. De diverse inkomstenbronnen worden gekoppeld aan bestedingsdoelen. Daar waar het 
geoormerkte inkomsten betreft rechtstreeks en de vrij besteedbare middelen volgens de vastgestelde 
beleidslijnen.  

Contributies 
Net als in 2019 zal voor de contributies geen verhoging worden doorgevoerd maar zal alleen de 
indexering worden toegepast. Het ledental waarvan wordt uitgegaan wordt berekend door de trend van 
de afgelopen drie jaren te nemen en het gemiddelde mutatiepercentage te gebruiken voor extrapolatie. 
Doordat het ledental over deze periode een dalende trend laat zien zullen de inkomsten hieruit dalen tot 
1,09 miljoen.  

Subsidies 
De belangrijkste subsidies komen van De Nederlandse Loterij en het ministerie van VWS en worden via 
NOC*NSF verdeeld. Er is één min of meer algemene subsidietitel (Algemeen Functioneren) en diverse 
projectsubsidietitels. De subsidie voor “Algemeen Functioneren” bestond in het verleden uit twee 
componenten: één voor algemene infrastructuur en één voor sportparticipatie. Dit onderscheid wordt 
niet langer gemaakt. Hierdoor staat er, ondanks een in totaal lagere verwachte toewijzing, toch een 
hoger bedrag bij ABZ. Hoe de toewijzing voor Topsport zal uitvallen is nog niet bekend maar voorlopig 
wordt uitgegaan van dezelfde bedragen als die golden in 2019.  
 
Overige bijdragen 
De overige bijdragen zijn net als in 2018 voor een belangrijk deel verbonden met Topsport, zoals de TV-
rechten van de NOS, Sponsoring vanuit TeamNL en de sponsoring (merendeel in natura) van TIBHAR 
voor de nationale selecties. Daarnaast worden door deelnemers aan talentontwikkelings- topsport- en 
opleidingsprogramma’s eigen bijdragen betaald. De sponsoring in geld wordt even hoog ingeschat als 
in 2019.  
Er is een aanvraag gedaan in het innovatiefonds van NOC*NSF voor een project “Schuiftafeltennis”. 
Vanwege de impact op de organisatie bij toewijzing is deze in de begroting opgenomen onder 
Sportparticipatie ‘doelgroepen’. Mocht deze aanvraag worden afgewezen dan zal het project veel 
kleinschaliger worden opgezet.  
 

Uitgaven 
De uitgaven worden begroot o.b.v. het vastgestelde meerjarenbeleidplan en de daarin aangebrachte 
accenten. Per thema worden deze onderstaand toegelicht: 
 
Algemeen Bestuurlijke Zaken 
Bij ABZ stijgen de uitgaven met 5%. Belangrijkste oorzaken zijn de effecten van de nieuwe CAO die 
vorig jaar niet goed konden worden ingeschat maar die ook voor 2020 is vastgesteld. Daarnaast is 
budget vrijgemaakt voor de voorbereiding van CRM-software waarmee leden en in tafeltennis 
geïnteresseerden beter kunnen worden bediend.  
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Opleidingen 
Bij opleidingen worden de kosten verlaagd, in lijn met de lagere aantallen van de aangeboden 
cursussen. Daarnaast worden de inschrijfgelden verhoogd naar een meer marktconform niveau 
waardoor de opbrengst naar verwachting zal stijgen.    
 
Topsport 
2020 is een Olympisch en Paralympisch jaar. De begroting volgt de lijnen van de programma’s zoals die 
op dit moment zijn vormgegeven. Er wordt v.w.b. de activiteiten die door sporters zelf (mede-) worden 
gefinancierd conservatief begroot. Hierdoor zijn de kosten en inkomsten lager opgenomen dan in 2019. 
Wanneer er programma-onderdelen worden uitgevoerd die door sporters zelf (mede)bekostigd worden 
dan zal de realisatie hoger worden dan de begroting.  
Voor het herenprogramma is een aanvraag gedaan bij het TeamKPN Sportfonds. Vanwege 
onzekerheid over toekenning is dit niet meegenomen in deze begroting.  
 
Wedstrijdsport 
In 2019 zijn twee grote Internationale toernooien georganiseerd: het Europe Youth Top-10 toernooi en 
het Paratafeltennis FA-20 puntentoernooi. De eerste was eenmalig en komt daarom niet terug in 2020. 
Zowel de kosten als de opbrengsten zijn hierdoor lager dan in 2019.  
De bijdragen van teams in de eerste- en eredivisie wijzigen m.i.v. het seizoen 2020-2021. Omdat de 
competitiebijdrage niet langer een één-op-één relatie met de inzet van scheidsrechters heeft is deze 
vanaf de zomer 2020 meegenomen onder “competitie en vergoedingen” en niet meer onder 
“scheidsrechters en vergoedingen”.  
 
Sportparticipatie 
Bij Sportparticipatie wordt verder ingezet op verenigingsontwikkeling. De kosten hiervan liggen in lijn 
met de begroting van 2019. Dit wordt gefinancierd door middelen die zijn bijeengebracht voor 
interventies bij verenigingen vanuit het project “Naar een veiliger sportklimaat”. Daarnaast is een 
innovatieprojectvoorstel ingediend bij NOC*NSF waarin wordt samengewerkt met diverse partijen 
waaronder Heemskerk, het Ouderenfonds, MJ tafeltennis en de Johan Cruyff Foundation. 
 
Resultaat 
Het resultaat is in beginsel neutraal. Gedurende het jaar zal worden gezocht naar mogelijkheden om 
eventuele meevallers die binnen de begroting ontstaan te re-alloceren voor Jeugdsport.  
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Contributies en tarievenlijst 
 
 
Contributies 
 

 
 

 

 

Tarievenlijst 

 

Arbitrageheffing 1e competitiehelft, per team met kortingsregeling: 
 

 
dames/heren eredivisie   €   950,00  

 
dames 1e divisie   €   330,00  

 
heren 1e divisie   €   610,00  

Dagvergoeding overige wedstrijden € 90,00 per scheidsrechter 
 

   Competitiebijdrage per seizoenshelft m.i.v. 2020-2021 
 

 
dames/heren eredivisie   €   475,00  

 
dames/heren 1e divisie   €   250,00  

    

   Boete Nr.  Omschrijving  Euro  

1. Het te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings- en/of teamgegevens; 
per soort gegeven. Het te laat of onvolledig aanleveren van de teamgegevens in NAS 
per team. 

 €         7,00  

2. Het ontbreken van materiaal t.b.v. de scheidsrechter  €         7,00  

3. Het niet tijdig indienen van een (schriftelijk) verzoek tot uitstel van een 
competitiewedstrijd 

 €         5,00  

4. Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip en plaats 
(verdere maatregelen kunnen volgen) 

 €       22,50  
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5. Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd  €         7,00  

6. Het niet kunnen tonen van een bondskaart of legitimatiebewijs tijdens een 
competitiewedstrijd, per persoon 

 €         5,00  

7. Het niet spelen in uniform tenue tijdens een competitiewedstrijd, per persoon  €         5,00  

8. Het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier, per formulier  €         5,00  

9. Het niet, of niet tijdig op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van de 
competitiewedstrijd of per wedstrijd 

 €         5,00  

10. Het te laat inzenden van het wedstrijdformulier, per formulier  €         5,00  

11. Het niet inzenden van het wedstrijdformulier (later dan 1 week na gesteld tijdstip)  €       10,00  

12. Het niet begeleiden van een jeugdteam of het ontbreken van een handtekening van 
de begeleider (zowel uit- als thuisspelend), per team 

 €         7,00  

13. Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier; beide verenigingen worden 
beboet (verdere maatregelen kunnen volgen) 

 €       22,50  

14. Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd, per persoon   

Eredivisie  €     113,50  

1e divisie  €       91,00  

2e divisie  €       68,00  

3e divisie en kampioensklasse jeugd  €       45,50  

landelijk A jeugd  €       22,50  

overige klassen  €       11,50  

15. Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team   

Eredivisie  €     113,50  

1e divisie  €       91,00  

2e divisie  €       68,00  

3e divisie en kampioensklasse jeugd  €       45,50  

landelijk A jeugd  €       22,50  

overige klassen  €       11,50  

16. Het niet-opkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team   

eredivisie  €     227,00  

1e divisie  €     181,00  

2e divisie  €     136,00  

3e divisie en kampioensklasse jeugd  €       91,00  

landelijk A jeugd  €       45,50  

overige klassen   €       22,50  

17. Het terugtrekken van een team uit de competitie (toestemming van de 
competitieleider is noodzakelijk) 

  

eredivisie  €     227,00  

1e divisie  €     181,00  

2e divisie  €     136,00  

3e divisie en kampioensklasse jeugd  €       91,00  

landelijk A jeugd  €       45,00  

overige klassen   €       22,50  

18. Het niet tijdig (zondag voor 12.00 uur) verwerken van de wedstrijdformulieren in NAS 
per formulier 

 €       10,00  
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Bondsartikelen 
  Bestel eenheid Artikel  Prijs per 

eenheid  

1 Speldje erelid afdeling  €       70,00  

1 Speldje lid van verdienste afdeling  €       20,00  

2 Wedstrijdformulierenboekjes eredivisie  €         3,50  

10 Wedstrijdformulierenboekjes (excl. verzendkosten)  €         1,80  

1 Jeugdbegeleiding tafeltennis (onderdeel boekenpakket opleidingen)  €         5,00  

10 Jeugdbegeleiding tafeltennis  €       45,00  

20 Jeugdbegeleiding tafeltennis  €       80,00  

1 Tafeltennis leerplan deel 1  €       21,00  

  Tafeltennis - Begrijpen - Leren - Spelen  €       35,00  

1 Vervangende ledenpas  €         7,50  

   Meerkampen 
  Aantal Inschrijfgeld  Prijs/stuk  

1 Meerkampen senioren  €       12,50  

1 Nationale Jeugdmeerkampen   €       17,50  

   Opleidingen 
  Aantal Inschrijfgeld  Prijs/stuk  

1 Opleiding TT-1 + per vereniging (max. 12 deelnemers)  €     495,00  

1 Opleiding TT-2 (exclusief boekenpakket)  €     595,00  

        + boekengeld (indien nog niet in bezit)  €       63,50  

1 Opleiding TT-3 (exclusief boekenpakket)  €     995,00  

        + boekengeld (indien nog niet in bezit)  €       63,50  

1 Opleiding TT-4 (exclusief boekenpakket)  €  3.250,00  

1       + boekengeld (indien nog niet in bezit)  €       63,50  

1 Opleiding TT-5 ism NOC*NSF (toelating onder voorwaarden)  POA  

1 Opleiding SR-1 (spelregelmodule – onderdeel VSK)  gratis  

1 Opleiding SR-2 (per vereniging per jaar)  gratis  

1 Opleiding SR-3  €     395,00  

1 Opleiding SR-4  €     495,00  

1 Opleiding SR-5 (tarief aanmelding ITTF)  €       80,00  

1 Opleiding TL-2   €       50,00  

1 Opleiding TL-3   €     195,00  

1 Opleiding TL-4   €     295,00  
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Wij geven u middels deze toelichting informatie over het tot stand komen van de bedragen in de 
tarievenlijst. In de vergaderstukken staat onder ”tarieven” het volgende: 
 
Arbitrageheffing 1e competitiehelft, per team met kortingsregeling: 
dames/heren eredivisie  € 950,00 ** 
dames 1e divisie *               € 330,00 
heren 1e divisie                 € 610,00 ** 
 
* Op dit moment worden geen scheidsrechters bij de 1e divisie dames ingezet. Dit is het eerder 
vastgestelde bedrag. Dit om het verschil met het toekomstige bedrag helder te maken. 
** Dit is het bedrag zonder kortingsregeling. Een korting van 50% is van toepassing als voor alle 
wedstrijden een SR3 vanuit de vereniging beschikbaar wordt gesteld. 
 
Dagvergoeding overige wedstrijden € 90,00 per scheidsrechter 
 
Competitiebijdrage per seizoenshelft m.i.v. 2020-2021 
dames/heren eredivisie  € 475,00 *** 
dames/heren 1e divisie   € 250,00 *** 
 
*** Dit is het bedrag inclusief de kortingsregeling. Als geen SR3 vanuit de vereniging beschikbaar wordt 
gesteld, wordt € 90 per scheidsrechter per wedstrijd in rekening gebracht. 
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Bijlage 11 – agendapunt 6c 
 
 
 
 
 

FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN T/M 2e TERTIAAL 2019 
 
Financieel overzicht exploitatie NTTB t/m augustus 2019 
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Agendapunt 11a – agendapunt 6c 
 
 
 
 
 

TOELICHTING FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN T/M 2e TERTIAAL 2019 
 
Op basis van de forecast verwachten wij per jaareinde 2019 uit te komen op een positief resultaat van € 
6.152. In deze toelichting hebben we de belangrijkste afwijkingen van de forecast en opzichte van de 
begroting geanalyseerd.  
 
Algemene toelichting inzake personeelskosten: 

 De CAO is vastgesteld in het voorjaar van 2019 en geldt met terugwerkende kracht. De verhoging 
hierin was hoger dan in voorgaande jaren.  

 In de sector is een aanvullende WW-regeling getroffen waarvoor premie moet worden afgedragen.  

 Ten gevolge van de verhuizing is de woon-werk vergoedingsregeling aangepast.  
De personeelskosten zijn verwerkt binnen de diverse subcategorieën van de financiële stand van 
zaken. Deze zaken leiden tot bijna € 19.000 hogere personeelslasten. Om alsnog binnen de begroting 
te blijven zijn in het voorjaar meerdere kleine maatregelen doorgevoerd.  
 
ABZ: 

 De contributie-inkomsten lopen in lijn met de begroting.  

 Onder de post bestuurszaken is een incidentele tegenvaller opgenomen van € 14.900 inzake 
externe internetfraude.  

 
Opleidingen: 

 De kosten bij opleidingen zijn rond € 40.000 lager dan begroot. Dit is voor een groot deel het 
gevolg van de vacatures binnen opleidingen voor de laatste drie maanden van het jaar. Hiernaast 
is de prognose lager doordat dat er minder wordt besteed aan promotie, organisatie masterclasses 
en productie multimedia.  

 De inkomsten worden € 16.000 lager ingeschat door lagere deelnemersaantallen dan begroot.  
 
Sportparticipatie: 

 In de Bondsraad van november 2018 is ruimte gevraagd voor investering in belangrijke projecten 
buiten de begroting. Deze konden onder voorwaarden worden gefinancierd uit het vermogen: 
Pingpongaanbod en verenigingsondersteuning. Doordat deze projecten daadwerkelijk van start zijn 
gegaan wordt gerekend op € 35.000 meerkosten ten opzichte van de begroting.  

 Mede door een hiervoor verkregen subsidie van NOC*NSF stijgen de inkomsten met € 20.000.  
 
Wedstrijdsport: 

 Een pilot met pingpong-toernooien is weliswaar budgetneutraal georganiseerd maar er kwam geen 
vooruitzicht uit voort dat dit jaar andere toernooien met een positieve marge kunnen worden 
georganiseerd. Daarom is deze ontwikkeling bevroren.  

 De belangrijke toernooien Dutch Open Para en Europese Youth Top-10 zijn in oktober en 
november georganiseerd. De financiële uitkomsten zijn niet in deze forecast meegenomen.  

 
Topsport: 

 De afdeling Topsport heeft in verband met het negatieve resultaat van 2019 van het bestuur een 
taakstelling van € 20.000 meegekregen. Hierop is eerder dit jaar een reductie van € 700 
goedgekeurd. 

 Voor de voorbereiding op de European Games is een aanvullende subsidie van € 14.600 
toegekend.  

 Doordat de heren zich plaatsten voor de EK zijn er extra kosten gemaakt.  

 Aandachtspunt zijn kosten die de bond m.b.t. topsport heren heeft gemaakt en die zijn doorbelast 
aan de stichting die het herenteam ondersteunt (die externe sponsorgelden voor herentopsport 
heeft aangeboord). Deze stichting heeft schriftelijk toegezegd te zullen betalen maar dit is nog niet 
ontvangen. De reden hiervan is dat de sponsorgelden nog niet door de stichting zijn ontvangen.  
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Agendapunt 7a 
 
 
 
 
 

REGLEMENTSWIJZIGINGEN 

 
Bijlage 12 – agendapunt 7a.i 
 

ALGEMEEN REGLEMENT 
 
Artikel 20 lid 4 luidt als volgt 
 
Artikel 20 Taken van de scheidsrechter 
4. De scheidsrechter moet zich onthouden van het geven van raad of aanwijzingen inzake de te volgen 

speltechniek of spelwijze en van het duidelijk hoor- en zichtbaar uiten van zijn mening over het ver-
toonde spel. Hij moet beletten dat er tijdens een game aan de spelers adviezen of aanwijzingen wor-
den gegeven, of opmerkingen worden gemaakt.  

 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor dit artikel als volgt te wijzigen 
 
Artikel 20 Taken van de scheidsrechter 
4. De scheidsrechter moet zich onthouden van het geven van raad of aanwijzingen inzake de te volgen 

speltechniek of spelwijze en van het duidelijk hoor- en zichtbaar uiten van zijn mening over het ver-
toonde spel. Hij moet beletten dat er tijdens rally’s aan de spelers adviezen of aanwijzingen worden 
gegeven, of opmerkingen worden gemaakt; 

 
Toelichting 
Deze wijziging volgt uit de 3 jaar geleden aangebrachte wijziging in de Spelregels omtrent het coachen 
tijdens wedstrijden. De huidige tekst is niet consistent met de algemeen gehanteerde regel rond 
coaching. 
 
 
De Reglementscommissie heeft in het kader van reglementering en de samenhang met de overige 
reglementen en/of reglementsartikelen geen bezwaar tegen deze wijzigingen. 
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Bijlage 13 – agendapunt 7a.II 
 
 
 
 
 

ARBITRAGEREGLEMENT 
 
Artikel 11 luidt als volgt: 
 
Artikel 11 Plaats van arbitrage 
11.1 De plaats van arbitrage is Zoetermeer. 
11.2 Het College van Arbiters kan zitting houden, beraadslagen, getuigen en deskundigen horen op elke 

plaats, in of buiten Nederland, die het daartoe geschikt acht. 
 
Het Hoofdbestuur stelt voor lid 1 te wijzigen: 
 
Artikel 11 Plaats van arbitrage 
11.1 De plaats van arbitrage is Nieuwegein. 
11.2 Het College van Arbiters kan zitting houden, beraadslagen, getuigen en deskundigen horen op elke 

plaats, in of buiten Nederland, die het daartoe geschikt acht. 
 
Toelichting 
Dit sluit aan bij de verhuizing van het Bondsbureau naar Nieuwegein. 
 
 
De Reglementscommissie heeft in het kader van reglementering en de samenhang met de overige 
reglementen en/of reglementsartikelen geen bezwaar tegen deze wijzigingen. 
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Bijlage 14 – agendapunt 7a.III 

 

 

 

HB-BESLUITEN 2020 
 

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgave december 2019  
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HB-Besluiten 2020 
De besluiten zijn geldig van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020. 
 

B. NATIONALE AFVAARDIGING 

B1. Deelname aan internationale evenementen en competitiewedstrijden.  
In artikel 17 van het Competitiereglement is beschreven hoe wordt omgegaan met uitstel van 
competitiewedstrijden. Het laatste deel van dit artikel luidt “De betrokken competitieleider zal ten 
hoogste twee maal per competitie per team uitstel verlenen indien een speler door de ETTU of ITTF 
voor een evenement is uitgenodigd, of indien een speler door de NTTB is uitgenodigd voor deelname 
aan door het Hoofdbestuur jaarlijks aan het begin van het wedstrijdseizoen vast te stellen evenementen 
en trainingsstages, doch alleen indien het team van deze speler als gevolg van diens afwezigheid niet 
volledig kan uitkomen in de betrokken competitiewedstrijd.  
Voor spelers die niet door de NTTB zijn geselecteerd (maar wel door de NTTB moeten worden 
ingeschreven) en op eigen verzoek (en op eigen kosten) deel gaan nemen aan internationale 
toernooien of activiteiten is bovenstaande regeling NIET van toepassing. Alleen in onderling overleg 
tussen de betrokken verenigingen en met toestemming van de betreffende competitieleider kan een 
wedstrijd worden verplaatst! 
 
De in dit artikel bedoelde evenementen en trainingsstages worden vastgesteld via de zogenaamde 
topsportagenda. Deze topsportagenda wordt maandelijks opgemaakt door de Technisch Directeur en 
verstrekt aan alle betrokkenen. De topsportagenda wordt tevens gehanteerd bij de uitvoering van HB-
besluit B2.  
 
B2. Deelname aan internationale evenementen en nationale evenementen 
1. Indien door de NTTB wordt deelgenomen aan een internationaal evenement, vindt selectie plaats op 

basis van het topsportstatuut voor dat seizoen. In uitzonderlijke gevallen kunnen jeugdselectieleden 
ook voor internationale seniorenevenementen worden uitgenodigd (bijvoorbeeld bij goede prestaties 
op Open jeugdkampioenschappen of de EJK). Op aanvraag van de verantwoordelijke 
jeugdbondscoach (EJK coach) wordt hierover beslist door de Technisch Directeur in overleg met de 
senioren bondscoach. 

2. Als de NTTB niet kan of wil deelnemen aan een internationaal evenement hebben selectieleden de 
mogelijkheid binnen hun leeftijdsgroep (dus jeugd bij jeugdtoernooien en senioren bij senioren-
toernooien) op eigen kosten deel te nemen. In dit geval verzorgt de NTTB de inschrijving; de 
begeleiding moet geregeld worden in overleg met de verantwoordelijke bondscoach en met 
toestemming van de Technisch Directeur. 

3. Deelname aan internationale seniorenevenementen van andere spelers en speelsters is alleen 
mogelijk in aanvulling op de geselecteerde spelers en speelsters tot het maximaal aantal in te 
schrijven deelnemers. Selectiespelers en -speelsters hebben daarbij voorrang op niet-
selectiespelers en -speelsters. 

4. Van de niet-selectiespelers en -speelsters komen voor internationale seniorenevenementen alleen 
de eerste acht spelers en -speelsters van de meest recente geschoonde Nederlandse 
seniorenranglijst in aanmerking om in te schrijven. Indien het aantal niet-selectiespelers 
en -speelsters het maximaal aantal in te schrijven deelnemers overschrijdt, wordt voor het 
inschrijven de volgorde gehanteerd van eerdergenoemde ranglijst. 

5. Voor alle niet geselecteerde spelers en speelsters geldt dat deelname plaatsvindt op eigen kosten. 
Voor selectiespelers en -speelsters wordt de coaching in overleg bepaald; niet-selectiespelers 
en -speelsters moeten hier in ieder geval zelf in voorzien. 

6. Een aanvraag voor deelname als hiervoor bedoeld moet worden gedaan bij de Technisch Directeur 
van de NTTB. 

7. De hiervoor opgenomen regels zijn van overeenkomstige toepassing indien de NTTB niet deelneemt 
aan een dergelijk evenement en waarbij inschrijving door de NTTB moet plaatsvinden. 

 
C. UITNODIGING NATIONALE SELECTIES 

C. Regeling voor selectiespelers voor vrijstelling van deelname aan nationale evenementen. 
1. De landelijke Commissie Wedstrijdzaken en de sectie Topsport houden bij het opstellen van de 

NTTB-evenementenagenda zo veel mogelijk rekening met de dan reeds bekende data van 
internationale evenementen waar een NTTB-vertegenwoordiging aan zal deelnemen. 

2. Als daarna door wijzigingen of aanvullingen toch nog dubbelplanningen in de agenda ontstaan, 
wordt in principe geen vrijstelling verleend aan spelers die aan beide evenementen willen 
deelnemen.  
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3. Als desondanks vanuit de sectie Topsport de wens bestaat om selectiespelers in verband met 
deelname aan internationale evenementen vrij te stellen van deelname aan één of meerdere 
(ronden van) nationale evenementen zal de Technisch Directeur jaarlijks uiterlijk 1 augustus aan de 
Commissie Wedstrijdzaken laten weten voor welke spelers en voor welke nationale evenementen 
deze vrijstellingen gewenst zijn.  

4. In overleg tussen de Commissie Wedstrijdzaken en de Technisch Directeur wordt voor 1 september 
besproken voor welke spelers voor welke (ronden van) nationale evenementen de Commissie 
Wedstrijdzaken vrijstelling kan honoreren. De Commissie Wedstrijdzaken zorgt er dan voor, dat 
deze vrijstellingen via de uitnodiging voor het betreffende evenement bekend worden gemaakt. 

5. Als na 1 september wijzigingen in de internationale agenda optreden kan de Technisch Directeur 
aanvullende verzoeken tot vrijstelling bij de Commissie Wedstrijdzaken doen, onder voorwaarde dat 
zo een verzoek ten minste zes weken voor het betreffende internationale evenement bij de 
Commissie Wedstrijdzaken bekend Is. Ook een na 1 september gedaan verzoek om vrijstelling 
wordt daarna behandeld als onder 3 bedoeld.  

6. Als op het moment dat de Technisch Directeur een verzoek tot vrijstelling doet bij de Commissie 
Wedstrijdzaken, de uitnodiging voor het evenement al verstuurd is, zal door de Commissie 
Wedstrijdzaken voordat eventueel vrijstelling wordt verleend, over deze vrijstelling overleg gepleegd 
worden met de toernooileider en de bondsvertegenwoordiger van het betreffende evenement. 

7.  Naast vrijstelling voor selectiespelers kan in voorkomende gevallen door de Commissie 
Wedstrijdzaken ook vrijstelling worden verleend aan spelers die op basis van hun ranglijstpositie in 
sterkte vergelijkbaar of sterker zijn dan selectiespelers. 

8. Tevens kan in voorkomende situaties het hierboven genoemde van toepassing zijn voor leden van 
de selectie van de sporters met een beperking.  

 
D. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE EREDIVISIES 
 
D1.  Opzet en speelwijze 
1. Zowel de eredivisie dames als de eredivisie heren bestaat uit 8 teams.  

2. Een competitiewedstrijd in deze klassen bestaat uit zes enkelspelen. Iedere speler speelt twee 

enkelspelen. In alle wedstrijden, met uitzondering van de play-offs, worden de sets gespeeld in de 

volgorde: A – Y, B – X, C – Z, A – X, C – Y, B – Z. Na het derde enkelspel wordt een pauze van 15 

minuten gehouden. In de play-offs en in de play-downs worden de sets gespeeld in de volgorde A - Y, 

B - X, C - Z, A - X, B - Y.  In de play-offs en in de play-downs wordt na het tweede enkelspel een 

pauze van 15 minuten gehouden. Een competitiewedstrijd in de play-offs of de play-downs is beslist 

zodra er één van beide teams 3 enkelspelen heeft gewonnen. 

3. Een team bestaat uit ten minste drie spelers.  

4. In de periode van 15 augustus tot en met 15 maart wordt een hele competitie gespeeld. In deze hele 

competitie worden in alle wedstrijden alle zes enkelspelen gespeeld. Na deze hele competitie wordt 

er een stand opgemaakt. De hoogst geëindigde vier teams spelen in de periode van 15 maart tot en 

met 15 juni de play-offs om het landskampioenschap. In de ene halve finale speelt de nummer 1 uit 

de hele competitie tegen de nummer 4 uit de hele competitie, in de andere halve finale speelt de 

nummer 2 uit de hele competitie tegen de nummer 3 uit de hele competitie. In de halve finale spelen 

de teams een thuis- als een uitwedstrijd. Indien beide teams één wedstrijd winnen wordt een derde 

wedstrijd gespeeld. Het team dat in de hele competitie het hoogst is geëindigd speelt de 2e en de 

eventuele 3e wedstrijd thuis. De winnaars van de halve finale spelen één competitiewedstrijd op 

neutraal terrein tegen elkaar om het landskampioenschap.  

De laagst geëindigde vier teams spelen in de periode van 15 maart tot en met 15 juni de play-

downs om degradatie naar de 1e divisie. In de ene halve finale speelt de nummer 5 uit de hele 

competitie tegen de nummer 8 uit de hele competitie, in de andere halve finale speelt de nummer 6 

uit de hele competitie tegen de nummer 7 uit de hele competitie. In de halve finale spelen de teams 

een thuis- als een uitwedstrijd. Indien beide teams één wedstrijd winnen wordt een derde wedstrijd 

gespeeld. Het team dat in de hele competitie het hoogst is geëindigd speelt de 2e en de eventuele 

3e wedstrijd thuis. De verliezers van de halve finale spelen één competitiewedstrijd op neutraal 

terrein tegen elkaar om directe degradatie naar de 1e divisie. De verliezer van deze 

competitiewedstrijd degradeert direct naar de 1e divisie, de winnaar speelt tegen de kampioen van 

de 1e divisie van de najaarscompetitie om één plaats in de eredivisie. 

5. In de play offs en in de play-downs mogen alleen die spelers worden opgesteld die in de hele 

competitie tussen 15 augustus en 15 maart ten minste 6 wedstrijden hebben gespeeld. Voor het 

opstellen van een speler die niet aan deze norm voldoet, dient de betrokken lid-vereniging 

toestemming te vragen aan de betrokken competitieleider. 
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D2.    Algemeen 
1.  De werkgroep eredivisie (verder genoemd “WGE”) bestaat uit 3 leden: 

a. Eén 1 lid aangesteld namens de NTTB, dat fungeert als operationeel competitiemanager 
b. Eén 1 lid aangesteld namens de eredivisieverenigingen, dat fungeert als contactpersoon van 

de verenigingen  
c. Een onafhankelijk voorzitter, tevens HCL voor de eredivisies als bedoeld in artikel 15 lid 1 van 

het Competitiereglement 
 
De WGE stelt zich als taak om een zodanig competitieprogramma tot stand te brengen (en te bewaken) 
dat: 

a. een zo regelmatig mogelijk verloop wordt bereikt  
b. de belangen van de Eredivisie competitie zoveel mogelijk worden gediend 
c. de interesse van de media zoveel als mogelijk wordt gewekt en behouden 

D3.  Regels bij het opstellen van de planning  
1. De WGE streeft ernaar toe te werken naar een situatie waarbij alle wedstrijden op dezelfde dag 

en per vereniging op steeds hetzelfde tijdstip worden gespeeld. Dit in verband met belangstelling 
van de pers, radio en TV. De ervaring leert dat bestendigheid de belangstelling van de media 
aanwakkert. 

2. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat alle wedstrijden in weekends worden gespeeld. Een 
éénmaal vastgesteld tijdstip voor thuiswedstrijden van een bepaalde vereniging dient gedurende 
de gehele competitie in principe te worden gehandhaafd. Uitzonderingen zijn denkbaar: 
bijvoorbeeld in verband met TV-programmering en het gelijktijdig spelen van wedstrijden op de 
laatste wedstrijddag van de competitie. 

3. Wedstrijden zullen in principe nimmer vroeger dan 12.00 uur en later dan 18.00 uur aanvangen. 
Op weekdagen is de uiterste aanvangstijd: 19.30 uur. 

4. Bij de planning zullen in elk geval niet als speel weekends worden ingeroosterd: de weekends 
waarin de NK individueel senioren worden gespeeld, waarin grote nationale evenementen* 
worden gehouden, alsmede de data welke staan gereserveerd voor het spelen van 
Europacupwedstrijden (indien brede Nederlandse deelname te verwachten valt). Verder zullen de 
door Technisch Directeur aangegeven “A” Pro Tourevenementen (jeugd en senioren) en “B” 
Challengers worden vrijgehouden. Bij de eerste planning zal de werkgroep zoveel mogelijk 
rekening houden met de voorgenomen deelname van Nederlandse internationals die in de 
Eredivisie spelen. Bij voorkeur zal dit gebeuren door het verschuiven van wedstrijden.  

5. Indien mogelijk zal rekening worden gehouden met trainingskampen van Nederlandse (jeugd) 
internationals welke (mede) in een bepaald weekend vallen. Per competitiehelft zal dit echter 
nimmer meer dan één vrij weekend voor de hele eredivisie tot gevolg hebben. Ten einde 
deelname aan een tweede trainingskamp voor deze internationals mogelijk te maken kunnen 
wedstrijden, waarbij deze internationals zijn betrokken, op andere weekends worden ingepland 
terwijl de rest van het programma gewoon doorgang vindt.  Een dergelijke aanpassing zal alleen 
plaatsvinden wanneer het regelmatig verloop van het programma in de eredivisie hierdoor niet 
wordt beïnvloed. Nadat het programma als zijnde definitief is vastgesteld, zal daarin niet meer 
worden geschoven omwille van hetgeen hier aan de orde is gesteld. 

6. Dubbele weekends dienen te worden vermeden. Alleen bij uitzondering kan daarnaar worden 
uitgeweken. Een programma mag in elk geval per competitiehelft niet meer dan twee dubbele 
weekends bevatten.  

7. Voor streekderby’s kan op verzoek van betrokken verenigingen uitgeweken worden naar 
weekdagen, maximaal 2 per competitie.       

8. Persoonlijke omstandigheden van spelers of speelsters vormen in principe geen reden voor 
aanpassing van het programma. Slechts teamverplichtingen vormen een reden voor aanpassing. 
Hieronder ook (en vooral) te verstaan: Europacup- en/of andere internationale verplichtingen. 

  
* Onder grote nationale evenementen wordt verstaan:  
Senioren:  Masters, Nationale Senioren meerkampen B,  
Jeugd: NK-A, A-ranglijsttoernooien, Nationale Jeugdmeerkampen (NJM)  

D4.   Procedure van opstellen en bekendmaking 

Aan de hand van voornoemde uitgangspunten komt de WGE tot een competitieprogramma, volgens de 

navolgende procedure: 

1. Vaststelling van de speeldata door de twee “operationele” leden van de WGE; dit in overleg met 
de voorzitter van de WGE. 
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2. Zodra beide voornoemde leden van de WGE hierover hebben besloten, wordt het stuk 
voorgelegd aan de voorzitter van de werkgroep. Mochten ze het niet eens worden, dan worden 
deze data vastgesteld in een formele vergadering van de WGE. 

3. De WGE vervaardigt aan de hand van de aangegeven data een eerste concept 
competitieprogramma (wie tegen wie en waar). Tevens vervaardigt zij een overzicht van de 
teamsamenstellingen en voorgestelde volgorde qua speelsterkte. 

4. Dit concept competitieprogramma wordt door de competitieleiding aan alle Eredivisieverenigingen 
per email toegezonden. Er wordt naar gestreefd dit uiterlijk een maand voor aanvang van de 
desbetreffende competitie naar de verenigingen te zenden (behoudens bijzondere 
omstandigheden).  

5. De verenigingen worden 2x per jaar uitgenodigd voor een eenmalige inspraakbijeenkomst van de 
werkgroep met de verenigingen, waar het concept programma wordt besproken. 
Contactpersonen van verenigingen worden geacht aanwezig te zijn dan wel een vervanger te 
sturen. Bij afwezigheid conformeert men zich aan de genomen beslissingen. 

6. De WGE stelt, binnen een week na de inspraakbijeenkomst het definitieve competitieprogramma 
vast en overhandigt dit per omgaande aan de eredivisieverenigingen. 

7. Nadat op grond van lid 6 het programma definitief is vastgesteld kan wijziging alleen 
plaatsvinden, in afwijking van het gestelde in D2, als er sprake is van bijzondere 
omstandigheden, dit ter beoordeling van de WGE. 

D5.   Uitgangspunten bij behandeling van speciale verzoeken van verenigingen 
1. In beginsel zal de WGE, nadat het programma is vastgesteld conform de procedure als hiervoor 

aangegeven, geen verzoeken tot wijziging honoreren. 
2. In het bijzonder zullen verzoeken welke zijn gestoeld op omstandigheden betrekking hebbend op 

individuele spelers en speelsters (studieredenen, blessures, problemen met visa etc.) terzijde 
worden gelegd. 

3. Uitzonderingen op de regel worden door de WGE slechts overwogen wanneer het gaat om 
situaties van overmacht, waarbij deze betrekking heeft op (nagenoeg) het gehele team. Daarbij te 
denken aan bijzondere weersomstandigheden, het plotseling onklaar raken van de speelzaal, 
ziekte van epidemische omvang etc. 

4. De WGE behoudt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma. 
Daarbij te denken aan: kennelijke fouten in de programmering welke dienen te worden hersteld, 
wijzingen (in datum en/of tijd) welke (bijvoorbeeld) een TV-uitzending kunnen bevorderen etc. 
E.e.a. altijd in overleg met de desbetreffende vereniging(en). 

 

D6.   Werkwijze en beslissingsprocedure van de Werkgroep 
1. In beginsel worden alle initiatieven genomen door twee leden, namelijk: het lid dat zitting heeft 

namens de NTTB en het lid dat zitting heeft namens de verenigingen. Zij zullen waar nodig 
overleggen inzake de agenda met de competitieleiding overige divisies (HCL) en de 
competitieleiding jeugd (HJCL). 

2. Zo lang deze beide leden het met elkaar eens zijn kunnen zij gezamenlijk alle besluiten nemen. 
Zij zijn echter verplicht om de voorzitter van alle lopende zaken op de hoogte te houden. Indien 
de voorzitter dit gepast vindt, kan hij de voornoemde beide leden voorzien van zijn commentaar 
en advies. Niet alleen kan dit voor de beide leden leiden tot bredere informatie; ook kan het van 
belang zijn te weten welke kant een beslissing op gaat wanneer de formele procedure moet 
worden toegepast. 

3. De vaststelling van het conceptschema alsmede van het definitieve schema zal te allen tijde 
plaatsvinden in een formeel overleg. Dit om te voorkomen dat misverstanden zouden kunnen 
ontstaan omtrent de versie welke als zodanig is aan te merken.  

 

D7.  Overige zaken 

1. Indien sprake is van een kampioenschap van een team van een vereniging waarvan reeds 2 
teams in de eredivisie spelen in de 1e divisie is CR art. 39 lid 2 van toepassing. Eventuele 
kampioens- of degradatiewedstrijden komen in dat geval te vervallen.  

2. De WGE is tevens verantwoordelijk voor de organisatie van de kampioenswedstrijden 1e divisie 
(dames en heren) en de promotie/ degradatiewedstrijden ere/1e divisie 

3. De play-off wedstrijden eredivisie dames en heren worden t/m de ½ finales door de WGE 
georganiseerd. 

4. De play-off  finales dames en heren worden georganiseerd door het Hoofdbestuur van de  NTTB 
in samenspraak met de WGE op een van te voren vastgestelde locatie. De organisator dient te 
voldoen aan de door de NTTB opgestelde evenementeneisen 
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E. HOOGTE VOORSCHOT ARBITRAGEHEFFING 
Artikel 50 lid 1 van het Arbitragereglement stelt: 
De eiser dient binnen twee weken na het indienen van het verzoekschrift als bedoeld in artikel 15, lid 1 
een voorschot aan de NTTB te voldoen. De hoogte van dit voorschot wordt jaarlijks door het 
Hoofdbestuur vastgesteld. 
Voor 2020 stelt het Hoofdbestuur dit voorschot vast op € 220,00 
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Bijlage 15 – agendapunt 8b 
 
 
 
 
 

VOORSTEL HERSTRUCTURERING NTTB  

Basisvoorstel Taskforce in hoofdlijnen 

Nieuwe bestuurlijke inrichting NTTB 
 
De Bondsraad heeft op 15 juni 2019 onderstaande opdracht gegeven aan de Taskforce NTTB: 
 
De Bondsraad geeft de Taskforce de opdracht “een integraal verandervoorstel op te stellen” ter 
bespreking in de bondsraadvergadering van november 2019 

 
 Waarom veranderen? 

 onrust, zorgen, klachten vanuit veel geledingen binnen de huidige NTTB-organisatie (werkveld, 
verenigingen en leden) 

 onduidelijke verantwoordelijkheden en taken in de huidige organisatie 

 maatschappelijke veranderingen 

 verouderde organisatiestructuur 
 

 Doelstellingen van de veranderingen 

 een open en democratische organisatiestructuur, servicegericht en in dienst van de 
leden/verenigingen 

 een moderne, flexibele, vlakke maar vooral toegankelijke en transparante organisatie 

 een organisatie waar verantwoordelijkheden en taken helder zijn gedefinieerd 

 een organisatie waar éénieder die wil zijn expertise/ideeën kenbaar kan maken, ook in 
daadwerkelijke uitvoering 

 een slagvaardige organisatie, efficiënt en functioneel 
 
 
1. Tijdspad 
 
De Taskforce heeft het volgende tijdspad voor ogen: 
 

 
 
juni 2019 – actie: Bondsraadsvergadering 
Opdracht tot veranderagenda (zie boven) 
 
juni - november 2019 – actie: Taskforce 
Onderzoekt mogelijke varianten en maakt basisvoorstel/blauwdruk voor bondsraadsvergadering 
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november 2019 
september – oktober 2019 – actie: Taskforce/HB 
Toelichting blauwdruk afdelingen, inventarisatie reacties en ideeën 
 
november 2019 – actie: Taskforce 

a) Presentatie basisvoorstel Taskforce 
b) Vervolgopdracht aan Taskforce met begeleidende adviezen Bondsraad 

 
november 2019 - juni 2020 – actie: Taskforce 
Uitwerking/verdieping voorstel Taskforce 
 
voorjaar 2020 – actie: Taskforce 
Terugkoppeling stand van zaken naar afdelingen/....... 
 
juni 2020 – actie: Taskforce 

a) Eindvoorstel Taskforce aan Bondsraad 
b) Vervolgopdracht aan (nieuw te vormen) uitvoeringscommissie voor aanpassing statuten, 

reglementen, vorming kiescommissie 
 
november 2020 – actie: Bondsraad en uitvoeringscommissie 
 Definitief accorderen verandervoorstel door Bondsraad 
 
2021 – actie: alle betrokkenen 
Implementatie nieuwe verenigingsstructuur van de NTTB. Nnadere uitwerking hoe dit in z’n werk gaat in 
juni 2020 
 
Bovenstaande onder voorwaarde van kwaliteit, zorgvuldigheid, draagvlak en een realistische invulling 
en uitvoering van. 
 
2. Organisatievoorstel 
 

 
 
Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan. De ALV is toegankelijk voor alle verenigingen, 
die ook digitaal kunnen participeren in advies en besluitvorming. Doel van de ALV is verenigingen 
directer te betrekken bij de te maken beleidskeuzes. 
Taken, bevoegdheden, benoemingen etc. van de ALV kunnen op meerdere wijzen worden ingevuld. 
Zowel breed als beperkt in omvang en importantie. Dit geheel nog nader gezamenlijk in te vullen. 
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Bondsbestuur 
Het Bondsbestuur (BB) bestaat uit ca. 7 leden. Het BB kent een collegiale verantwoordelijkheid, met 
mogelijkheid voor toewijzing van aandachtsgebieden (b.v. regio’s). 
Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het, door de ALV goedgekeurde, 
beleid. Voor het implementeren van de nieuwe organisatiestructuur loopt dit middels een 
uitvoeringsagenda. Het bestuur stimuleert samenwerking tussen afdelingen en verbinding tussen 
bestuursorganen en leden. Taken, bevoegdheden en afbakening nader uit te werken. 
 
College van Toezicht 
Het College van Toezicht (CvT) bestaat uit 5-7 (semi)-professionele leden (met specifieke portefeuilles 
en expertise) en vervullen meerdere functies: 
a) toezicht op de uitvoering door het Bondsbestuur 
b) advisering aan de ALV 
CvT-leden ontvangen een passende vergoeding. 
 
Regiomanagers 
In de uitvoering wordt een belangrijke rol toebedacht aan 4 Regiomanagers, die intensiever dan de 
huidige afdelingsondersteuners - en in nauwe afstemming met het Bondsbestuur - zorg dragen voor de 
implementatie van NTTB-beleid en daarnaast verenigingen ondersteunen bij hun beleidsontwikkeling. 
Dit vraagt verdere professionalisering van degenen die deze functie uitoefenen. Deze Regiomanagers 
hebben een stimulerende en verbindende opdracht, met uitvoerend mandaat op vooraf afgesproken 
terreinen om ook slagvaardig te kunnen zijn. 
 
Afdelingsbesturen 
Afdelingsbesturen worden opgeheven. De afdelingen blijven –vooralsnog- in organisatorische zin 
bestaan. 
 
Afdelingen 
Wat centraal goed kan worden aangestuurd/gecoördineerd wordt zo veel mogelijk centraal belegd, denk 
aan algemene opzet competitie, talentontwikkeling en opleidingen. Lokale betrokkenheid en 'eigen 
invulling' worden in huidige afdelingen waar mogelijk gecontinueerd, zoals bij toernooien/ 
kampioenschappen en niet-landelijke competitie. Veel van de inzet van nu functionerende competitie- 
en toernooiencommissies zal in de nieuwe organisatie worden behouden. Vanuit afdelingen wordt 
intensief samengewerkt in Regioverband. Hoe de 4 Regio's worden samengesteld vergt nadere 
afweging. Het bijeenbrengen van telkens 2 bestaande afdelingen is denkbaar, maar een andere indeling 
is ook mogelijk. 
Er zal permanent aandacht moeten zijn om de verbinding tussen afdelingen en Bondsbestuur en 
Bondsbureau te waarborgen. 
 
Veel moet nog in detail worden uitgewerkt. Maar er ligt een samenhangend ontwerp voor dat duidelijk 
richting geeft voor de nadere stappen; Onze doelstelling onder voorwaarde van ontwerpteksten van aan 
te passen reglementen in juni 2020 gereed. Opdracht Bondsraad om de werving voor de nieuwe 
bestuurs- en toezichtsposities op basis van heldere profielschetsen in werking te zetten (via de 
kiescommissie). 
 
De Taskforce is van mening met dit voorstel, deze blauwdruk een duidelijke richting te geven aan een 
toekomstbestendige organisatievorm. Adviezen hiervoor worden altijd op prijs gesteld. We zijn graag 
bereid en klaar om de volgende stappen te zetten. En vragen de Bondsraad krachtig maar nederig ons 
de vervolgopdracht te geven. 
 
Taskforce NTTB 
Maurits Gommans, Hans Cloostermans, Bob Kelderman, Stefan Heijnis  
 
adviseur Igor Heller 
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Bondsraadsvergadering 16 november 2019 
Bijlage 16 - agendapunt 7c 
 
 
 
 
 
Nieuwegein, 15 oktober 2019 
 
 
Van: de agendacommissie van de Bondsraad 
Aan: de Bondsraad  
Betreft: Procedure werving kwaliteitszetels Bondsraad 
 
 
 
Geachte leden van de Bondsraad, 
 
De agendacommissie heeft dit punt op de agenda geplaatst om de zorg uit te kunnen spreken dat het 
een slechte situatie is dat de functiezetels al langere tijd niet bezet zijn. De Bondsraad is hierdoor niet 
op volle sterkte en (toekomstige) beslissingen kunnen hierdoor onder druk komen te staan. 
 
Volgens artikel 18 lid 2 van het Algemeen Reglement draagt het College van Voorzitters leden voor die 
door de Bondsraad worden benoemd op de functiezetels. Kandidaten kunnen zich melden bij de 
directeur-NTTB of afdelingsbesturen kunnen kandidaten voordragen bij de directeur-NTTB. Deze biedt 
vervolgens de namen van de kandidaten aan bij het CvV. Het College van Voorzitters maakt vervolgens 
een voordracht voor de Bondsraad. 
De laatste 5 jaar is het niet gelukt om de functiezetels volledig in te vullen. 
 
De agendacommissie wil om deze reden graag een discussie met de Bondsraad aangaan.  
De gedachten zijn om niet alleen af te wachten of kandidaten zich melden of via de AB’s worden 
voorgedragen, maar het zoeken naar en werven van kandidaten voor de bijlas ook bij het CvV en de 
leden van de BR zelf neer te leggen en eventueel om de taskforce hierin een rol taten spelen. 
Graag voeren wij hier tijdens de Bondsraad van 16 november een discussie over. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De leden van de agendacommissie van de BR 
Alfons Brink 
Bob Kelderman 

 

 

 


